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♦ Vakar Čikagos vienos įmo-

Trieste kaimynai

Kambodijos kareiviai nekenčia komunistę, ypač, kad jie — vietnamiečiai, su kuriais kambodiečiai yra seni prie
šai. Kambodijos valdžia prašo Amerikos savo kareiviams daugiau ginkly ir aprangos.
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KOMUNISTŲ “BUNKERIŲ
WASHINGTONAS. — Amerikos kareiviai Kambodijoje rado 

ir užėmė didžiulį sandėlių ir gyvenamųjų barakų rajoną, kuriame 
yra apie 500 pastatų. Kareiviai jau praminė tą vietą “Bunker 
City” vardu. Komunistai savo sandėlių negynė, tačiau praeis kiek 
laiko, kol visi bunkeriai bus ištirti, nes bijoma, kad jie gali būti 
užminuoti. Dar neaišku, ar tas bunkerių miestas yra centrinio 
komunistų štabo buveinė. Kol kas nerasta susižinojimo aparatų 
telegrafo, telefono ar radijo stočių. Jau rasta tūkstančiai tonų 

• amunicijos, vaistų, ginklų, maisto, įvairių įrankių sandėlių.

Iš Vietnamo į Kambodija iš
plaukė apie 100 laivų upės lai
vynas. Jis veža vietnamiečiams 
Kambodijoje maisto ir vaistų, o 
atgal numato sugrįžti su tūks
tančiais vietnamiečių pabėgėlių. 
Mekongo upe kelią iki Phnom 
Penho būtų galima padaryti per 
penkias valandas, tačiau šis lai
vynas gali kelionėje užtrukti ke
lias dienas, nes Kambodijoje Me
kongo upės krantuose daug kur 
yra įsitvirtinę komunistai. 
Abiem krantais žygiuoja P. Viet
namo kareivių daliniai, ore skrai- 
_do helikopteriai. Laivai galės 
plaukti tik tokiu greičiu, kaip 
kareiviai pėsti žygiuos krantuo
se. .

Anksčiau.. Mekongo upė buvo 
svarbus komunistų tiekimo ke
lias. Saigono vyriausybė siekia 

' tą kelią uždaryti.
Buvęs viceprezidentas Hum

phrey pareiškė, jog didelė nelai
mė, kad prezidentas Nixonas nu
tarė pųltį Kambodiją< Jam pri
tarė ir ambasadorius Harrimą-

Gen. Eisenhowerio 
dokumentų knyga
NEW YORKAS. — Praėjus 25 

metams nuo Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos, John Hopkins uni
versiteto leidykla išleido gene
rolo Dwight Eisenhowerio, bu
vusio vyriausio sąjungininkų 
kariuomenės vado privačius už-__________  _  .... WASHINGTONAS. — Darbo departamentas vakar paskel- 
rašus, laiškus ir kitus dokumen-'bė apie didžiausią per paskutinį dešimtmetį pakilimą bedarbių 
tus. Iš jų-matyti tuometinė ska’čiuje. Balandžio mėnesį bedarbių padaugėjo iš4.4% iki 4.8% . 
Amerikos generolo, vėliau buvu
sio Amerikos prezidento galvo
sena.__________ .______ -/:

ORGANIZAVO RIAUŠES CHICAGOJE
WASHINGTONAS. — Komunistai Amerikoje stengiasi kuo 

t daugiau išnaudoti studentų nepasitenkinimą žygiu į Kambodija ir 
jų įtūžimą dėl keturių jaunų studentų nušovimo Kent, Ohio uni
versitete. šiandien Washingtone planuojama didelė demonstra- 

: cija. Tūkstančiai studentų jau važiuoja į sostinę kur planuojami 
protesto susirinkimai netoli Baltųjų Rūmų. Policija Washingtone 

: pasiruošusi sutikti apie 100,000 demonstrantų. Visoje šalyje už- 
i sidarė virš 400 kolegijų ir universitetų. Prezidentas Nixonas pa- 
i kvietė visus 50 valstijų gubernatorius atvykti pirmadienį į Bal
tuosius Rūmus apsvarstyti taikos ardymą, smurtą ir galimą dar 

• didesnį smurtą.

tinių reikalų komiteto pirmi
ninkas. šis pareiškė, kad iir pre
zidentui Johnsonui Kambodija 
buvo labai masinąs karinis tai
kinys, tačiau buvę nutarta, kad 
politinė tokio puolimo kaina bū
sianti perdidelė. Amerikos vy
riausybė padariusi klaidą, rei
kėtų prisipažinti prie tos klai
dos ir pasitraukti-iš Kambodijos. 
Amerika karo lauke laimėti šio 
karo negali, čia ne Amerikos kal
tė, bet tokia visos problemos pri
gimtis, — pareiškė Harrimanas, 
buvęs Amerikos delegacijos Pa
ryžiaus taikos derybose vadas.

Visai priešingą nuomonę pa
reiškė senatorius Strom Thur
mond, armijos atsargos gene
rolas. Jis sako, kad reikėtų už
daryti visus šiaurės Vietnamo 
uostus, uždaryti visas kareivių 
saugias prieglaudas ir pradėti 
bombarduoti šiaurės Vietnamo 
pramonės centrus, sunaikinant, 
nušluojant nuo žemės paviršiaus 
viską, ką jie turi. Nei Rusija, 
nei Kinija nedrįstų įsikišti, nes 
rusai bijotų prarasti savo impe
riją, o kinai bijotų, kad nebūtų 
sunaikinti jų atominiai įrengi
mai. Tokiu griežtu puolimu Viet
namo karas būtų baigtas, o Kam
bodija reikėjo pulti ne dabar, 
bet prieš 6-7 metus, — pareiš
kė senatorius Thurmoridas.

Dar gegužės 8 d., 1945 m. gen. 
Eisenhoweris padiktavo laišką, 
kuriame stipriai rekomenduoja
ma garantuoti Rusijai, jog bet 
koks vokiečių puolimas prieš ją 
rytuose bus laikomas puolimu 
prieš visus sąjungininkus. At
rodo, Eisenhoweris labai bijojo, 
kad vokiečiai, sustabdę karo 

.veiksmus vakaruose, toliau ne
kariautų rytuose. Dėl to-j is net 

“neleido paskelbti karo pabaigos, 
kol nebuvo užtikrinta, kad vokie
čiai nepuls rytiniame fronte.

Gen. Eisenhoweris susikirto 
su britų kariuomenės vadais, 
štabo viršininku Alan Brooke ir 
fieldmaršalu Montgomery, ku
rie siūlė koncentruoti ataką į 
Berlyną, Viena ir Pragą, užimant 
tuos miestus prieš rusams atei
nant. Eisenhoweris su tuo nesu
tiko. Jo laiške britų vadams sa
koma, kad “daug svarbiau yra 
išvalyti vokiečių likusias jė
gas”. Todėl jis įsakė tęsti puo
limą plačiu frontu, užtikrinant 
užnugario tiekimą, išnaikinant 
paskutinius vokiečių pasiprieši
nimo lizdus,.; ...

Kaip žinoma, istorija jau pa
rodė tokių politikų, kaip prezi
dento Roosevelto ir Eisenhowe
rio klaidas. Į Berlyną, į Pragą 
ir i kitus Rytu Europos miestus 
pirmi atžygiavo rusai, atnešda- 
mi vergiją, skerdynes ir praplės- 
dami savo diktatūrą iki Europos 
centro. Kad taip įvyko, kaip ro
do Eisenhovėrib dokumentai, 
daug prisidėjo ir jo “plataus 
fronto” samprata.

Krikšč. demokratų

Ryšium su UNESCO pasineši- 
mu iškilmingai paminėti krau- 
surbos Lenino gimimo sukaktį, 
jį paskelbiant net humanistu, 
LKDS Centro Komitetas pasiun
tė UNESCO vadovybei Paryžiu
je protesto laišką, kurio nuora
šus taip pat pasiuntė JT gen. 
sekrt. U Thant ir JT žmogaus 
Teisių Komisijai.

Pro Memorijoje CK taria, jog 
toks JT pasinešimas yra grynas 
cinizmas, nes Lenino “nuopel
nai” žmonijai yra grynas nesu-

♦ Dar viena grupė laisvųjų ku
biečių išsikėlusi Į Kubą kovoti 
prieš komunistų režimą, — pa
skelbė kubiečių organizacija Mia
mi mieste.

Į Šis padidėjimas reiškia, kad 300,000 asmenų neteko pastovaus 
darbo ir dabar Amerikoje yra apie 4 milijonai bedarbių, didžiausis 
bedarbių skaičius per penkerius paskutinius metus. Amerikos dar
bininkų unijos jau kuris laikas Įspėja vyriausybę, had jos priemo
nės infliacijai sustabdyti gali padidinti bedarbių skaičių, o kainų 
kilimo gali nesustabdyti.

AEL-CIO biuletenis paskuti
niame numeryje kalba apie eko
nominės krizės ženklus. Užsa
kymai įmonėse sumažėjo, akcijų 
biržoje kainos labai nepastovios, 
bedarbių skaičius didėja, o pre
kių kainos kaip kilo, tai kyla to-, 
liau. . Padėtis gali <įar pasun
kėti, — sako darbo unijų federa
cijos laikraštėlis.

Dabartinės vyriausybės eko
nominė politika stengiasi pakel
ti; dolerio pajėgumą varžymais, 
aukštais paskolų nuošimčiais ir 
federalinių išlaidų mažinimu. 
Jau 20 metų Amerikoje nebuvo 
•tokios infliacijos. Kainos per 
metus pabrangsta 6% ,'o tas reiš
kia, kad bankuose laikomos su- 
taupos tiek neuždirba, kiek tos 
sutaupos praranda savo vertės. 
Žmonės nesivaržo pirkti prekių 
skolon, tikėdamiesi atiduoti jas 
“pigesniais” pinigais už metų, 
kitu. •

Biudžeto direktorius Robert 
Mayo pasakė kalbą New Yorke 
pramonininkų konferencijoje. Jis 
tvirtino, kad vyriausybės kovos 
prieš inflaciją programa gerai 
veikianti, taip,, kaip jos planuo
tojai tikėjosi. Vyriausybės tvir
ta laikysena irgi sudaranti pasto
vumo ir pasitikėjimo atmosferą. 
Pramonės sulėtėjimas esąs jau 
peržengęs pavojingiausią slenk
stį ir toliau biznis imsiąs kilti. 
Netolimoje ateityje dar būsią 
bauginančių, blogų žinių iš to
kių sričių, kurios pamažu pasi
duoda ekonominių sąlygų keiti- 
muisi. Nors infliacija dar nėra 
sukontroliuota, bet esą ženklų, 
kad kainų kilimas bus sustabdy
tas, todėl dabartinio vyriausybės 
kurso keisti nereikia.

TRIESTAS. — Iki 1954 metų 
Triestas, dėl kurio tada ėjo gin
čai tarp Italijos^ Jugoslavijos, 
buvo vienas didžiausių Europos 
įtempimo židinių. Pačiame mies- 
te-italai keldavo demonstracijas, 
o Jugoslavijos valdžia jau buvo 
sutraukusi savo kariuomenę į 
Istriją, — provinciją, kuri pri
eina prie Triesto. Sąjungininkai 
1954 m. priskyrė patį miestą 
Italijai, o apylinkes — Jugosla
vijai.

šiandien Trieste vyksta labai 
gyva prekyba, o pasienis tarp 
Italijos ir Jugoslavijos yra pats 
laisviausias visoje Europoje. Į

sipratimas. Jis sukūrė valsty
bę, kuri šiandien yra didžiausias 
tautų ir žmonių kalėjimas. Ji yra 
vienintėlė kolonialinė žmonijos 
išnaudotoja. Ji yra išžudžiusi 
virš 30 milijonų nekaltų žmonių. 
Jo sukurta sistema ir šiandien 
laiko vergijoje 100 milijonų žmo
nių ir kelioliką kraštų. Ir už tai 
JT jĮ laiko humanistu? Tai yra 
JT bankroto neabejotinas ženk
las.

JT buvo sukurtos ant gra
žiausių moralinių principų tar
nauti žmonijai. Tokiu elgesiu jos 
save naikina.

♦ Buvęs prezidentas Truma- 
nas vakar šventė 86 metus. Jis 
pareiškė spaudai, kad jo sveika
ta ir savijauta yra gera.

♦ Kancleris Brandtas parla
mento kalboje, prisimindamas 
25 metų nuo karo pabaigos su
kakti, pareiškė vokiečių jaunuo
liams niekada neužmiršti, kad 
Hitlerio karas pareikalavo 55 mi
lijonų žmonių gyvybių ir nesi- 
dėti Į kraštutines grupes.

♦ Argentinos policija suėmė 
16 komunistų teroristų, kurie 
buvo padarę daug užpuolimų ir 
plėšimų.

Charakteringa, kad Washing
ton© demonstracijas vėl organi
zuoja David Dellinger, vienų va
dinamas idealistu, kovotoju už 
taiką, o kitų — senu, patyrusiu 
komunistu. Jis buvo vienas iš 

riaušių.
I Dellingeris pranešė spaudai, kad 
demonstracijoje žadėjo dalyvau- " 
ti ir keliolika kongreso narių, 
jų tarpe Abner Mikva iš Čikagos. 
Streikas prieš karą bus plečia
mas ir plečiamas. Dellingeris 
numatomas būti kalbėtoju pro
testo mitinge. Be jo kalbės Juo
dųjų Panterų štabo viršininkas 
David Hillard, Moterų Išlaisvi
nimo lygos atstovė. Washingto- 
no žygis turės pademonstruoti 
solidarumą tarp baltųjų kovo
tojų prieš karą ir juodųjų lais
vės organizacijų.

šį protesto žygį sveikina ir 
skatina dvi telegramos. Viena 
atėjo iš .Hanojaus Draugystės 
su Amerikos Liaudimi organiza
cijos ir iŠ Saigono studentų, ku
rie savo telegramą irgi siuntė 
per Hanojų.

FBI direktorius Hooveris pa
reiškė, kad demonstracijas prieš 
karą Vietname organizuoja ko
munistų partijos nariai ir rė
mėjai. Jie išnaudoja studentų 
nepasitenkinimą dėl šaukimo į 
kariuomenę.

Ne visi studentai pritaria uni
versitetų uždarymui. Kai kur 
studentai reikalauja teisės tęs
ti studijas. Čikagoje prie de
monstracijų neprisidėjo juodų
jų studentų grupės. Malcolm X 
kolegijos prezidentas pareiškė: 
čia yra baltų reikalas, ne juodų. 
Mes turime pakankamai savo rū
pesčių”.

Juodieji studentai tvirtina, 
kad jiems svarbiausia gauti 
mokslą ir profesijas, tik tada 
galima bus pasiekti laisvės ir 
lygybės.

Madisono universitete ir mies
te sukelta 54 gaisrai, išplėšta 
daug krautuvių, išdaužyta tūks
tančiai langų. Buffalo univer
sitete keturi stude ntai peršauti 
medžiokliniu šautuvu. Jų žaiz
dos menkos. Carbondale, Ill., 45 
studentai suimti, pakviesta po
licijai j pagalbą 600 kareivių. 
Nuostolių langams ir pastatam 
padaryta 100,00 dol.

Prieš protestus nusistatę stu
dentai Los Angeles sudegino 
Viet Congo vėliavą.

MASKVA. — Kremliaus vai- j1.,
džiai sustiprinus savo pr!ešžy. palt.namuju del ftkagos n 
dišką kampaniją, sovietų žydų 

laikysena sukietėjo ir atsirado 
iki šiol nematytas karingumas'. 
Sovietų žydai net pradėjo leis- 

I ti pogrindinį laikraštėlį “Exo
nes sprogime prie 131 gatvės ir dus”, kuris mašinėle rašvtas. iš 
Kedzie buvo sužeisti trys asine- rankų j rankas dalinamas, kiek

vieno gavėjo perrašomas ir siun-nys, vienas — sunkiai.
♦ Prokuroras paskelbė, kad. čiamas toliau, pasiekė ir užsie- 

septyni Juodųjų panterų nariai 
nebebus kaltinami pasikėsinimu 
nužudyti policininkus. Jie bu
vo suimti tuo metu, kada poli
cija nušovė Fred Hampton, pan
terų vada.

♦ Pietų*Vietname komunis
tai apšaudė iš minosvaidžių 64 
sąjungininkų taikinius.

Laoso valstybės galva pa-

nio korespondentų rankas.
Laikraštėlyje nurodoma, kad 

vienas kompiuterių mechanikas 
Boris šlajen ir jo motina Udja 
Kleizmer kreipėsi į aukščiausio 
sovieto prezidiumą reikalauda
mi, kad iš jų būtų atimta sovie
tų pilietybė, nes po “Izvestijos” 
straipsnio, kuriame sūnus buvo

reiškė, kad komunistu pavojus 
jo kraštui didėja, nes fcomums-1 
tų jėgos traukiasi į Laosą iš 
Kambodijos. i

♦ Iš Kento, Ohio universite-j, 
to, jau pasitraukė paskutinieji 
kareivių daliniai. Dar nežinia, ka
da bus galima pradėti mokslą. . 

žemės ūkio departamentas 
pranašauja, kad šiais J

mėliu”, jam nebėra gyvenimo 
sovietų visuomenėje. Jis yra iš
mestas iš draugų būrelio, jam 
grasinama darbe. Jis su moti
na norįs išvažiuoti.

Kitas žydas, Girš Feigin, 43 
metų, gyvenantis Rygoje, irgi 

■ kreipėsi į valdžią, pranešdamas, 
praniujį “kad “š^s “metate °F. j.is kovojo Raudonojoje Ar- 
maisto kainos pakils 4.5%. Per-|™e TnuoJ5 savo gyvenimo e liet hiiimn 4-T»r\T>4-Tjr\oia nnA
nai maistas buvo pabrangęs' 
5.2%, lyginant su 1968 m.

I metų. Jis buvęs frontuose nuo 
Baltgudijos iki Berlyno. Ištar
navęs aviacijos kapitono laipsni 
ir gavęs septynis ordinus ir me-

italų ar jugoslavų pasų beveik. dalius/ Jis sako savo laiške vy- 
nežiūri. sienos nerėiimas nieko i •____t.-: „„ŠĮ darnų kaimynini bendradar- nežiūri, sienos perėjimas nieko Į riauSykei, kad jis ateityje ne-

biavimą įsijungia ir netoliese sa
vo sieną, turinti Austriją. Jugos
lavai vyksta Į Triestą apsipirkti, 
o Austrijos pasienio miestuose 
Graze ir Klagenfurte dirba daug 
jugoslavų. Čia pardavinėjami 
jugoslavų Zagrebo ir Liublijan- 
kos laikraščiai, austru laikraš- 

f

Čiuose spausdinamos jugoslavų 
televizijos programos.

Pasienio sargybiniai austrų,

nekainuoja. Per sieną važinėja; g-a]ės nešioti savo užtarnautų or- 
ne tik biznieriai, ar apsipirkti dinų, nes juos davė vyriausybė, 
vykstančios šeimininkės, bet ir kurj negerbia jo, seno veterano, 
mokyklų mokiniai, kurie yra ve- j teisiu_ Dvi jo kare gautos žaiz_ 
žami susipažinti su kaimynų gy- dos buvusios veltui.
venimu ir mokyklų sistema.

Trieste jugoslavų dinaras

Sveikinu Tave, Mamyte, su Motinos 
Diena t..

Dar vienas “Exodus” straips- 
i nis rašo apie Charkovo žydą, ku- 

krautuvėse yra lygiai priimtinas' riam buvo prane§ta, kad jis ga- 
kaip italų lira, šitoks trijų kai- Iės išvažiuoti. jjs metė darba, 
mynų. sugyvenimas yra naudin- atsakė buta> pardavė baldus ir 
gas visoms trim šalims. j kjįa turtą ir išsiuntė savo doku- 
========================= ■ mentus į Maskvą. Nuo to laiko 

jis nieko daugiau nebegirdėjęs 
apie kelionę. Dabar jis neturįs 
darbo, neturįs dokumentų, turįs 
tik gyvybę ir sielą. Jeigu jam 
tektų prarasti gyvybę, tai siela 
vistiek priklausys Izraeliui, 
rašo Aronas Bagdonovskis, 
metų inžinierius.

Dar kitas autorius šiame 
puslapių žydų pogrindžio laik
raštėlyje, Uja Zilberbergeris sa
ko, kad likimas jam leido išveng
ti vokiečių antisemitizmo, tačiau 
jam teko paragauti nemažai — 
rusiško.
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WASHINGTONAS. — Vidaus 
reikalų sekretorius Walter Hic
kel savo laiške prezidentui Nixo- 
nui skundžiasi, kad vyriausybė 
nekreipia pakankamai dėmesio 
j Amerikos jaunimą ir jo reika
lavimus. Kai kurie vyriausybės 
nariai savo pareiškimais prisi
dedą prie situacijos aštrinimo 
ir jaunimo pykinimo. Manoma, 
kad jis kalba apie vicepreziden
tą Agnew.

TEL AVIVAS. — Du jauni 
amerikiečiai pradėjo bado strei
ką prie JAV ambasados Tel Avi
ve. Jie reikalauja, kad Ameri
kos vėliava būtų nuleista pusiau 
stiebo.

LONDONAS__ Teismas ištei
sino buvusį britų parlamento na
rį Will Owen, kuris buvo kalti
namas šnipinėjimu Čekoslovaki
jos agentams. Jis prisipažino 
gavęs iš čekų virš 5 tūkstančių 
dolerių už suteiktas žinias, tik 
jos nebuvusios slaptos.
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LB Ohio Apygardos 
Rinkimu Komisija
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OF $1,000. OR MORE, 

1 YEAR MATURITY
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SKAITYK "NAUJIENAS

ir progas anwo faktai per

NAUJIENAS

176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00 
lai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

$46.80 
be apve- 

arba mažo

rini brolį Amerikoje”. O būda
vo ir tokių ūkininkų, kurie pik
tai man atšaudavo: “Bepigu bro- 
lio-bolševiko doleriais nesišvais
tyti”.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS" ‘

1914 metų
Midland Savings aptar

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

teito-

GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P M. to 8 P. M.. Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 13:30

“...man, pirmosios bolševikų oku
pacijos metu mokytojaujant pra
džios mokykloje ir kartu pade
dant tėvui rūpintis ūkio reika
lais. buvo taip, kad tėvas, bijo
damas Kamąjų valsčiaus naujai 
pastatytos valdžios,. pildė visas 
reikalaujamas grudų pyliavas ir 
Įvairias rekvizicijas. Atsitiko 
taip, kad, atėjus pavasariui, tė
vas nebeturėjo grūdų sėklai. Už 
laukų neapsėjimą buvo grasina
ma didelėmis bausmėmis. Ką 
daryti, kur gauti grūdų sėklai? 
Aš nuvažiavau pas Kamajų Bim
bą, su kuriuo buvau kiek- pažįs
tamas, tikėdamasis gauti grūdų 
pirkti sėklai. Reikalingą grūdų 
kieki tikrai gavau sėklai ir kuo
met panorėjau Bimbai atsily
ginti, tai jis ir pinigų neėmė, sa
kydamas: “Nežinia kuo baigsis 
dabartiniai laikai, ir jeigu bus

Tvirtinimas, kad kaniaj iškis 
Bimba nebuvo išvežtas į Sibirą, 
yra didžiausias melas. Po I-sios 
bolševikų okupacijos keletą kar
tų važinėjau Rokiškio apskrity. 
Vietos žmonėms nebuvo jokia 
paslaptis, kad Kamajų Bimba 
per patį pirmąjį vežimą buvo iš
vežtas į Sibirą. Besikalbant su 
ūkininkais apie buvusių išve
žimų žiaurumus, nekartą man 
pabrėžė: “Ką čia bekalbėti apie 
išvežimą kitų stambesnių ūki
ninkų jei ir bolševiko Bimbos 
brolio nebuvo pasigailėta”.

Mano nelauktai laimei, galiu 
A. Bimbai pasigirti, kad po ma
no straipsnio Naujienose atsilie
pė laiškais net du asmenys: vie
nas čikagieits, buvęs Kamajų 
valsčiaus gyventojas, o kitas iš 
New Yorko. Tiesa, newjorkis- 
kis nesiteikė paduoti savo ad
reso, o parašas neišskaitomas.

Čikagiškis savo laiške man ra-

Aiaras, fctepas, 37 metų, inzi- 
nierius-daktaras, 7216 Dania Dr„ 
Independence, Ohio 44131.

Balčiūnas, Petras, 68 metų, 
mokytojas, 1976 Beverly Hills 
Dr., Cleveland, Ohio 44117.

Stasiškis, Julius, Džiugas, 36 
m., komputerių sist. analitikas, 
18925 Hiller Ave., Cleveland, 
Ohio 44119.

Rukšėnas, Algis, 27 metų, žur
nalistas, 7527 "Chardon Rd., 
Kirtland, Ohio 44094;

žiedonis, Kazys, 63 metų, miš
kininkas, 18305 Neff Rd., Cle
veland, Ohio 44119.

Jokubaitytė, Milda, 21- metų, 
studentė, 13813 Othello Ave., 
Cleveland, Ohio 44110.

Skrinska, Juozas, 53 metų, gy
dytojas, 32001 Vine St.,' Willo
wick Ohio 44094.

Butkus, Antanas, 51 metų, che- 
mikas-daktaras, 2370 Canterbu
ry Rd., Cleveland, Ohio 44118.

Lenkauskas, Edmundas, 46 
metų, gydytojas, 14145 Wash
ington Blvd., Cleveland, Ohio 
44118.

Lietuvių isendruomenės Ohio 
rinkiminėje apygardoje rinkikas 
gali balsuoti "(pažymėti balsavi
mo kortelėje) ne daugiau kaip

HIGHER INTEREST
ON SAVINGS

CLEVELAND. OHIO
JAV LB Vl-tosios Tarybos 

rinkimų Ohio apygardos 
kandidatų sąrašas

Žilionis, Juozas, 62 metų, mo
kytojas, 17809 East Park Dr., 
Cleveland, Ohio 4119.

MOKSLININKO DVASINĖ UBAGYSTĖ 
(Atsakymas

į mano, š. m. kovo mėn. 27 d.,, 
“Naujas lietuvis mokslininkas”, 
anot A. Bimbos tūpusį, menševi
kų Naujienose, atsiliepė patsai 
"mokslininkas” Laisvės Nr. 26 
balandžio 7 d. skiltyse “Krislai”. 
Prikergė jis “pakvaišusio mela
gio titulą.

Laisvės iškarpą prisiuntė man 
nežinomas asmuo, neišdavęs nei 
savo adreso, nei pavardės A.
.imba štai ka rašo:

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį

" N'A-UJIEN O S,
• F J

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Visi kaštai ir mokesčiai užmo
kėti. Gavėjui nereikia primo
kėti.
SPECIALUS I
10 sv. taukų, 10 sv. 
miltų, 10 sv. ryžių, 
raus.
10 SKEPETŲ
5 vilnonės skepetos 
džiojimų, didėlėmis 
mis geiemis ar turkiškais raš
uos ir 5 silkinės skepetos, Įvai
rių spalvų.
boloninis vatinukas $45.00

Populiarus ir naudingas dra
bužis sovietuose — su vata ir 
šiitu pamušalu, nyloninis pus
paltis, siltas žiemai, 100% ne- 
praieidžiąs vėją. Išverčiamas: 
viena pusė juoda, antra — tam
siai mėlyna. Visų dydžių vy
rams ir moterims.

SPECIALUS PASIŪLYMAS
Imituoto kailio paltas iš garsios 
Borgana minkai (tamsiai rudos). 
medžiagos arba j jogo Persijos’ 
ėriuko, kurių be konkurencijos 
pūna kaina tik po $99.60.

UŽSISAKYKITE DABAR.
UŽSISAKYKITE TIK PER

PER
ANNUM

PASSBOOK AND CERTIFICATE SAVINGS INSURED TO $20,000
is compounded daily and paid quarterly bn aH accounts. Standard Federal 

pays the highest leęai rats of interest on all savings. Deposits received by the 
WHi of any month earn from the first of that month. Deferred Income Certificates 
are available at ratos of 4% and

GEROS60VAN0S;"
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __
Minkštais viršeliais tik __________________ - ___

Dr. A. J. Gušsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
< Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar

PSR 
ANNUM

John Pakel, Sr., Chairman of the Board 

mx AVE.

“...rašo koks ten J. Bertašius, 
>ave tituluojąs agronomu. Jis tą 
mano “brolį” gerai pažinęs. Jis, 
tas "brolis”, jam gyresis, kad jis 
Amerikoje turi brolį “Laisvės” 
redakcijoje. Jis buvęs nusipir-

“Pernai : metais iš Lietuvos 
viešėjo mane giminės ir pasako
jo štai ką. Kad Kamajų Bimba 
buvęs vienas iš pirmųjų grąžin
tas iš Sibiro, nes tuo laiku turė
jęs iš Amerikos atvažiuoti jojo 
brolis ir todėl, norėdami įsiteikti 
Amerikos-Bimbai ir tuo labiau 
atsidėkoti už jo nuopelnus ko
munizmui, pasiskubino broli grą
žinti iš Sibiro. Bet atsitikusi 
skaudi nelaimė. Susitikę broliai 
ir besikalbėdami savo tarpe la
bai smarkiai susibarę ir sibirio- 
kas pasijutęs amerikiečio — bro
lio skaudžiai įžeistas — užgau
tas, tai sibiriokas pašokęs ir vi
su smarkumu trenkęs ameriko
nui Į žandą sakydamas: “ Nuo 
šios valandos tu man daugiau - - . 'm i • ' *- . ’ -
nebe-mano brolis”. Ir taip bro
liai išsiskyrę ant visados”.

Ne-wjoriųškis man rašo:
“...kuomet A. Bimba grįžo pir

mą kartą is Lietuvos, tai man 
buvo labai įdpmu išgirsti Biml 
bos parsivežtus įspūdžius ir ne- : 
užilgo vieną . dieną pripuolamai 
susitikęs Bimbą ir paklausiau: 
“na tai ką gero matei ir girdė
jai Lietuvoje”. Bimba tylėjo. 
Pamačiau ir pajutau iš jo elge
sio, kad Bimba mano klausimu 
buvo lyg ir sukrėstas. Mačiau, 
kad išgyvena-kokį tai jausmą ir 
išsitraukęs nosinę nusišluostė 
per skruosfiSs; riedančią ašarą. 
Matydamas tai, Lietuvos reika
lu daugiau jojo nekamantinėjau. 
Manau, kad Bimba Į mano pa
klausimą nei gerai, nei blogai 
nieko neatsakė tik todėl, kad kar
tu su juo buvo kiti 2 jojo drau
gai ar šiaip, pažįstami”.

Na, tai A. Bimba, leisk ir man 
panašiai užbaigti savo pastabas, 
kaip Sveikas mane išvadinai. Bū
tent, prikergti “amžino melagio” 
titulą.

Jeigu sibiriokas Bimba ryžosi 
Tamstos kaipo brolio atsižadėti, 
tai gal tikrai jojo išgyventos 
kančios ir patirtos komunizmo 
melagystės apie Laisvę, Lygybę, 
žmogaus Teises Sibiro plotuose; 
galima pilnai suprasti, jį patei
sinti ir gal reiktų jam dovanoti, 
bet kad Tamstai, kaip mokslinin
kui išsižadėti brolio, tai turėčiau 
Sveikam pasakyti, kad tai yra 
tik komunistinio mokslininko 
“dvasinės ubagystės” pažymys. 
Man tenka tik pasidžiaugti, kad 
sibiriokas Bimba buvo ne tik ge
ras ūkininkas, bet ir geras lie
tuvis, nepraradęs sveiko proto 
ir žmogaus savigarbos ir Sibiro 
taigose. Garbė jam!

J. Bertašius

gerai, tai tuomet ir atsiskaitysi- 
me .

Važiavau pas Bimbą grūdų 
prašyti todėl, kad apylinkės ūki
ninkai viens kitam į ausį kalbė
jo, kad Karrujų valsčiaus “kai
riųjų” valdžia, žinodama, kad 
Bimba turi brolį-komunistą Ame 
riko j e, jo taip labai nespaudžia 
su pyliavom: - ir bent kiek labiau 
su juo skaitosi”.

Toliau rase:

EXPRESS CORP.
125 East 23-rd Street 

New York, N. Y. 10010

Knygų galima gauti Naujienų Administracijoje arija 
našiunčiant Money Orderi arba čekį tokiu adresu.

Reikalaukite mūsų nemokamo g 
Katalogo.

A. Bimbai)
kęs pusę Kamajų dvaro centro, 
ir buvęs geras, darbštus ūkinin
kas, bet bolševikai jį ištrėmė į 
Sibinjj. Ir J. Bertašius vadina 
mane beširdžiu, kad aš nepasi
rūpinęs jį iš Sibiro išlaisvinti 
ir t. t. Agronome J. Bertašiau: 
Esi amžinas melagis. Tasai Juo
zas Bimba, kuris to dvaro cent
rą pirko, man ne tik kad ne bro
lis, bet netgi ne giminė. Mano 
brolis Juozas tebegyvena Haw
thorne, N. J. Visai nebuvo su
grįžęs į Lietuvą. Brolis Jonas 
po pirmojo karo sugrįžęs iŠ Ame 
rikos nusipirko ūkį Biržų apylin
kėse. Į jokį Sibirą nebuvo iš
tremtas. Mirė prieš man antrą 
kartą apsilankant Lietuvoje. Tik 
galima įsivaizduoti, ko verti ta
me straipsnyje kiti J. Bertašiaus 
sapaliojimai, jeigu jis drįso pa
kartoti tą biaurų melą. Beja, 

Į i lankydamasis net dviemis atve
jį jais Lietuvoje negirdėjau, kad 
Į J Bertašiaus minimas J. Bimba 
j j būtų buvęs ištremtas i Sibirą”.

i Į . tai “mokslininkui” A. Bim-
I j bai galiu ramiu ramiausiai atsa-
II kyti, kad man agronomo parei- 
Į gas einant nebuvo jokio reikalo 
i tikrinti ir analizuoti Bimbų šei- 
■ mos metrikus ir jųjų vardus, 
i Tačiau dirbdamas 3 metus Ro- 
i kiškio žemės Ūkio Draugijoje 
j ir 5 metus Salų žemės Ūkio Mo- 
Įikykloje,( ji buvo Kamajų vals

čiaus ribose), skaitydavau ūki
ninkams paskaitas Kamajų mie-

į stelyje ir apylinkėse. I
Su ūkininkais teko plačiai išsi- 

‘ kalbėti Įvairiais ūkiškais ir ki- 
! tais klausimais. Nebuvo tada i 
jokia paslaptis, kad Kamajų 
Bimba turi broli Amerikoje, 
Brooklvne. Patsai Bimba — to 

į nesigynė ir apie savo broli vi- 
j sucmet gerai atsiliepdavo. Man 
j nekartą, kuomet pasikalbėjimuo- 
! se su ūkininkais Bimbą pristaty- 
(Gavau kaip pavyzdingą ūkininką 
į ir kitus paragindavau pasekti 
j ;o pavyzdžiu, ne vienas ūkinin- 
i kas man tuojau atkirsdavo: “Be- 
' pigii Jum gerai ūkininkauti, tu-

WfKi'1'111. i——

——■SXA1TYIIASIO

Tfin susitiKo su 
savt> senu pažįstamu Rogers, ku 
ris Floridoje yra apsigyvenęs ir 
daug veikia tarp lietuvių. Ka
dangi abiem vienišiškas gyve- 
i^jmas nusibodo, tai nutarė susi
tuokti.

Antrosios savo tėvynės Dau
girdienė neužmiršo: kartu su vy
ru atvyko apsilankyti. Tačiau 
tas apsilankymas nebuvo labai 
linksmas. Netikėtai mirė jos 
dukters vyras, sulaukęs vos 47 
metų amžiaus. Paliko tris vai
kučius. *

Nors ir liūdesio ištikta,’bet 
Daugirdienė (dabar jau Rogers) 
aplankė savo artimus draugus 
Čepulius ir kitus bei užsuko į 
Lietuvių klubą, kur turėjo pro
gos sutikti daug savo pažįstamų. 
Sakė, jog rockford iečių ji nega
linti užmiršti ir su atsidėjimu 
sekanti pranešimus iš Rockfor- 
do apie lietuvių gyvenimą. Da
bar padėsianti dukrelei susitvar
kyti ir grįšianti atgal į Floridą, 
nes ten esą jos namai.

žvalgas

Garsus prancūzu aktorius, mimikos specialisras Marcei M«rceau, be žodžiu suvaidina įvairias si
tuacijas. Su jo nuotraukomis išleidžiamas vaikams alfabetas. Kairėje "Pabudimas" dešinėje

— “Sr.audulys". '

Daugeliui mūsų Rockfordas 
pasidarė lyg antroji tėvynė. Ir 
tai suprantama: mes čia daug 
metų išgyvenome atvykę iš Lie
tuvos ir lyg jauni medeliai prigi- 
jome bei giliai įleidome šaknis. 
Čia mes užmezgėme naujas pa
žintis, susidraugavome >u savo 
tautiečiais, su kuriais drauge 
linksminomės, drauge veikėme 
įvairiose organizacijose. Jei ku
riems ir tenka dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių Rockfordą ap
leisti, tai visvien jiems malonu 
jį aplankyti ir su savo bičiuliais 
pasimatyti.

štai šiomis dienomis teko su
sitikti su seniai bematyta buvu
sia rockfordiete Daugirdiene. 
Rockforde ji praleido jaunystės 
dienas. Dainavo choruose ir su
kūrė šeimos židinį, ištekėjusi už 
Mykolo Daugirdo. Gyveno lai
mingai ir išauklėjo šeimą. Visą 
laiką palaikė glaudžius ryšius 
su lietuviais. Bet štai mirė jos 
vyras Mykolas. Po kurio laiko 
ištekėjo duktė ir Daugirdienė 
paliko vieniša. Išvažiavo į Flori-

s .... rm— .n. .        ' - LA.
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|| % PER ANNUM %% PER ANNUM

OF $5000 OR MORE ON CERTIFICATES
ON CERTIFICATES OF $1000

2 YEAR MATURITY ONE YEAR MATURITY

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $ 1 COO OR MORE 

6 MONTH MATURITY

pa 1 ! (yl
74 /0 PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

S!00.00 MINIMUM

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS
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SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

B. B. PIETKIEWkZ, Pres.

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

■1% mokama vienu 
metu certifL?

catams. Mažiau
sia $5,000 

. ar daugiau

n?Ik
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

vardai karių, išnyks vardai - 
Ir mokslo vyrų didelių, ir žemių atradėjų 
Tik vardas Motinos brangus — brangus be 
Mums niekad, niekad nenustos skambėjęs’

Gražiausiąjį pavasario - 
gūžės — mėnesį, kai saulė šyp
sodamasi žemei kelia ją iš žie
mos patalo ir sodus, miškus, lau
kus ir pievas puošia įvairiaspal
viais kvepiančiais žiedai mes mi
nime Motiną, švenčiame Moti
nos Dieną. Ir tai neatsitiktinai, 
nes gegužės mėnesio gamta sim
bolizuoja Motiną, kaip žmonijos 
gyvybės, klestėjimo ir džiaugs
mo šaltinį.

Motinos meilė — aukščiausias 
ir kilniausias žmogaus Širdies 
jausmas. Kūdikiui motina nu
skaidrina paniurusį, nusiminusį 
veidą ir teikia jam gyvenimo 
džiaugsmą ir viltį. Užtat ne tik 
kūdikis pajutęs baimę, skausmą 
ar ilgesį šaukia mamą, bet ir ka
riai frontuose sužeisti ir mirš
tantieji šaukia motiną, nes kie
no gi ranka gali švelniau glamo
nėjančiai ir gydančiai paglosty
ti?...

Visur ir visada motina buvo 
gerbiama kaip gyvybės nešėja, 
kenčianti ir mylinti rūpintoja ir 
pasiaukojanti globėja, geniau
siame pasaulyje — 2,000 metų

ge-

arali

prieš, Kristų — Babilonijos ku-i 
raliaus Hammurabi įstatymų j 
rinkinyje parašyta: “Jei sūnus! 
tartų savo motinai — tu man ne I 
motina — tebūna jis pasmerktas j 
ir išmestas iš bendruomenės”. 
Kiekvienos tautos istorijoje mi
nimos motinos herojės: Romoje 
■— Kornelija (brolių Grakchų 
motina) Lietuvoje — Birutė, 
Vytauto Didžiojo motina ir kt. 
Motina — garbingiausias var
das ir kilniausia pareiga. Visų 
kultūringų tautų įstatimdavystė 
numato motinystės globą. Ir Ne
priklausomos Lietuvos konstitu
cijose (1922 ir 1928 m.) buvo 
pabrėžta, jog motinystė yra ypa
tingoje valstybės globoje. Pats 
Kūrėjas apdovanojo motiną to
kiu kilniu, beribiu savo kūdikio 
meilės jausmu. Už savo vaiko 
gyvybę bei gerovę normali mo
tina aukojasi ir jokia auka jai 
nėra per didelė. \

Lietuvės Motinos per amžius 
yra buvusios (išlaikyk jas Vieš
patie . ir ateityje tokiomis!) ide
alios motinos, patriotės motinos. 
Rusų žandarų persekiojamos,

feį L

CRANE SAVINGS and Loan Association

darbo ir rūpesčių slegiamos, su- per visą gyvenimą, nuo lopšio 
gebėjo savo vaikams perduoti lie- iki karsto.
tuviško rašto pažinimą, tuo iš
saugodamos tautoje lietuvybės 
ugnies kibirkštis. Jos įkvėpė 
savo vaikams nemarią tėvynės 
meilę ir prisirišimą prie visa kas 
lietuviška, kilnu ir sava. Jos 
savo išauklėtus didvyrius sūnus 
ir dukras padėjo prikelti Lietu
vą ir privedė ją iki nepriklauso
mybės.

Geroji mūsų lietuvė Motina 
pergyveno ir iškentėjo visas 
mūsų tautos nelaimes. Nors Jos 
širdis -skendėjo kraujuose, jau
ną savo sūnelį nubučiavusį ir 
kryžiaus ženklu palaiminusi iš
leido savanoriu. Ji buvo pirmo
se frontų linijose su sūnumis, 
kūrėjais-savanoriais, ji buvo su 
sūnumis ir dukromis partizanų 
žygiuose, bunkeriuose. Ji, mylin
ti, sąmoninga Motina Lietuvė,
kieta kaip uola, aukodamas!, at 
laikė visus “stribų” kankinimus 
ir neišdavė buvusių jai žinomų 
laisvės kovotojų-partizanų var
dų, bei jų būstinių. Ji, išdidi 
Lietuvė Motina, kentė ir tebe- 
kenčia' žiaurioje tremtyje — Si
biro taigoje, ant Lėnos krantų, 
bet nenusižemina prieš savo ir 
savo tautos budelį.

Kiekvienas mūsų esame ne
atskiriamai surišti atsiminimais 
apie mūsų pačių motinas ir tie 
prisiminimai mus kiekvieną lydi

Tad švęsdami Motinos Dieną, 
savo gyvoms motinėlėms sengal
vėlėms pareikškime pagarbą, ir 
meilę, širdim už širdį, meile už 
meilę, vargu už vargą, kas kaip 
įmanydami ir išgalėdami atsi
lyginkime Jai, mūsų kūno ir dva
sios formuotojai, Motinai.

Kai kurie jau senai esame pa
bučiavę šaltą savo motinos kak
tą ir užbėrę saujelę žemių ant jos 
kąrsto kape. Gal ne kartą griau
džiomis ašaromis laistėme Jos 
kapą, norėdami prikelti Ją ir 
atsiprašyti už netinkamu savo 
elgesiu padarytus Jai nemalonu
mus, įskaudindami jos širdį, po 
kuria ji mus išnešiojo ir kurioje 
turėjo mus per visą savo gyve
nimą. Ją prisiminkime širdingo
je maldoje...

Gegužės 3 dieną Ziono para
pijoj Motinos Diena buvo atžy
mėta pamaldomis, kuriose 
giesmės ir pamokslas buvo pri
taikinti -dienos reikšmei iškelti. 
Vaikų choras, mokvtojų pamo
kytas, Liucijos Šikšnienės va

dovaujamas pamaldų melu pa
giedojo giesmes: “Girkite šven
tam gražume” ir “ Su Viešpa- 
thn”. 4 vai. po piet Ziono para- 
jos salėje buvo suruošta turtin
ga ir minėjimui pritaikinta 
programa, kurią atliko lietu
vių kalbos ir sekmadienio mo
kyklos mokiniai. Gausius mi
nėjimo dalyvius sveikino Pas- 
rapijos Tarybos vicepirm. Jo
nas Anysas, pažymėdamas, 
kad pirmą kartą Amerikoje 
Motinos Diena buvo švenčia
ma Philadelphijos mieste 1908 
m. Amerikos Kongresas 1914 
m. ją paskelbė vieša valstybine 
diena. Jis palinkėjo jauniems 
augti ir bręsti vertingais žmo
nėmis, kad būtų Dievui garbė 
ir žmonėms džiaugsmas. Lili
ja Pilmonaitė savo kalboje iš
reiškė linkėjimą, kad Dievas 
suteiktų mūsų, motinoms palai
mos išlaikyti savo vaikus lietu
viškus savo tautai ir vertingus 
pačiai žmonijai.

Dienai pritaikintą pragramąi 
atliko -vaikučiai. Programos!

šventraštį. Vaikų Choras, 
dovaujainas mok. Liucijos šik- 
šnienės choru pagiedojo ketu
ris dalykus. Pijaninu paskam
bino Rūta Kasiulytė, o akor
deonu pagrojo Ed. Kubilius ir 
Loreta Fetingytė. 16 vaikų iš
pildė vaidinimą “Daržovicnė”, 
kur išreikšta mintis, kad kiek-! 
viena daržovė yra atskiras au-| 
galas ir kiekvienas reikalingas! 
maisto visumai. Taip Įvairūs 
gabumai, kai jie suderintai' 
veikia, tarnauja visų bendram! 
labui. Jaunųjų orkestrantų or-j 
kestras, vadovaujamas Artūrai 
Fetingio pagrojo “Dainuoki 
motulė” ir “Ar aš tam sese, ne-i 
sakiau”. Jaunimo Ratelio na-j 
riai .buvo kiekvienai motinai 
paruošę meniškai išrašytą ir 

'išdailintą sveikinimą su sk:r-j 
tingais įrašais. Giedojimus pi
aninu palydėjo Anita česnaitė.
Programai pasibaigus, visi bu- priaugančios 
vo pavaišinti. Patarnavo mo-imais pagarbos 
kinukės, mokytojos ir Jauni-!jausmais.

atliko
pranešėja buvo Laimutė Bak- 
šaitė. Jaunimo Ratelio vardu 
sveikino Adelė Hermanaitė. 
šių metų lietuvių konfirnian- 
tus, kurie stropiai lankė sek
madienio mokyklą pristatė 
Erika Lipšytė, kuri kiekvienam 
konfirmantui atminimui Įteikė

on 
investment 

account

MOKAME NUO1966 METŲ SPALIO ! DIENOS
Pinigai Įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.. 
Prašome aplankyti naują mūsą namą.

VALANDOS: Pirmad? ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadieniais. 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

SIUNTINI - DOVANAS I LIETUVĄ IR USSR DALIS
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNEŠPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019—Tel: 581-6590—581-7729

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma — skyriai atidaryti kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet

BROOKLYN, N. Y. 1536 BEDFORD AVE. — IH 7-6465
NEW YORK i, N. Y. v 78 SECOND AVENUE —— OR 4-1540
NEWARK, N. i. 378 MARKET STREET HMM. MI 2-2452
SOUTH RIVER, N. J. 41 WHITEHEAD AVENUE <— CL 7-6320
UTICA, N. Y. 963 BLEECKER STREET RE 2-7476
FARMINGDALE, N. J. FREEWOOD ACRES 3634494
PHILADELPHIA 23, PA. 631 W. GIRARD AVENUE RO 9-4507
ALLENTOWN, PA. 126 T1LGHMAN STREET —-. HE 5-1654
LOS ANGELES 4, CAL. x 159 So. VERMONT AVENUE OU 5-6550
CHICAGO 22, ILL. 1241 HO. ASHLAND AVENUE —- HU 6-2311
BALTIMORE 31, MO. 1900 FLEET STREET —■ Of 2-4240
BUFFALO IX N. Y, 701 FILLMORE AVE. TX 5-0700
DETROIT IX MICH. . 11601 JOS CAMPAU AVENUE 365-6780
HARTFORD CONN. 122-126 HILLSIDE AVE 249-6216
JERSEY CITY, N. X 219 MONTGOMERY ST. — HE 5-6368
SYRACUSE, N. Y. 1»04 515 AAARCELLUS ST. 475-9746
CLEVELAND IX OHIO 1028 KENILWORTH AVENUE w— PR 1-0696
HAMTRAMCK, MICH. 11389 JOS CAMPAU AVENUE 365-6740
SO. BOSTON, MASS. 396 WEST BROADWAY AM M120
TRENTON IS, N. J. 1152 DEUTZ AVENUE EX 24^06
RAHWAY, N. i 47 E. MILTON AVE. — 381-3997

New Yonco va’žytinese geras kainas 
atnešė senu, 1912 metą automobiliu 
papuošimai, misinginė lempa ir sig

nalo ragas.

mo Ratclioo mergaitės. Moti
noms buvo duota proga gėrėtis 

irtos reiškia
te dėkingumo 

.V. S.

M1AM1 BEACH, 41, FLORIDA
BLOKAS NUO PAJŪRIO

Sophie ir Bernice Welicka

UN:cn 6-9206

Motinos diena
Gražiausio metų mėnesio — 

gegužės vienas sekmadienis yra 
pašvęstas Motinai. Kuris sek
madienis ? Nepriklausomoj e Lie
tuvoj e buvo pasirinktas gegužės 
mėnesio pirmasis sekmadienis, 
Amerikoje žymiai anksčiau bu
vo pasirinktas gegužės antrasis 
sekmadienis, šiemet tie sekma
dieniai išpuola gegužės 3 ir 10 
dieną.

čikagietė Mrs. Jurgens straip
snyje “Don’t Forgęt Mother” 
rašo:

Motinos diena (šiemet gegu
žės 10) proga pagerbti motiną 
pirmą kartą buvo atšvęsta Phi- 
ladelfijos bažnyčiose 1908 me
tų gegužės 10 dieną. Iniciatorė 
buvo to miesto gyventoja Miss 
Anna Jarvis.

1914 m. prezidentas Wood
row Wilson, pasekdamas Kon
greso dar metais anksčiau pri
imtą Motinos dieną rekomen
duojančią, rezoliuciją, paskelbė 
proklamaciją, skirdamas gegu
žės antrąjį sekmadienį Motinos 
diena ir patvarkė, kad tą dieną 
ant visų viešųjų pastatų būtų iš
keltos tautinės vėliavos.

Motinystės diena, senas ang
lų paprotys, yra pradėta daug 
metu anksčiau.

Motinos dienos šventimas pa
plito daugelyje kraštų, jų tar
pe Anglijoje, Švedijoje, Danijo
je, Indijoje, Kinijoje ir Meksiko
je.

Lietuvių Enciklopedija apie 
tai rašo: .•

Motinos diena skirta motiną 
pagerbti. M. d. (Motinos dienos) 
šventės arba motinos pagerbimo 
dienos įvedimo iniciatyva pri
klauso amerikietei A. Jarvis, ku
ri 1908 pirmoji išsirūpino Fila
delfijos mieste visoms motinoms 
pagerbti dieną. Po to ji ir jos 
šalininkės parašė tūkstančius 
laiškų ir visas JAV valstybes 
skatino įvesti M. d. Minėjimą. 
1913 Pensylvanijos valstybė pa
skelbė M. d. šventę. Tais pačiais 
metais senatas ir konresas M. d. 
šventimo reikalu priėmė rezo
liuciją ir nuo 1914 oficialiai JAV 
buvo paskelbtas gegužės ant
rasis sekmadienis M. d. (Moti-

nos diena). Ta diena JAV yra 
nepaprastai populiari.

Atsikūrus nepriklausomai Lie
tuvai, ir Lietuvoje buvo pradė
ta atskirų organizacijų ir ne vie
nu laiku rengti Motinos diena. 
Betgi 1929 m. kovo 24 d. Lie
tuvos organizacijų atstovų nu
tarta M. d. švęsti ir minėjimus 
rengti pirmą gegužės sekmadie
nį.

Kadangi Nepriklausomoje Lie
tuvoje Motinos dienos data bu
vo nustatyta dar tik organizaci
jų ir įstatymu dar nebuvo pa- 
tvirtinta,/gyvenantiems Ameri
koje nėra reikalo laikytis skir
tingos datos.

Naujienų 1970 metų Kalendo
riuje Motinos diena pažymėta 
gegužės 10 d. jpr

Plymouth Valio nt 
Duster 2-Door 

Coups

25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 
Pigus leidimas.

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD 
G T X, FURY-DUSTER.

BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

50.000 myiiy.

BUNNER.

INC,

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupyki te!

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

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 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000t
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Praeitą sekmadieni Chicagoje 
įvyko iš okupuotos Lietuvos at
vykusio Vilniaus operos solis
to Vacio Daunoro koncertas. 
Matyti, rengėjų smarkiai pasi
darbuota, nes ir publikos prisi
rinko didžiosios Orchestra Hali 
geroka pusė salės. Tiksliomis ži
niomis, svečių buvo apie 11 šim

tų, kadangi t? 'J bilietų parduo
ta už pinigus r 200 dykai 
linta mokini* s ir studentams. 
Publikoje ma si senųjų ir nau
jųjų ateivių sc;ių ir jaunų, ypač 
jaunų, papra>:'.; žmonių ir aka
demikų, keli uvę generolai ir 
ypač daug ku. gų.

Solistas Va . s Daunoras yra

Naujienos eina kasdien, išskiriant Naujienų pozicija sovietų agentų ruošiau:ų koncertų rei- 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, i kalu ir parašė:

škotiškas viskis turi vis didėjantį pasisekimą Amerikoje. Pernai buvo parduota 44 milijonai galony. Viskio im
portas pakilo 7 nuošimčiais. Paveiksle matomas "Black & White" viskio gamyklos kiemas su statiniy piramidėmis.

itose JAV vietose: 60608. Telef. HAymarket 1-6100.
metams _______ $18.00 Pinigus reikia siųsti pašto Money
pusei metų _.___ _________  $10.00 Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

“Kas galėjo tikėti, kad savo laiku buvęs socialis
tų laikraštis Naujienos taps tokiu aršiu antikomunis
tiniu laikraščiu. Mažiausias kieno Aors prasitarimas

Naujienos teisybę rase ir rašys
Dainininko Vaclovo Daunoro geg. 3 d. popietę Chica

goje dainuotos dainos, specialiai lietuvių veiklos priežiū
rai iš sovietų ambasados atsiųstas Edmundas Juškys, 
“Drauge” paskelbtas falšyvas koncerto “rengėjų” sąra
šas ir Naujienose tuo reikalu paskelbti straipsniai lietu
vių tarpe sukėlė daug Įvairių kalbų. Daininko klausėsi ke
li šimtai Chicagoje ir jos apylinkėse gyvenančių lietuvių, 
bet salė nebuvo pilna, o balkonai visai tušti. Didelė Chi- 
cagos lietuvių dauguma paklausė Amerikos Lietuvių Ta
rybos ir Į rusų organizuojamą koncertą nėjo. Daugelis 
būtų norėję išgirsti Lietuvoje gimusio jaunuolio gražų 
balsą, bet jie nenorėjo padėti okupantui išnaudoti Lietu
vos žemėje išaugusi talentingą dainininką.

Koncertan buvo suėję seni “Vilnies” šalininkai, ko
munistų kontroliuojamų organizacijų nariai, politinės 
nuovokos ir nugarkaulio neturintieji menininkai ir sek
madieniais neturintieji ką veikti Įvairūs spoksotojai. To
kių žmonių pasitaiko kiekvienoje tautoje, jų yra ir lietu
vių tarpe. Reikia neužmiršti, kad Chicagoje ir jos apy
linkėse gyvena virš šimto tūkstančių lietuvių, čia yra 
daug lietuvių kilmės jaunimo, o salėje nebuvo nė tūkstan
čio žmonių. Jeigu New Yorke, Bostone ir Los Angeles 
miestuose 200 yra “daug”, tai toks pats “daug” yra ne
pilnas tūkstantis Chicagoje, nes Chicagoje yra žymiai 
daugiau lietuvių. Bet tikrovėje tai yra labai mažas skai
čius, jeigu net salės negalėjo pripildyti.

Naujienos laiku Įspėjo čikagiečius apie sovietų im
perializmo rankomis ruošiamą koncertą, atspausdino 
Amerikos Lietuvių Tarybos patarimą neremti rusų orga
nizuojamų koncertų Amerikoje ir priminė skaitytojams, 
kad panašios rūšies parengimai naudingi tiktai lietuvių 
tautos priešui. Iki šio meto dar nežinomas nei vienas fak
tas, kad per 50 metų sovietų valdžia būtų suruošusi kokią 
parodą, koncertą, išleidusi meno veikalą arba suruošusi 
užkandą, iš kurios sovietų imperializmui nebūtų jokios 
naudos, šiuos Sovietų Sąjungos darbus, kartais labai už
maskuotus, Naujienos kėlė viešumon nuo Lenino, Troc
kio ir Antonov - Ovsejenkos pirmos perversmo dienos, o 
apie Lenino ir Zinojevo demokratijai ir socializmui da
romą žalą rašė jau pirmame šio dienraščio numeryje. Kas 
ilgesni laiką skaito ŠĮ dienrašti, tai prisimena Naujienose 
spausdinamas žinias apie sovietų valdžios atstovų daro
mus žiaurumus prieš pačią rusų tautą ir prieš visą eilę 
pavergtų tautų. Tuo tarpu dabartinis “Vilnies” redak
torius, Naujienas neseniai pradėjęs skaityti, nustebo

ne pagal jų stygas to laikraščio redaktorius varo iš 
proto;

“Net “Keleivis” jiems darosi nebegeras. Kažin- 
koks korespondentas “Keleivyje” nei-koliojo bendra- 
darbiautojų su Lietuva, “N” atsisto jo piestu ir iš
pyškino ilgiausią antikomunistinį vedamąjį”. (“Vil
nis” 1970 m. geg. 7 d. 1 psl.)
“Vilnies” redaktorius parašė du trumpus paragrafus, 

bet juose Įvėlė kelis netikslumus. Jis stebisi, kad Naujie
nos tapo “tokiu antikomunistiniu laikraščiu”, kad Nau
jienos jau per 50 metų savo skaitytojams ir visiems lie
tuviams nurodinėjo Rusijos valdžią pagrobusios komu
nistų partijos vadų žiaurius darbus pirmiausia prieš pa
čią rusų tautos daugumą, o vėliau ir prieš kiekvieną savo 
kaimyną. W

Naujienos niekad nesakė, kad “Keleivis” būtų nege
ras. “Keleivis” atliko nepaprastai dideli auklėjimo dar
bą Amerikos lietuvių tarpe. Jis Įdiegė demokratinės 
Amerikos idėjas lietuviams darbininkams ir daugeli iš
laisvino iš pinklių, kurias buvo pastatę sovietų imperia
lizmo agentai arba nesusipratę “veikėjai. “Keleivis’* dar 
ir šiandien dirba tą didelĮ auklėjimo ir informacijos dar
bą. Kartas nuo karto sunkaus amžiaus slegiamas Maikis, 
nepajėgdamas susiorientuoti gudriau paruoštoje sovietų 
porpagandoje kartais nei ši nei tą nušneka apie tariamą 
pažangą SovietųSąjungoje, bet šiaip “Keleivio” pozicija 
sveika ir lietuviams naudinga. ' į-

Niekad Naujienos nei “Keleiviui”, nei kam kitam ne
sakė, kad “nereikia bendradarbiauti su Lietuva”. “Kelei
viui” buvo padaryta pastaba dėl vienpusiškumo, tiktai 
rusams naudingo bendradarbiavimo, bet ne dėl to; kad 
“Keleivis” “neiškoliojo bendradarbiautojų su Lietuva”. 
Nėra nei vieno lietuvio, kuris nenorėtų bendrauti su Lie
tuvoje gyvenančiais žmonėmis. Bet joks bendravimas su 
jais yra negalimas.' 0 apie bet kokĮ bendradarbiavimą ir 
kalbos negali būti. Rusai Amerikos lietuvius verčia ben
drauti ir pataria net bendradarbiauti su sovietų impe
rializmui tarnaujančiais agentais. Net ir pavergton Lie
tuvon Įleidžiamus turistus laiko izoliuotus Vilniuje, kad 
jie negalėtų nuvažiuoti Į miestelius ir kaimus ir pasima
tyti su ten gyvenančiais savo giminėmis. Turistus ap
stato palydovais, kurie kiekvienos dienos vakare privalo 
informuoti rusus apie kiekvieną pasikalbėjimą su atvy
kusiu žmogumi. Reikalaujame, kad rusai leistų bendrau
ti ir bendradarbiauti su lietuviais, o ne su sovietų impe
rializmui tarnaujančiais agentais. “Vilnis” ir nesusipra
tėliai kalba apie “bendradarbiavimą su Lietuva”; tuo 
tarpu kiša laisviems lietuviams sovietų ambasadoj dir
bančius parsidavėlius. Apie komunistų apgaulę Naujie
nos rašė praetityje, apie ją rašys ir ateityje. ’ . /

dar labai jaunas vyras, gimęs 
1937 metais ir jau nuo 1960 me
tą Vilniaus akademinio operos 
ir baleto teatro solistas bosas. 
Kaip jo praeito sekmadienio 
koncerto programoje parašyta, 
jis 1966-68 metais operinio dai
navimo mene tobulinosi Milano 
La Scaloje, be to jau turėjo per 
30 koncertą Romoje, Florencijo
je, Neapolyje ir kt., taip pat su 
koncertais lankėsi Kanadoje, 
Suomijoje bei Anglijoje.

Programa praeito sekmadie
nio koncertui buvo sudaryta iš 
dviejų dalią Dariui Lapinskui 
akompanuojant, solistas pirmo
je dalyje pateikė 10 lietuviąliau- 
dies dainą, kurią dvi buvo Sta
sio Šimkaus, viena Vytauto Blu- 
šiaus ir septynios L? Abariaus, 
taigi, išskyrus Šimkų,, visos nau
jų kompozitorių. Po pertraukos 
antrojoje dalyje solistas davė 

-dar dvi St. Šimkaus ir vieną Tal- 
lat-Kelpšos, o likusios penkios 
buvo arijos iš Beethoveno, Bel
lini, Verdi ir Rossini operų.

Publikos ir spaudos reakcija

Publika kiekvienos dainos' 
klausėsi “kvapą, užėmusi”, kiek
vienos . pabaigoje pakirsdama 
griausmingais plojimais. Per
traukos metu girdėjosi žmones 
džiugiai kalbant, kad net tokioje 
tamsioje, bertainj šimtmečio be
sitęsiančioje okupacijos naktyje 
tokie šviesūs tautos žiburiai Įs
tengia sušvisti. Apie solistą kaip 
dainininką ir norėdamas geriau 
nesugebėčiau parašyti, kaip pa
rašė Kenneth Sanson Chicago 
Today American pirmadienio, 
gegužės 4 d. laidoje straipsnyje 
“Young basis a big ,talent”. 
Straipsni čia perteikiu ištisai:

“Gerai Įsidėkite Vacio Dauno
ro vardą. Jei šis žymus lietuvių 
bosas toliau taip dainuos, kaip 
jis dainavo praeitą vakarą. Or
chestra hall, tai tas vardas bus 
pirmoje vietoje kiekvienos, di
džiosios operų kompanijos sąra
šuose visame pasaulyje. Ir grei
tu laiku. Jis yra Įspūdingas ta
lentas. - ■ .

Tik 32 metų amžiaus, Dauno- 
ras — kuomet nedalyvauja-Mas

k vos Bolšoj teatre------yra nuo-1 rasis sekretorius Edmundas Juš-
latinis Lietuvos valstybinės Vii- {kys. Nepatogu, nors ir neprašy- 
niaus operos narys. Galbūt di
džiausias jo prasilaužimas bu
vo 1966 metais, kuomet jis lai
mėjo taprtautinę" Čaikovskio 
kompeticiją baiso kategorijoje.

Daunoro pirmas pasirodymas 
scenoje, jo nusilenkimas ir mos
telėjimas akompanistui atrodė 
kiek nerangus ir kiek prisivers- 
tinas. Tačiau kai jis pradėjo 
“Jau saulelė leidos”, jo balsas 
taip viską užvaldė, jog niekas ne
būtų paisęs net jei jis būtų Bat- 
mano kostiumu apsirengęs mo
tociklu į sceną atvažiavęs.

Jo balsas, stiprus viršūnėse ir 
visą laiką lygus, ituri tą pilnu
mą ir koncentruotę, kaip Nico
lai Chiaurovo. švelnieji tonai, 
asistuojami greito bet vienodo 

-vibrato, aidėjo kaip Boriso Chris
toff o. '. ■ ■ -

Buvo daug kuo žavėtis kas lie
čia Daunorą: sugebėjimas pa
laipsniui iš garsių tonų pereiti į 
vos girdimą šnibždesį, mokėjL 
mas paprastas liaudies daineles 
nustatyti ir palenkti pagal kiek-, 
vieną nuotaiką, ir įrodymas, kad 
operų arijoms nėra reikalinga 
orkestro palyda, kad būtų jau
dinančios. . z

Viena bendra silpnybe' visose 
jo dainose buvo tendencija sur 
mažinti'- intensyvumą pačiame 
gale. Tikrumoje, intensyvumas 
turėtų išsilaikyti iki pačios pa
skutinės botos. , č

Taip pat ją Basilio arijoj iš 
“Sevilijos Kirpėjo” trūko; sąmo
jaus .Tačiau kokį - didingą^ act 
IV aria iš -“Don Carios” jis pa
teikė! Ar nebūtų puiku matyti 
jį debiutuojant Amerikos ope
roje,. sakysim, dainuojant Bo- 
riso rolę Civic Opera?”...
/„ Maskvos agentas parodė, 

kas čia bosas!
Koncertui pasibaigusįir ploji-, 

mams aptilus, ren^ėjaY pradėjo 
kviesti kai'kuriuos svečius į at-' 
skirą kambarį trumpam pobū
viui. čia pat pirmosiose salės 
eilėse tarpe lietuvių sukaliojosi 
iš Washington© į komunistų 
“Vilnies” kažkokį parengimą at
važiavęs sovietų ambasados ant-

tą “svečią” vieną palikus nueiti, 
dėlto kai kas pakvietė ir JuškĮ 
vykti drauge Į priėmimą. Juškys 
ėmė aiškintis čia esąs “priva
čiai” (suprask, incognito), be
veik nieko čia nepažįstąs ir kvie
timo į priėmimą neturįs. Kai kas 
iš kišenės išsitraukęs atsarginį 
kvietimą jį ištiesė Juškiui. Tas 
kvietimą paėmė ir nuvyko drau
ge su kviestaisiais; tačiau prie 
durą buvo rengėjų sulaikytas, 
pareiškiant, kad čia yra vienų 
lietuviu reikalas ir sovietų at
stovai nepageidaujami. Negelbė
jo nei Juš,kio kvietimo rodymas, 
nei jo palydovą protekcijos.

“Greičiausia, kad šis koncer
tas bus paskutinis. Teks per
žiūrėti visą tolimesnių koncer
tų rengimo programą”, pagra
sino sovietų ambasados antrasis 
sekretorius labai užsigavęs, bet 
matyt vėliau apsigalvojo ir “at
lyžo”, nes “Vilnis” vėliau para
šė, kad Juškys "sekančią dieną 
Daunorą -buvo atvedęs į jos re
dakciją ir kad dar bus du Dau
noro koncertai — New Yorke ir 
Kanadoje.

Kad Daunoras yra Maskvos 
planų neląisvis, rodo ir kitas jo 
terorizavimo, pavyzdys." Kaip 
New Yorke kalbama, kai prieš 
trejetą savaičių ten Daunorui bu
vo rengiamas koncertas, kitas 
panašus . sovietų valdžios agen

tas,'rodos, “Tasso koresponden
to”.; titulu prisimetęs Laurinču- 
kas prieš , pat koncertą asmenis- *. 
kai priėjęs iš Daunoro pareikala
vęs keturių, bilietą — sau ir so
vietų ■ bibliotekininkui prie Jung- 
tinių Tautų Vladimirovui ir r ją 
žmonoms. '

Kai Daunoras bandė aiškintis, 
kad jis bilietų neturi, perpykęs 
Maskvos atstovas, panašiai kaip 
Juškys Chicagoje, ■pagrasinęs, 
net primindamas 'ankstybą grą
žinimą atgal į Sovietiją... Situa
ciją išgelbėję koncerto rengė
jai, išprašydami grąžinti ketu
ris bilietus iš. jau nusipirkusią 
ir pasodindami Kremliaus činau- 
ninkų poras pirmoje eilėje, j

Reporteris

VLADAS CIVINSKASKnyga apie prarastą praeitį
KRITIŠKOS PASTABOS APIE M.
MEŠKA USKIENĖS NES UPR A ST U S 

TOLIUS
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Visa šilai yra neįtikėtina pasaka žmo

nėms, perėjusiems bolševikų kalėjimus 
ir koncentracijos stovyklas, o už mūro sie
nų ar spygliuotų vielų bolševikų politiniai 
kaliniai lyg mirę saviesiems. Jokių pasi
matymų, jokių susirašinėjimų, jokio mais
to ar aprangos iš laisvės, net jokios žinios 
laisvėje esantiems, kuriame kalėjime ne
laimingasis uždarytas. Perpildytose len
tomis apkaltais langais kamerose prieblan
da ir dieną ir naktį. Jokios knygos, jokio 
popiergalio rašymui ar užrašams, jokių ra
šymo priemonių. Maistas prastas ir duoda
mas nepakankamais kiekiais, pasivaikš
čiojimai užmiršti. Pora tokios “sanatori
jos” metų, ir sveikata suardyta. Prie viso 
šito nuolatinis sekimas, nuolatinis šnipų 
infiltravimas į kalinių tarpą ir pačių kali
nių angažavimas šnipinėti, nuolatinė 
grėsmė, kad vėl kokia kaltė bus atrasta ar 
sufabrikuota ir bausmė padidinta.

Tokius kalėjimus 1910 - 1911 m. Meš
kauskienė ir jos naujieji draugai parūpino

Lietuvai, ir toki jie buvo mažiausia iki 
Meškauskienės tautų vado, tėvo ir moky
tojo draugo Stalino mirties. Pagal bolševi
kų filosofiją, kas kartą pakliuvo į jų kalė
jimus, iš to komunisto jau nebus, todėl 
saugiau ji ten ir sunaikinti. Tik kvailiams 
kapitalistams kalėjimai yra bausmės už 
nusikaltimus ir pagąsdinimų vieta. Tokia 
pažiūra tikram bolševikui naivi ir neprak
tiška.

8.
Tai tiek atsitiktinų pastabų apie Meš

kauskienės atsiminimus. Nesiekėme jomis 
sumenkinti šią knygą arba jos autorę, tik5 
norėjome parodyti, kad ji neteisinga, to
kiomis juodomis spalvomis vaizduodama 
nepriklausomybės laikotarpį, kuris, lygi
nant ji su praėjusiais šimtmečiais ir jį se- 

į kančiais dešimtmečiais, yra pats šviesiau- 
' sias ir pats gražiausias mūsii tautos istori
joje, ir jau tuo pačiu verias sąžiningesnio 
aptarimo.

Bet jei šių pastabų skaitytojui susidary
tų Įspūdis, jog “Žvelgiu Į tolius” yra ne
gatyvi ir dėmesio neverta knyga, manome, 
kad tai būtų labai klaidinga pažiūra. Sua- 

į bejoję Meškauskienės kompetentingumu ir 
moraline teise niekinti ir negatyviai vaiz
duoti Lietuvos nepriklausomybės laikotar
pį, betgi negalime nepastebėti dalykų, 
kurie jau ne toki kasdieniniai bolševiko 
knygoje.

Krašto vaizoai šioje knygoje Įdomūs, į idėjas 1941 m., yokiečių okupacijos pir- 
šilti, atkurti su meilė, jos kaimas — gražus, 
lietuviškas, matąs daug vargo, bet ne buo-
žiškas.

Stnis Navikas, autorės tėvas, jai — tė
tė, motina — mamytė, Klaipėdoje sutikti 
Lietuvos kareiviai — lietuviai kareivėliai. 
Tai smulkmenos? Gal taip, o gal ir ne, 
visokiu atveju tokios smulkmenos nedaž
nos komunistų raštuose. Ji sąžininga ir iš
tikima buvusiems gimnazijos ir universi
teto draugams ir duodama jų charakteris
tikas, ir apie juos pasakodama. Ji neskirs
to JŲ Į geruosius, nuėjusius su komunistais 
ir į mažiau gerus,' likusius nuošaliai nuo 
“socialistinės statybos” arba išvirtusius Į 
atvirus antikom unistus. Taip ir atrodo, 
kad kiekvienas jų tebėra jos draugas, kiek
vienam ji randa malonų žodį, net išnašose, 
parodydama, kokiais keliais jie nuėję, 
santūri ir objekfinga. Taip pat su meile ir 
dideliu respektu ji kalba apie savo mokyto
jus ir apie visus sutiktus vyresniuosius. 
Išimtys tik aiškiems ideologiniams ir poli
tiniams priešmas. - ?

Literatūros istorikas čia Tas daug įdo
mios medžiagos apie, poetą ir romantiką 
Kazį Borutą, jo jaunystę, svajones, nelai
mingą pirmąją mcil^, o taip pat ir apie jo 
draugą Vytautą Montvilą, besiblaškiusį 
pyktyj ir abejonėse, tapusį ir nepritapusį
prie komunistų ir sušaudytų už svetimas

4 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — SATURDAY,/MAY 9, 1970

mosiomis dienomis. Pagaliau ši'knyga'be
ne vienintelė, kurioje, plačiau aprašytos ir 
nušvistos 1919 - 1928 ' metų kairiosios jau-; 
nimo organizacijos,/jų veikla, ideologija 
ir tikslai, margas ano meto moksleivių ir 
studentijos gyvenimas,# kažkodėl baigia
mas nugramzdinti užsimiršimų miglose.

Užverti paskutinį knygos puslapį ir ma
tai jaunutę, gražią merginą, dirbančią ko
vojančią ii* mylinčią, matai jauną žmogų, 
besiblaškanti abejonėse ir prieštaravimuo- 
se, svajojantį apie gražią Lietuvą, dėl sa
vo idėjų nebojantį nei savęs, nei savo"gy- 
venimo. Ir staiga apima didelis, didelis 
graudulys. Ta mergaitė nuteisiama metų 
metams, suniekinama jos jaunystė, Įmeta
ma Į kalėjimą ir atiduodama užkietėjusių 
komunisčių malonei. Ar nuostabu, jei to
kiose sąlygose jauna studentė pagaliau pa
keitė savo pažiūras, palūžo ir nuėjo su ko
munistais? Ne, visai nenuostabu.

Ir vis dėlto šis Mikalinos Navikaitės po
sūkis buvo didelė staigmena laisvėje pasi- 
likusiems draugams. Ji lietuvaitė, . užau
gusi viename pačių lietuviškiausių ir la
biausiai tautiškai susipratusių Suvalkijos 
kampelių, iš vaikystės pasakų- pajutusi, 
ką reiškia baudžiavos, lenkmečiu ir rusų 
okupacijos nualintam kraštui laisvė, turė
jusi suprasti, kad tokiais išsikovojimais, 
kaip krašto nepriklausomybė, lengva? ne*

žaidžiama. Jos kameros draugių pažiūros 
šiuo klausimu buvo griežtai skirtingos, 
bet ji turėjo suprasti ir to priežastis. Ir 
Chodbsaitė, ir Greifenbergienė, kaip ir 
dauguma - kitų draugių, buvo žydės. Jos 
nepažino kaimo ir jo žmonių, joms niekad 
nerūpėjo jų sąlygos, viltys ir ateitis. Kai 
kurios jų net nemokėjo lietuviškai, ir ka
meros kalba dažniausiai buvo rusų kalba. 
Nei viena jų netikėjo Lietuvos ateitim, ir, 
kaip ir visi komunistai, jai tedavė keletą 
metų, revoliucinis darbas joms buvo savo
tiškas žaidimas, tiesa, surištas su rizika, 
bet įdėmus ateities galimybėmis.

Mikalina buvo pakankamai protinga 
mergina ir nesunkiai galėjo suprasti šį 
skirtumą. Deja, nepraėjo nei dveji metai, 
ir ji, numojusi praeitį, nusilenkė naujiems 
dievams, nei iš tolo nepažinusi jų tikrojo 
veido.

Michalina Meškauskienė. “Žvelgiu į to
lius”, Vagos leidipys. Vilnius. 1969.

(Pabaiga)

Skaitykite ir platinkite 
D i e n ra š t į

■ *N A B .r r E -N A s*
Jos visad rašo
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 
IR GERKLKS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63 rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 84229
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

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

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So, P u te ski Rd* (Crawford 

Medical Building), TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 37445012

IDR. S. BIEŽ1S
Blefu PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dienų po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytu.

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71$t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid,: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pinnad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
anrracL, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad* tiktai susitarus,

D r. Ant, Rudoko kabinę^ perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CiARA 
27U9 W. 51st STREET 

Tel.: GR 6*2400
/ai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
x—4t 7—9, antrad,, penkt. 10—4, ir 

šeštad, 10—2 vai.

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA S-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti 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 tek: Portsmouth 7-6000 
Rebid, telef.: GArden 3-7278

Tel. 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—£. . . ? '

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

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

Ofiso tel.: 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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618*W. 71št St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
' OFISAS 2454 WEST 71 st ST. 
Vaj.: antrad. nuo 2—5 po pietą, 

ketvirtad. nuo 6—8 vak.
Ofiso telef.: 776-288C

Naujas rez. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.; WA 5-3099

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. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimų._

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimų. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, > tai telef. GI 8-6195

JONAS VARI ŪNAS.

ARKIVYSKUPIJA APIE VELYKLNES
PAMALDAS

Netikėtai teko gauti Čikagos 
arkivyskupijos Liturgijos Ko
misijos rašto, siųsto visiems 
arkivyskupijos kunigams (ne 
tik klebonams), nuorašą. Raš
tas siųstas 1969 m. kovo mėn. 
20 d. (gal klaida, 1970 m.?).

. _ P. ŠILEIKIS, 0. P.
^4 ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali paųatbe kolonu 

v (Arch Supports) ir L t
Vai.: 9—4 ir 6—8. Seštadieiuais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

285C West 63rd St., Chicago, HL 60629 
T.ief.: PRospect 6-5084

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Piac.

Tel.: F Ron t i. r S-1882

J. " ■> .......... .  .........................

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto. " /

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tel.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

ŠIĄ VASARĄ TRYS
E K S K U R S I JO S

Į LIETUVĄ
Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 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 - RAS ČIAUŠKA

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

• Rec. Rooms
• Dormers
• Kitchen's
• Garages
• Bath Rooms.

Carpenter 
Contractors 

CUSTOM 
CRAFTSMANSHIP 

AT MODERATE PRICES '
"We do the work ourselves"

• Additions
• Attics
• Siding
• Porches
• Cabinetry ___

"AH Kids of Repair Work7' 
"FREE EST. — INSURED

BROWN & BLOME 
7364333 358-4807

Jis, tikriau prie jo pridėta pa
staba skamba taip: “Jo Emi
nencija kardinolas Jonas Cody 
duoda leidimų vykdyti (pra
vesti) dvigubas šventosios Sa
vaitės pamaldas kur pastora
liškai nurodyta. Tas reiškia, 
kad priedo prie anglų kalbos 
pamaldų: ispaniškai, lenkiš
kai, lietuviškai ir kt. kalbomis 
gali būti vykdoma (pravesta), 
ten kur pastorališkai reikia (... 
may be conducted where there 
is pastoral need”).

Pasiskaitai tokį arkivyskupi
jos parėdymų, ir nei juoktis, 
nei verkt, nei rėkt!... Aišku, 
kaip ant delno!

Jeigu arkivyskupija laiky
tųsi nuomonės, jog tautybės 
savo virš minėtas pamaldas 
privalo savomis kalbomis turė
ti, pranešimo tekstas būtų vi
sai kitoks. Būtu įsakmiai ir 
aiškiai tarta, jog pamaldos 
vykdomos tų tautybių kalbo
mis, kokios parapijose yra* Ir 
viskas. Be jokių “gali būti”. 
Toks apsųlygojimas, aišku, lei
džia parapijų klebonams pa
daryti savas išvadas. Jie gali
nustatyti, kad tokios pamal
dos nereikalingos, arba jos 
reikalingos, kaip iš paskutinio 
teksto sakinio lengvai galima 
spręsti.

Vadinasi, arkivyskupas, kaip 
sakoma, diplomatiškai nusi
plauna rankas: ponai klebo
nai, darykite kaip norite, jū
sų valia. O tarp eilučių Iškaity
kime: kažin, ar tokios kitomis 
kalbomis pamaldos reikalin
gos- -

Žinoma, tikras lietuvis kle
bonas tarpe eilučių nieko neiš- 
skaitys, o tą “gali būti” išvers 
savo tautybės naudai. Ir vie
naip ir antraip klebonas bus 
teisus prieš arkivyskupijos 
raštų. Pasiskųsime arkivysku
pijai? Taip, be abejonės, bet 
atsakymas aiškus jau dabar: 
mūsų parėdymas buvo duoti 
pamaldas, jei reikia...

Kas tą “reikia” privalo nu
statyti?

Iš esmės, tą “reikia” priva
lėjo nustatyti pati arkivyskupi
ja. Jeigu jau nenustatė ji, tad 
paliko spręsti klebonui. O ar 
reikia ar ne, klebonas privalė
jo spręsti, savo parapijiečius ir 
jų norus žinodamas ir pažino
damas. Jeigu nepažinojo ir ne
žinojo (juokingai skamba, ar 
ne), tai bent turėjo tų “nepa
žįstamųjų” parapijiečių pasi
klausti! ...

Tik tada, pagaliau, būtume 
išsprukę iš šios gražios reži
suotos “painiavos”, nes tie 
“nežinomi” parapijiečiai, be 
abejonės, būtų atsakę “rei
kia”... '

Taigi, tokie neaiškūs (o gal 
ir perdaug aiškūs kai kam) 
raštai tik ir verčia lietuvius pa
rapijiečius nervintis, lakstyti
nuo Ainošiaus pas Kaipošių, ir 
vėl atgal.

Išvados vis tokios pačios. Nė 
žingsnio pirmyn, tik vis po ma
žą žingsnęliūkštį atgal. Lyg ir 
vėžiai būtume? ...

Lygiai ta pati komedija ir su 
vaikų pirmąja Komunija, ly
giai tas pat atbulvėžiškumas 
ir su kitomis pamaldomis.

Tur būt, dabar jau visi su
prasime, kad tautybių reika
lus (ir jų sukurtas parapijas, 
sukrautus pinigus, paskutinius 
centelius sulinkusių moterėlių 
iškeičiant į lietuviškos švento
vės plytą) arkivyskupija už
miršta. Gi didžiai riiieli ir mū
sų aukštai vertinami ^‘lietuviai” 
klėbonai 1 ( o. Dievuli, mano 
mažasis) užsimerkia prieš su
kumpusiomis rankomis iš sker 
dyklų suneštus dolerius, už ku
riuos tikintieji savo maldna- 
mius pasistatė...

Reikėtų šnekėti rimčiau, bet, 
atleisk, Skaitytojau, šį kartą 
rimties nepajėgiau išlaikyti.

Atrodo, be Vatikano nieko

SALOME C. MULES - STANIULYTĖ 
Pagal pirmą vyrą Dr. čerienė

. Mirė 1970 m. gegužės 6 dieną, 9 vai. ryto, New Jersey ? 
valstijoje. Gimusi Londono mieste, Anglijoje;

Paliko nuliūdę: vyras Emerson H. Mulks, sesuo Ber
nice Brii rnas, sesers duktė Donna Mersh ir kiti giminės, 

i draugai bei pažįstami.
šeštadienį, 6 vai. vakaro kūnas bus pašarvotas P. J. Ri

diko kopiyčioje, 335J So. Halsted St., Chicago, Ill.
Pirmadienj, gegužės 11 dieną 10 vai. ryto bus lydima 

iš kopiyi ios į Lietuvių Tautines kapines.
f Visi n. a. Šalome C. Mulks giminės, draugai ir [>ažjsta- 

mi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
| jai pasklitinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
J Nulipdę lieka:
Į l Vyras, sesuo, giminės.

f La i <io tuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. Telefonas!
I YA 7-1911. . \
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VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Mieste gyvenantieji amerikiečiai skundžiasi triukšmu. Penkiuose 
miestuose pravestam apklausinėjime dauguma buty nuomotoju pa
reiškė nesigailėsią 5 doleriu per mėnesį daugiau mokėti, jei butai 
būtu apsaugoti nuo triukšmo. Šiame piešinyje matome Įvairias 

triukšmo priežastis, jy terpe ir knarkimą.

Unksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antii 

piu papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-210S-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

nebus. Amerikos nacionalistai 
vyskupai vis tiek laikysis savo 
(nebūtinai visi). Tikrieji lietu
viai klebonai dar dabar laiko
si, bet kaip bus toliau, kas gali 
pasakyti.

Ar nevertėtu organizuotis 
pačia plačiąja prasme? Atsi- 
rose vietovėse steigti bažnyti
nius komitetus. iš tų komitetų 
sudarant vieną bažnytinę lyg ir 
atstovybę, įgaliotą ir įpareigo
tą šnekėtis ne tik su gyvenamo 
krašto dvasiniais didžiaisiais 
vadais, bet ir su pačio centro 
— .Vatikano. Kada Vatikanas 
pajus visų lietuvių vieningą 
nusistatymų, susiorganiz avi
mą, ir patį šneka bus tikresnė.

CUKRINĖS LIGOS TYRIMAI
Chicagos sveikatos komisionie- 

rius Dr. Murray C. Brown rašo, 
kad’diabetes (cukrinės ligos) ty
rimai 1968 mętais. buvo padary
ti ^7/ 591 asmeniui, o 1969 m. 
29,377, ir nustatyta, kad ši liga 
per praeitus 10 metų Chicagoje 
yra gerokai paplitusi. Ištirtųjų 
asmenų tarpe 4 nuošimčiai rasti 
beturį tikrą -cukrinę ligą ir 
Įtraukti į naujų diabetiku sąra
šus, pavedant-šeimų daktarams 
juos gydyti, o 16 nuošimčių ras
ta esant “ant ribos”, tai yra kad 
gali cukrinė liga išsivystyti. Tie 
asmenys pavesti jų daktarams 
toliau tirti.

Daugiausiai cukrinei ligai kan
didatų randama senesnių kaip 50 
metų amžiaus grupėje, kur kan
didatų šiai ligai randama iki 12 
nuošimčių. Susekti šią ligą lai
ku reiškia pagelbėti, kadangi ne
kontroliuojama išsivysto Į tokias 
komplikaci; as •- kaip gangrena,

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 80833 ir PR 8-0834

apakimas, širdies ligos, arterijų 
sukietėjimas ir inkstų negalavi
mai.

Norinčius pasitikrinti nuo cu
krinės ligos Dr. Brown kviečia 
skambinti telefonu 744-3864.

................. —....................— ................ .

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

EUDEIKI4-

SENIAUSIA IR DIDžLAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Susirinkimu ir parengimp

PRANEŠIMAI
Ti

NARIAI:

— Suvaikiečiy Draugija gegužės 10 
d. rengia pikniką Bruzgulienės sode, 
8274 So. Kean Ave. Pradžia 12 vai. 
Bus skanių valgių ir-gėrimų, šokiams 
gros Jurgio Joniko orkestras. Ištikus 
blogam orui, piknikas bus perkeltas i 
Hollywood Inn salę, 2417 W. 43rd St. 
Visus kviečia atsilankyti. Vaidyba

— Lietuvos Ūkininkų Draugijos su
sirinkimas neįvyks gegužės mėnesį dėl 
Motinos Dienos šventės, tiktai įvyks 
birželio 14 dieną, Hollywood salėje. 
Nariai esate kviečiami tada atsilan
kyti.

Petronėlė Zakaraitė, rašt.

Chicagos
Lietuviu

ES

Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTU 
DALYSE

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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



Uždaryti universitetai
Ryšium si 

monstracijo:
monstracijoi

masinėmis de-
studentų de-

duugelyje vai-

I Ilinojuj laikinai
Illi

stern III. uni

un-tas ir dvi kolegijos;
Yorke IŠ universitetų ir 1 
gijų ir 17> kolegijų pači une

mas paaeu ęnieagos ”juo<iie į 
nejus panteroms” išpirkti savo 
Syria usios busti n ės” na i n ą 
prie 2350 Madison St., Chica-J 
wje. Tuos dviejų aukštų na j 
mus panteros pirkę iš savininko! 
Wilbur Gili už $3,600. Pirkėjai 
esą aĮdermonas Rayuer ir Illi-j 
no jaus panterų “apsaugos vi-! 
ceministeris” Bobby Rush.

Kap. Lyons savo pranešime, 
pavadintame “Revoliucija gat
vėse”, pasakė, kad panteros 
‘*yra priešai mūsų krašto vidu-Į 
:e ir tiku’ revoliucionieriai, k ti
de veda karą su .šio krašto po

trafikui sustoji, daug mieste
lių liko atskirta

Lietuvą per kiajama ir 
apleista, Bei 
Anglijos laik 

ton News and 
Times” išsispat 
risono straipsr 
lavadintą “Li< 

klojama, bet n

neužmiršta
stis MKensing- 
Vest Londoir 
lino Nick Ha- 
apie Lietuvą, 

a va — perse- 
izmirsta”.

j tįsia nurodo, 
Lietuva gal ir

ii Kalifornijoje

Kiniai

ruoineniiies

Wisconsin universitetas 
finansuojąs ^panteras”
Kalbėdamas policijos inves- 

tigatorių konferencijoje Chica-įj^s 
gos sekimo policijos vieneto 
direktorius kap. Thomas Ly-

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
{imo sąlygos.

J. T A C E V I Č I U S
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

Kodėl mažai juodųjų 
j tedalyvauja protestuose j 
j Reporterių paklaustas, dėl j 
ko juodieji studentai tiek ina-j 

ižai tedalyvauja šiuo metu imi-i 
iversitetuose ir kolegijose vyks
tančiose riaušėse bei protes
tuose, negrų Malcolm X koie- 
tįijos prezidentas Charles 
Hurst pasakė: “Tai yra baltų- 

jjų. reikalas, ne juodųjų reika-
Abudu ivykiai (Kambodi- 

ja ir keturių studentų Kente 
nušovimas) rodo i Jungtinių 
Valstybių tendenciją viską iš
spręsti ginklo jėga, o tatai 
negrams nėra jokia naujiena 
— juodųjų bendruomenėje tai 
vvksta visa laika”. 4r 4^

Australietė Jan Matthews nenusime- 
! ia, kad ateina Australijoje ruduo, ji 
mielai parodė fotografui savo gražiai 

nudegusią 'odą..

ibisi negalįs išaiškinti, kaip Pe- 
jters išvengė teisnro per 8 rne- 
j ‘us nemokėdamas pardavimo 
mokesčių. Peters čekių šakne
lėmis parodo, kad $6,300 yra 
sumokėjęs, o likusius $5,(XX) 
susitarė su Fiorite išmokėti per 
ateinančius 10 mėnesių. Peters 
turėjęs 4 duonos pardavimo 
krautuves, bet tris likvidavęs.

TERRA
Bržngenybis, Laikrcdžhl, Dovanos 

visoms progoms
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4650
L______________ __ ________

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiau 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Willow Springs mero 
sunkenybės su mokesčiais

Pietvakarinio priemiesčio 
Willow Springs meras James 
Peters, kurs turi savo duonos 
kepyklą prie 8385 Archer Avė., 
atsidūrė sunkumuose su mo
kesčiu ištaiga dėl nesumokėtu 
mokesčių. Jam jau 1%1 metais 
buvęs atšauktas leidimas ke
pyklai laikyti, kol nesumokės 
mokesčių, o dabar mokesčių 
įstaiga patyrusi, kad jis tebėra 
biznyje. Mokesčių direktorius 
Mahino asistentas Fiorite ste-

NUO MOTINOS DIENOS IKI 
KAPŲ PUOŠIMO DIENOS 

(Gegužės 10—29 d. d.)

Vagių siaubas autobusuose
Anądien y&žiuojant autobu

su Halsted gatve nuo 63 gatvės 
šiaurės kryptimi, autobuso an
trame gale pasigirdo kažkoks 
ginčas ir greit prie kondukto
riaus priėjo vienas žilas baltas 
žmogus, kurį atsekė jauni auk 
šti, gerai apsirengę juodukai, 
abudu apie 20 metą amžiaus, 
žmogus beveik patylomis nu
siskundė šoferiui, kad jam iš
traukė piniginę, o juodukai 
abudu ėmė smarkiai rėkauti, 
kad šis žmogus “nekaltai” juos 
Įtariąs. Konduktorius sustab
dė autobusą ir pasakė visiems 
trims išlipti lauk, ir pats išlipo, 
turbūt, policijos laukti.

Policijai nesirodant, vienas 
juodukas grįžęs Į autobusą pri
ėjo prie sėdynės, kurioje 
sėdėjo tas baltas žmogus, ėmė 
rodyti piniginę, kuri buvo at
dara ir tuščia, ir šaukti, kad 
štai piniginė, ir ją atidavė grį
žusiam konduktoriui.

Konduktorius, negras,
čia piniginę ištiesė tam žmo
gui, sakydamas: “štai jūsų 
piniginė. Imkite, aš neturiu 
laiko!” ir ją gatvėje stovin
čiam žmogui Įspraudęs Į rankas 
sėdo prie vairo ir pradėjo va
žiuoti. Kaikas iš kitos pusės 
šone sėdėjęs pasakė “He’s run
ning!” Bet kas nubėgo, nebe
buvo progos matyti, nes auto
busas spėjo tolokai nuvažiuoti.

Pasyvus Dalyvis

tuš-

Lietuvių Tautinėse Kapinėse Povilas 
Milaševičius pardavinės gėles.

Pirkite gėles, puoškite kapus. Kainos nebrangios.

HIGH RATES PAID

Passbooks $5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

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

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

žiema Australijoje
AP pranešimu iš Sidney, ge

gužės 7 dieną Australijoje pra
sidėjo gili žiema. Pietrytinėje 
Australijoje daug tūkstančių

LPN’S BY EDUCATION 
FOR 3 TO 11 AND 
11 TO 7 SHIFTS, 

ALSO 
NURSES AIDS 

and maintenance help. 
CALL 465-7751

New Northside nursing home.
REAL ESTATE FOR SALE
Nai. Žemė — Pardavirmii

REAL ESTATE FOR SALS
Namai, Žemė — Pardavimui

—Autorius piru
ka<| daugeliui
užmirštas krašt . eilinis žmo-

gal ir nežim kur yra Lie
tuva, Bet, va, ko, Kensing- 
fonas turi ryšį s Lietuva, nes 

amtMs; i ir lietuvių

WOOL PRESSER
For coats also skirts and dresses. 

Ask for LEO GRINNAR
CENTENNIAL CLEANERS 

1430 W. ROOSEVELT RD. 

666-2300

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJ1MAIS

DEL VISU INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS |

' MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Di. Virginia 7-7747
- .’-JL/'L / -TI lįgim. . I." . . .........—■■■■ • . ............ ............................................................ ...........................—

esa yra 
centras.

paraše tą straipsnį 
Vasario šešioliktosios 

Lietuvių Namu suruoštas 
tradicinis priėn uas Lietuvos 
ir lietuvių draut iins. Straips
nyje plačiai sup žindinama su 
Lietuvos padėtin kai ji atga
vusi nepriklauso mybę, 1940 
metais vėl buvo Rusijos oku
puota ir užimta.

Proga 
sudarė

Kur šį vakarą eisime?
— Į “Grandies"' tautinių šokių 

koncertą, Marijos aukšt. mokyk
los salėje, 8 vai. vakaro. Bilie
tai gaunami prie įėjimo. (Pr).

Prekės brangsta, kainos kyla, 
Doleriuko aiški byla.
Laikas pirkti daiktą gerą, 
Parduotuvėje pas Tverą.

TVERAS — JEWELRY, 
2646 W. 69 Street.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tvora.

(Sk).

Piketuos propagandinę pa
rodą. Sovietų Sąjunga Chicago- 
je yra suorganizavusi propagan
dinę parodą Mokslo ir Pramo
nės- Muziejaus patalpose. Pa
vergtų Tautų Komitetas nutarė 
piketuoti šią propagandinę rūsų 
parodą. Piketayimas vyks šeš
tadieni.

šeštadieni, gegužės 9 d. paro
dą piketuoja lietuviai.. LB Chi- 
cagos Apygardos valdyba ir Chi- 
cagos Lietuvių Taryba prašo 
lietuvius gausiai piketavime da
lyvauti. Susirinkti prie 57-tos 
ir Lake Shore Drive. Pradžia 
11-tą valandą. Patogiausia vyk
ti 55-ta gatve, Garfield Boule
vard, iki paskutinės buso susto
jimo vietos. Plakatai jau bus 
gaunami vietoje. (Pr).

/ 1 ......... ...
MOVING — Apdraustas perkraustymas

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

' - - ....-..... . ....... ...

SIUNTINIAI
Į LIETUVA 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas jvairiy pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
IR KITUS KRAŠTUS

REIKALINGA YIReJA -. - -į
Namų ruošos darbas prie2 suaugusių. 
Reikalingas patyrimas, rekomendaci
jos. Amžius nuo 30 iki 50. Privalo 
kalbėti angliškai. Gyvens savo kam
bariuose, North Shore priemiesčio na
me. žiemai išvažiuos į pietų Kalifor
niją. Dėl algos susitarsim. Nurody
kite atlyginimo reikalavimus. Atsa
kymas bus laikomas paslaptyje.

Rašyti:, AF-280
225 W. WASHINGTON ST.

CHICAGO, ILL. 60606

Salary ,& Commission.
Nice co-workers. 5 day week

Good transportation.
Call in person

. . 449-8787

REIKALINGA MOTERIS
Bendrai namų ruošai 2 suaugusių šei
moje, Glencoe priemiestyje. Privatus 
kambarys su vonia. Geras atlygini

mas. Reikalingos rekomendacijos.
Skambinti
835-1060 < .

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRc

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

PALOS PARK — ORLAND PARK
rajone sklypai 80 x 125 pėdų su vand. ir kanaliz. Kaina nuo 

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.
VILLA-WEST,

135 ST. ir 86 AVE. Lietuviai savininkai.
TELEF. 349-0600

ŠIAURĖS VAKARUOSE
6 kamb. su 3 mieg. apkaltas namas 
ant 35 p. sklypo. Pilnas rūsys, gazo 
šilima, visi modernūs įrengimai ir pa
gerinimai, dvigubas garažas, viskas 

arti. Virš 20,000 dol.
Kreiptis i savininka,

/ tel. MA 6-8505.
GENERAL OFFICE 

varieties of duties including some ty- 
oing and bookkeeping procedures. 
Seeking a mature type individual with MODERNUS 6 KAMB octagon bunga- 
oast exuerience for permanent posi- iow 62-ros ir California apylinkėj, 
-ion. We are a modern printing com- Galima tuoj užimti. “ * “ ‘ 
pany with own parking lot ant free: ‘ ‘ ----------

full company benefits.
Call SEYMOUR LEMPERT 326-2900.

Kreiptis į savi
ninką 737=7526 po 6 vai. vak.

SAVININKAS PARDUODA 
4 BUTU PO 4 KAMB.

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

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

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

DIDELIS 2-jų aukštu 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 modemus 
5% kamb. mūras. Apie 38 pėdų skly
pas, šalia garažas. $22,500.

PELNINGAS MORO NAMAS. §va-
HELP WANTED — MALE

Darbininku Reikia

GENERAL FACTORY
Steady Employment 

Good Benefits.
CAIN TUBULAR PRODUCTS ZNC^ 

511 W. WINTHROP 
ADDISON - 
543-5066 r

JANITORIAL
AND LIGHT MAWENANCE 

Monday through Friday, steady work. 
9:00 to 5:30 P. M. also one part time 
man 2—3 days per week. Steady.

Apply
So. SHORE PAVILION. 
7750 So. SHORE DRIVE/ 

CHICAGO. Tel. 731-4200

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

švaru, apkaltą namą, gazo pečiukais rūs 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios.
Naujas šildymas gazu, garažas. Arti 
visko. Marquette Parke. 821,800.

BEVEIK NAUJAS, apie 12 metų 5% 
kamb. mūras. 2 auto garažas, arti Na
bisco. 827,000. -' — 'I^ 7

5 KAMB. GRAŽUS MŪRAS, nauja 
„.xrxxTTWTrr.n -n.*T,„T,Ar,„ r v Sazo šilima, garažas, prie Maria HS. SAVININKAS PARDJODA 4. kamba- Tasyas ;— užimkite $19,400 
riu mūro bungalow 71-mos ir Rich-, _ .... .. . .

“°: ■ • ii Valdis Real. Estate 161. VTlV 1 ' . > ■ >

šildomą, su dvigubu nauju garažu.
320 dol. pajamų. ' 

Kaina 821,500.'
1326 DIVERSEY..

Tel. 777-9576

mond Ave. apylinkėje.

—-------7------------- -- :------------ * ,7051 S. -Washtenaw Avė.“ RE 7-7200
:PRIE ŠV. JURGIO BAŽNYČIOS par-j ' —— v

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

TeL CL 4-745G ^

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir" Rūdijami 
vertimai, užpildomi piHetybės prašy
mai, income tax ir Įvairūs kitokį blan
kai. Darbo vaL: Kasdien 9—3 ir 5—8.

duodamas 2 aukštų, 4 butų namas. | 
Vienas — 6 kamb., 1 — 5 kamb., ir 2. 

iš kiemo po 4 kamb., 
3227 So. LITUANICA " J

PARDUODA

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai 84.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

..........................   — .. n ___________ ______ _
6 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— SATURDAY, MAY 9, 1970

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

Federaliniy ir valstijos paįamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašu paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY
• 2737 W. 43rd STREET

CL 4-2390

♦ Kviečiame Į talką! Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla išleidusi 
eilę vertingų ir kažin ar bepa- 
kartojamų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie Encyclopedia 
Lituanica, kurios bus 6 tomai. 
I-sis tomas yra jau išleistas. Ma
loniai kviečiame Į talką ją užsi- 
prenumeruo j ant.

Čikagoje prenumeratas pri
ima: Naujienų. Draugo, Bar- 
caus, Margučio. Jaunimo Cent
re pas p. Rožanską Įstaigose, 
Marginių ir p. Tvero krautuvėse.

Iš anksčiau išleistų leidinių 
dar turime:

1- Lietuvių Enciklopedija — 
36 tomai.

2. Vinco Krėvės raštai — 6 
tomai.

3. Mūsų Lietuva’— 4 tomai.
Tai yra vertingos dovanos bet 

kuria proga. .Tų kainos yra že
mos. leidžiant dabar kaštuotų 
beveik dvigubai. Nedelsiant už
sisakykite. nes atsargos yra ne
didelės.

Adresas: Juozas Kapočius, 
361 W, Broadwav, P. O. Box 95, 
So. Boston. Massj 02127. USA. 
Tel.: leidyklos (617), 268-7730,

Namų (617) 282-2759.
(Pr).

A MUM....... ...

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdraudė ?
L RUDIS Tel CL 4-1050

BEAUTY SALON
2 STATIONS

5 dryers, air-cond.
Vic. Milwaukee & Pulaski.

$1,000.

IŠNUOMOJAMAS Cicero lietuvių apy
linkės centre, nuo liepos mėnesio 
1 dienos, veikiantis biznis — užeiga. 

1409 So. 49th AVĖ.. 
Tel. 652-5121, 656-6388.

5y2 KAMBARIŲ
3 MIEGAMŲ MŪRO NAMĄ

Vieno aukšto išplanavimas. Pilnas, 
pusiau įrengtas beismontas. Karštu 
oru šildymas, 3 tonų oro vėsintuvas. 
40 gal. karšto vandens tankas, 
maš. garažas. 5 minutės iki nraažios. 

‘parapijos ir aukštesnės mokyklų. 1 
blokas nuo miesto bęi priemiesčių 

autobusų.
Prašoma 824,000.

Daug priedų.
Apžiūrėjimui skambinti

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą- visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

RENTING IN GENERAL
Nuomos

VOL. LVII

Saulėta, dieną 70°, naktį 50 
Saulė teka 5:36, leidžiasi 7*58

B..

IŠ VISO PASAULIO

Jo pasiges ne 
judėjimas, bet 
darbininkija ir

Karas Kambodijoje
SAIGONAS. - .Pietą Vietaa- utvijos jr s|ovėni

Library ot Congr*’
Ptriodical D1V1S1O%.™

.. n C. 205^ Washington/ P.

Lietuvos jaunimas
Hipiai Lietuvoje — apie juos 

vis dažniau rašo Vilniaus ir kitų 
miestų spauda ir ramina: ne taip 
blogai, tas jaunimas tik iš pavir
šiaus toks, šiaip jis teigiamas, 
štai -kas rašoma (“Komj. Tie
sa”, kovo 26) apie vienos mo
kyklos mokinius: kai kurie “iš
siskiria iš kitų: vaikšto vasarą 
basi, varžosi, kas užsiaugins il
gesnius plaukus, dėvi labai ilgus 
švarkus ir nešiojasi portatyvi
nius magnetofonus, tranzisto
rius ar gitaras. Mes panašūs į 
hippius — sako ne be pasididžia
vimo”.

Straipsnio autorius, atrodo, 
mokytojas, švelnina padėtį, tar
damas: “Jie ne hipiai tikrąja 
šių žodžių prasme. Nei jie lan
dynėse gyvena, nei valkatauja, 
nei narkotikus garbina. Priešin- 
kai — daugelis neblogai moko
si... nors jų požiūris į mokyklą, 
pedagogus labai jau skeptiškas”. 
. Pagaliau, daroma išvada, kad 
netvarkoje to jaunimo ne tik iš
vaizda, bet ir vidus ar siela. Ko
dėl jis toks, kodėl jį traukia Va
karų pavyzdžiai, kodėl mokiniai 
nusivylę mokytojais bei pačiu 
auklėjimu — apie tai tylima.

(E)
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šiame žemėlapyje parodyti universitetai ir kolegijos, kuriose vyksta protestai prieš Kambodijos žygį ir prieš kariuomenės siun
timą į universitetų rajonus. Protestus sukėlė keturių studentų nušovimas Kent, Ohio universitete. Kaip matosi iš žemėlapio 

1 dauguma neramių universitetų yra rytiniame pakraštyje.

WASH1NGT 
dentų demenstra 
lyvavo tarp 60 ii 
buvo taikingos, i
kai nedidelės gru 
viso suimta apie 1 
savo asmeninio tž 
lydimas išėjo iš 
studentais, kurie 
užtikrino apie 50 
greit užbaigti kai 
truoti, tačiau be

Ryšium su Lei 
mo sukaktimi, pre 
stracijos buvo re 
JAV-se, Kanadoje 
je, bet ir Pietų 
ta gavo 
zueloje, 
versal”

informaci 
kaip pask 
dienraštis 
d. Tarpiai

tas laisvei ginti 1 
eilę tautybių, skai 
momis apeigomis 
tį Lenino gimimo 
nėjimams. Tą dit 
22, Komiteto vade 
mieste, Venezueloj 
rių tautybių atstos 
niką ties Laisvės 
racas mieste, gi • 
rinktis Altgracia t

LĖKTUVO NELAIMĖJE ŽUVO WALTERBEUTHER 41* W*. UNIJOS PREZIDENT
. ... - iminėti visoms lėni:

DETROITAS. —- šeštadienio vakare Michigane prie Pellstono ' mirusiems ar i 
Įvyko nedidelio lėktuvo katastrofa, kurioje žuvo UAW-Automobi-! 50 metu.
lių darbo unijos prezidentas Walter Reuther su žmona. Jiedu i Spaudoje paskel 
kartu su keturiais, kitais asmenimis, jų tarpe dviem pilotais, I kimas atitinkama i i 

leninius minėjimu: 
tas, Venezueloje ; 
atstovams šių kra 
vakijos, Vengrijo 
Lenkijos, Rumunij 
Rusijos, Vokieti j o 
Estijos, Kroatijos.

PIRM. LANKĖSI WASHINGTONE
PĖT (Pavergtųjų Europos Tautų) Seimo delegacijos kas

met lankosi Washingtone. šiais metais delegacija Valst. departa
mente lankėsi sausio mėn. ir buvo gavusi' užtikrinimų ryšium 
su sovietinio bloko peršama Europos Saugumo Konferencija, 
L. Brežnevo samprata (doktrina) - ir Baltijos valstybių Įjungimo Į 
Sovietų Sąjungą nepripažinimu, š. m. balandžio 28^29 d. PET 
Seimo delegacija visų devynių PET atstovaujamų pavergtųjų 
kraštų, delegacijų pirmininkai — vėl buvo JAV sostinėje ir ap
lankė Kongreso lyderius, senatorius ir Ątst. Rūmų narius’.

V. Sidzikauskas, Lietuvos de
legacijos PET organizacijoje pir
mininkas, apie šią viešnagę Wa
shingtone Eltą informavo:

— Balandžio 28-29 d. Wash
ingtone, iš viso, aplankėme 38 
Kongreso narius. ' Buvo turėta 
galvoje paskutinieji įvykiai 
tarptautinėje ir šio kraš
to politikoje, tendencija JAV- 
bėms “nusiarigažuoti” (mažiau 
kreipti dėmesio) Tol. Rytuose bei 
Europoje, naujas vak. Vokieti
jos vyriausybės bandymas pa
gerinti santykius su Sovietų Są
junga ir vadinamo Varšuvos blo
ko nariais, ypač Lenkijos vy
riausybe, pastangos, iš mirties 
taško pajudinti Vokietijos pro
blemas ir, be to, pagyvėjęs Krem 
liaus aktyvumas, kurio tikslas 
— stabilizuoti padėtį rytų bei 
vidurio Europoje ir gauti da
bartinių Sovietų .Sąjungos sienų 
tarptautinį pripažinimą.

PET Seimo delegacijai rūpė
jo pareikšti Kongreso lyderiams 
ir. nariams savo susirūpinimą ir 
samprotavimus dėl Kremliaus 
peršamos Europos Saugumo 
Konferencijos, dėl Brežnevo ap
rėžto suverenumo sampratos, be 
to, delegacijai rūpėjo paskatinti 
Kongreso akciją, ryšium su šiais 
metais, vasarą, kaip ir kasmet, 
rengiama Paverg tųjų Tautų Sa
vaite.

V. Sidzikauskas pabrėžė:
— Su malonumu galiu pripa

žinti, kad nepaisant visų minė
tų posūkių tarptautinėje politi
koje, Kongrese radome didelį su
pratimą ir teigiamą nusistatymą 
vidurio bei rytų Europos klausi
mais

bė, kad Izraelis pasiuntė prie Su- 
ezo kanalo dvi šarvuotas briga
das kareivių su 360 tankų ir 10,- 
000 vyrų. Izraelis tokį kariuo
menės perkėlimą paneigė.

MASKVA. — Sovietų valdžia 
išleido žydų tautybės Yuli Te- 
lesiną į Izraelį. Telesinas kelis 
kart pasirašė skundus valdžiai 
dėl žydų skriaudimo.

TORONTO/ — Kanados poli
cija- suėmė 8 jaunuolius prie 
Amerikos, konsulato, kur jie ren
gėsi demonstruoti. Pas vieną 
rastas ginklas.

MASKVA. — Sovietu karo lai
vų eskadrilė atvyko į Alžirą, kur 
laivai bus šešias dienas. Eskadri
lės svarbiausias laivas yra krei
seris “Admirolas Golovko”.

buvo gerokai apdeginti lėktuvui sudužus. Tuo metu siautė stipri 
audra, lietus ir migla. Reutheris skrido apžiūrėti unijos darbi
ninkų poilsio namų Onaway, Mich.

Reutheris buvo vienas geriau
siai žinomų'Amerikos darbinin
kų vadų. Jis pradėjo dirbti au
tomobilių fabrikuose būdamas 
16 metų. Tuo metu unijų dar 
nebuvo ir jam pradėjus jas or
ganizuoti, jis buvo kelis kart iš
mestas iš darbo. Vėliau jis buvo 
nekartą primuštas darbdavių 
samdytų banditų. Jis tapo auto
mobilių unijos vadu 1946 me
tais, o 1948 m. prieš jį buvo 
atentatas, peršauta ranka, ku
rios jis iki mirties nebevaldė.

Reutheris išbuvo unijos pa
reigūnu 45 metus. Jis buvo pir
mas unijos vadas, pareikalavęs 
iš darbdavių pelno dalijimosi su 
darbininkais. Jis pirmas laimė
jo “pragyvenimo kaštų” pakė
limą ir pirmas laimėjo sutartį 
su “garantuota metine alga”.

Unijų federacijos prezidentas 
Meany, kuris .su Rėutheriu nesu
gyveno, pirmas paskelbė užuo
jautą likusiems jo šeimos na
riams. Meany pabrėžė neišdildo
mus Reutherio laimėjimus dar
bininkų naudai, 
tik darbo unijų 
visa Amerikos 
visa Amerika.

Apie'PET Delegacijos pasiū
lymus Kongrese V. Sidzikauskas

— Kongreso Ast. Rūmų Užsie
nio reikalų komisijos europinei 
pakomisei siūlėme įvykdyti 
“Hearings” .— apklausinėjimus 
vidaus bei rytų Europos klausi
mais ir ypač ryšium su pasku
tiniaisiais vad Varšuvos bloko 
vyriausybių ėjimais bei pasiūly
mais. Mums buvo pažadėta tą 
klausimą rimtai ir visiško palan
kumo dvasioje netrukus apsvar
styti bei nutarti. —

Be to, visi aplankyti Kongre 
so nariai.mūsų Delegacijai paža
dėjo paremti įneštąją į Kongre
są Rezoliuciją dėl Brežnevo sam-1 
pratos pasmerkimo. Mums pa
žadėta š. m. liepos mėn. Sena
te ir Atst. Rūmuose turėti deba
tus (svarstymus), ryšium su 
šiais metais rengiama Paverg
tųjų Tautu Savaite ir, galimas 
dalykas, priimti atitinkamą re
zoliuciją.

Pagaliai!, kaip pažymėjo De
legacijos narys V. Sidzikauskas, 
“gavome sutikimą įrašyti į “Con
gressional Record” leidinį mū
sų įteiktą memorandumą dėl Eu
ropos Saugumo Konferencijos ir 
PET deklaraciją, ryšium su ant
rojo pas. karo pabaigos 25 metų 
sukaktimi. Aplamai, savo vizi
tu Washingtone, JAV Kongrese, 
esame patenkinti” — pabrėžė 
PET Lietuvos delegacijos pirm. 
V. Sidzikauskas.

Ryšium su š. m. balandžio 
mėn. 28-29 d. buvusiais apsilan
kymais pas JAV Kongreso na
rius, V. Sidzikauskas priminė 
įdomų pasikalbėjimą su vienu

mo upių laivynas, palydimas 
krantuose šanmočių ir tankų su 
8,000 kareivių išmušė komunis
tus iš kelių strateginiai svarbių 
Mekongo upės pakraščio vietų, 
jų tarpe iš Neak Loung keltuvų 
per upę stoties, kurią laikė už
ėmę šiaurės Vietnamo daliniai. 
P. Vietnamiečiai pažengė jau 36 
mylias į Kambodiją. Amerikos 
upių laivai neplaukė toliau, kaip 
20 mylių į Kambodijos teritori
ją. Kai kurie laivai paėmė iš, 
Kambodijos 1,500 vietnamiečių 
karo pabėgėlių. Vietnamiečiai 
nori išvalyti Mekongo. upę nuo 
komunistų, nes ja eidavo komu
nistų transportai į P. Vietnamą.

Iki šiol amerikiečių ir vietna
miečių puolimas Kambodijoje 
eina labai sėkmingai, žuvo apie 
4,000 komunistų kareivių, o ame
rikiečių tik 60, bei vietnamiečių 
184. Sandėliuose rasta 3 milijo
nai šovinių lengviems ginklams 
ir 3 milijonai šovinių kulkosvai
džiams. Atimta iš priešo 4,793 
šautuvai ir automatiniai šautu
vai, be to, 730 grupinių ginklų. 
Buvo sunaikinta 1,710 bunkerių.

Prezidentas Nixonas savo 
penktadienio spaudos konferen
cijoje pareiškė, kad puolimas 
Kambodijoje gali priartinti Viet
namo karo pabaigą, nes komu
nistai negalės trukdyti vietna
miečių kariuomenės apmokymo, 
vietnamiečiai greičiau galės per
imti iš amerikiečių kovos uždavi
nius. i

Kambodija ne tik davė leidimą 
Saigono vyriausybei plaukti Me-

ANKARA. — P; 
zidentas Yahya E 
Iranui ir Turkijai p 
Bagdado paktas ir 
ganizacija yra mii 
siūlymas padarytas 

■jų valstybių galvų 
| Izmire, Turkijoj. ! 
ir Turkijos prezidi 
atsisakė prisidėti p 
mo. Pakistanas ėmi 

; draugauti su komui 
ja ir su Sovietų Sąj 
rių jis gauna ginki 
yra sukišusi i Pakis 
nų dolerių vertės 
tos paramos. CEb 
zacija buvo įsteigt: 
tais. Sovietai daug 
ją išardyti. Jiems p 
ganizacijos ištraukti 
bar ir Pakistaną.

WASHINGTONA! 
rika parduos Izraeliu 
produktų: pašarinių 
čių, augalinio aliej; 
už 43.2 mil. dolerių.

RIO DE JANEIRi 
Ii jos valdžia davė 1 
dėti statyti Rio de 
žeminių traukinėlių

MŪRO BUNGALOW. 6 kambariai, 
^švarus Įrengtas skiepas. 60-ta ir 
-Francisco. ..
j MŪRINIS 2 po 5. Centrinis šildy- 
jmas. mademios vonios, gerai ireng- 

skiepas, geriausia Brighton Parko 
Daugeli metų būvi Ūk nuomininkais, Y1^.
mes pradėjome ieškoti nedidelės nuo-( A TTTC! U1 A T U1 V 
savybes — savo namo. Nekilnojamo ollVlrll ± JLO EvIL/Alu ± 1

REKOMENDACIJA 
UŽ GERĄ PATARNAVIMĄ

IšNUOMOJAAIAS 4 KAMBARIU'AP- turto brokeris p. Albertas J. Svoboda. 
ŠILDOMAS BUTAS suaugusiems, 3739 W. 26 St. ir 2134 So. 61st Ct., 

Brighton Parke. Tel. YA 7-4309. .Cicero, padėjo mums surasti patinka
mą nuosavybe. Mes rekomenduoja
me o. A. J. Svoobdą kiekvienam pir
kėjui. _

Mr. & Mrs. Francis Cusick 
3002 So. Avers Ave., Chicago

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su
augusiam mažos šeimos bute. Galima 

naudotis virtuve. 
Tel. GR 6-0497

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

RESTORANAS /
— STEAK HOUSE 

su įrengimais ir atsargomis 
NUOLATINIS BIZNIS. 

Modernios gyv. patalpos. Galimi like
riu leidimai. Tik $29.900.

GROSS REALTY , 
BIGFORK. MINN. 

Tel. 218 — 743-3737

GRAŽIU ŽODŽIU 
NEGALIMA SURASTI 

arašymui prabangaus gyvenimo ko
kybei šiame, kaip rojus, labiausiai pa
geidaujamam 6%, kambarių name, 
ant plataus 50 pėdų sklypo. 3 didžiu
liai miegamieji, formalus valgomasis, 
pusryčių bufetas ir eilės kitų Įrengi
mų laimingam gyvenimui. 2 mašinų 
garažas. Vakaru Marquette Parko 
apylinkė. Nuostabiai žema kaina — 
tik $22.900. Jei Jūs norite jo. — ge
rai! Skambinkite stebukladariui «— 

skambinkite MICHAELS dabar 
254-8500. -

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95fh St.

GA 4-8654 MtftVtAI

StMe Farm Pre and Casual >

LAIKRODtlA! It BRAMGEMYBtS 
Pardavimo ir Takymat 

WEST 4Wt STREET 
T»U Rlpvblk 74*41

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

7 KAMBARIU MŪRO REZIDENCIJA 
su garažu Morton HS apylinkėje. Ci
cero. Yra vietos giminei arba išnuo

mavimui. $33,300.
SVOBODA. 2134 So. 61st Ct.. Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditionftig Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (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. & L. INSURANCE A REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775 ,

(Currency Exchange istaigoi) 
Pigūs automobiliu draudimai.

A. ABAUu ROOFING
Įkurta prieš 50 metų.

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vam?<S8us sutaisome arba 
naujus Įdedame.

KAMINUS IŠVALOME Ir pataiso 
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame ‘Tuekpointing’’ darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047

Įkainavimas veltuLkreipkitės bet kada

iš aplankytų Kongreso Atst. rū
mų nariu, John S. Monagan, Con
necticut valšt., žinomos rezoliu
cijos nr. 16 pravedimo autorium.

Monagan Delegacijai priminė, 
1969 m. rudenį buvęs Tarpparla
mentinėje Konferencijoje Tehe
rane, kur jis turėjęs progą su
sipažinti su Justinu Paleckiu. 
Kai kurie, delegatai Paleckį vadi
nę “Lietuvos Kvislingu”. Kai abi 
delegacijos, JAV ir sovietų, su
sėdusios už stalo, sovietų dele
gacijos pirmininkas paklausęs, 
ar amerikiečiai turį klausimų. 
Monagan paprašė balso ir pareiš
kė, kad, jo turimomis žiniomis, 
pvz. lietuvių tauta norėtų turėti 
laisvus rinkimus, naudotis žo
džio bei susirinkimo teisėmis, 
norėtų laisvai susisiekti su savo 
tautiečiais Vakaruose, ypač JAV, 
be to, norėtų laisvai važinėti...

Tai Monaganui pareiškus, iš 
sovietų delegacijos pusės pakel
tu balsu buvo atrėžta, kad ame
rikietis delegatas nežinąs “tikro
sios padėties Lietuvoje, kad jis 
užsiimąs šmeižtais, kurių tiks
las — surinkti daugiau balsų 
jo atstovaujamoje Connecticut 
valstijoje”. (E)

IPENANG. — Taflandijos ka
riuomenė greit pradės žygius 
prieš komunistų gaujas prie Ma
laizijos sienos. Komunistai ne
seniai pradėjo mobilizuoti kai
mų gyventojus Į savo steigiamą 
“Išlaisvinimo frontą”.

LISABONA. - Portugalijos 
valdžia paskelbė, kad netrukus 
bus iš kalėjimu paleisti politi
niai kaliniai, paskelbiant amnes
tiją buvusio prezidento maršalo 
Antonio Carmona 100 metų gi
mimo sukakties proga.

kongo upe Į Phnom f 
bodijos sostinę, bet 
Kambodija mielai 
vietnamiečius instrul 
vo dalinius. Ameril 
Kambodijos pasitrau 
miečiai galės toliau pž 
teginėse vietose ir p 
bodijai gintis nuo kc



ALFONSAS NAKAS
a

Rašau už savaitės po pasku-f trijų mecenatų sekantiems me- 
trys su pusetinio spektaklio ir po trinks- tams pažadėtos 

mingo, gaivalingo pabaigtuvių tūkstantinės. Katutės ir “valio' 
baliaus. Rašau todėl, kad šia-{Šukavimai. Ir didžiausias kle 
iue dienraštyje per savaitę dar 
nieko nepastebėjau. Jeigu da
bar kas mane bus aplenkęs,- na, 
tai ne mano, provincijoje gy
venančio, kaltė, kad pavėla
vau.

gesys. Ir pažintys-su seniai žė-į 
noniais, bet niekada nesutik-1 
tais žmonėmis. Tostai tarpu-1 
savy prie stalų. Pašnekesiai j 
apie lietuvišką ir tarptautinę 
^aukštąją” politiką. Naujos 
pažintys ir tostai prie baro.
Gražūs, daugelį metų pažinti,1 
veidai. Daina viename (vyrų) j 
rately. Daina kitoje salės vie
toje. Bene penkios prieš dvy
likta ir, žiū, kur ne kur žmogus 
beiikes 
mielės

Užgesę žiburiai jam|^ar^'
jgonės kortos

“Užgeso žiburiai. Nutilo mū
sų puota... ” aną tvankų ba
landžio dvidešimt šeštosios va
karą maestro Vytautas Marijo
nus kalbėjo Putino lūpomis 
šimtams linksmų puotautojų. 
Ne minorinė gaida buvo jo 
balse ir ne melancholija jo vei
de, 
reiškė poilsį po didelio, gra> t 
žaus darbo, kuriuo verta di-pkai t po mėnesių nuniai 
džiuotis. Užgeso žiburiai tik 
tam, kad. atsikvėpus, apsidai
rius, naują gerą veikalą susi
radus, vėl scenoje užsidegtų.

Dar kelios trumpos kalbos. 
Perskaitytos sveikinimo tele
gramos. Pagerbti dešimtmeti 
savajai Operai ištarnavę asme-jprieš 
nys. Ir (džiaugsmo viršūnėj!) Taurė neišgerta?

Išvažinėjo ispanų kai- 
Išskubėjo vienuoliai ir 

Ilgam, jei ne visam či- 
nuinestos i šalį.

c i
‘ I

Į miegos Leonora, o jos brolis 
j nebepersekios Aivaro.

“Užgeso žiburiai. Nutilo mu
su puota... ” Maloni vėsa smel
kėsi per atdara mašinos langą, 
šešiasdešimt
nebebuvo tos spūsties, 

pusketvirtos valandos.
Daina neiš-

Paveiksle matoma 
pranykimo.

mergi-Dumblo vonios yra jau seniai žinoma priemonė odos grožiui išlaikyti, 
na, išsitepusi dumblu, laukia odos atŠviežėftmo, raukšlių

W. 68 
dėti tas 
Oakley 4?1. 927-8969. — Klubo j 

vyksta kiekvieno mė«
tą sekmadieni

rwood svetainėj, 2417 W. j 
Nariai primi<uzu nuo 161

dainuota? Duok ramybe, Vy- 
treciojoj gatvėj Itautai Mykolaiti - Putinai. Ir iš- 

kaip gerta, ir išdainuota... Viskas, 
viskas išsipildė.

causkas, 7222 So. Richmond Street, 
teL HE 4 7174; Nutarimų rašt. — 
Esielty McNamee, 6151 Su. Spaul
ding. tel. 434-4936; Finansų rašt.
— Bernice Zemgulis*'. W. 42nd 
Place, teL VI 7-2879; Kasos globėja
— Anna Klimas. 7240 So. Fairfield, 
tel. 737-4888; Kasūunkė — Helen 
Vengetiauskienė, 4500 So. Taiwan 
Ave., tel. VI 7-6743; Koresponden
te — Estella McNamee, 6151 So. 
SpauUkag, teL 4344936. — Susirin- 
Karnai įvyksta pirmą mėnesio ket
virtadieni Vengeliauskienes salėje, 
4500 Se Tairnan Avė. 8 vai. vak.

ŠIMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAU j 
if B A 1970 METAMS: Pirmininkas j 
Jo*epb oKeivys^ boUl So.
Avė., teL 7784X)36; Vicepirm. — Jo-j 
seph Baiicas, 4047 So. Maple w ood, 
let. 847-4Ū94; Nutarimų rast. — 
Rožė Didzgaivienė, 3808 So. Union
Avė. tei 927-8060; Finansų rasti i ERŽVILKO KLUBO VALDYBA 1970 
— Benuce Žemgalis, 2535 W. 42nd į MELAMS: Pirmtankas — Benedik- 

. us Jurėnas, 4720 So. Hamta Avė., 
teL LA 88897; Vicepirmininkas — 
Antanas J ūsas, 2247 So. Oakley 
Ave.+ teL 927-8989: Nutarimų rasti 
— Esteda McNamee. 6151 So. Spaul
ding, telef. 434-4936; Finansų rakti 
— Bermce Žemgalis, 2535 W. 42nd 
Sti, teL 847-2879; Iždininkė — He
len Vengeuauskienė, 4500 So. Tal- 
man Ave., tel. VI 7-6743; Korespon
dentas — Antanas J asas, 2247 So. 
Oakley Ave., tei. 927-8989. — Susi
rinkimai Įvyksta kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienį 8 vai. vak. Ven- 
geliauskienės salėje, 4500 So. Tai- 
man Ave., Chicago, IU. 60632.

.ei. Iždo globėjas —
Lukas, .339 So. lalman, teL 

į 434-5126; Kasminkas Jota Didž* 
š gaivis, 3808 So. Union Avė., teL 

927-8660; Maršalka — Julius Kli
mas, 56o2 So. Nordica Avė., teL 
58g-15j2; Korespondentas — Joseph 
Skeivys, 6801 So. Artesian Ave., teL 
7; 8-6536. r- Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio trečią trečiadie
ni 7:30 vaL vakare. Hollywood sve
tainėj, 2417 W, 43rd St. Nariai pri 
imami nuo 16 iki 58 metų.

LIETUVIU MOTERŲ PILIEČIŲ LY- 
GOS VALDYBA 1970 METAMS: Pirmi

ninkė — Marie Zolp.enef 3554 So,
Halsted St., teL YA 7-25*6; Vicepirm. CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALKIE- 
— Adeline Gedvile. 3352 §o. Lowery DRAUGIJOS VALDYBA 1970 ME-
Ave.; Nutarimų, rast. — Estella 
McNamee, 6151 So. Spaulding, tel. 
434-4936; Finansų rast — Auna 
Guss, 912 West 32nd f^lace; Kasos 
Globėja — Stella Zigmont, 930 W. 
35th PL; Kasininkė — Rožė Didž- 
galvienė, 3808 So. Union Ave., tel. 
YA 7-8660; Seimininkė — Adella 
Čubrinskienė, 3227 So. Emerald 
Ave, — Susirinkimai įvyksta pirmą 
sekmadieni kiekvieno mėnesio Lie
tuvių Auditorijos mažojoj salėj, 
3133* So. Halsted Street 1 vai. po 
pietų.

LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO MO- 
TERŲ KLUBO 1970 METŲ VALDY
BA: Pirmininkė — Mary Naberieza, 

5723 So. Richmond St, telefonas 
PR 8-5817; Vicepirm. — Julia Sa-

TAMS: Pirmininkas— Leonas Vasi- 
lievas, 7020 So. Rockwell St., telef. 
RE 7-5528; Vicepirm. — Jonas Jo- 

7053 So. Fairfield Ave., tel. 
RE 7-0017; patarimų raštininkė — 
Eugenija Strungys, 4253 So. Camp
bell Ave., tel. CL 4-3828; Finansų 
rast. — Kazys Ulevičius, 7523 W. 
62 PI., telef. 458-8870; Kasos globė
ja ir korespondentė — Ona Švir- 
mickas, 66ul So. Whipple, telef. 
434-0290; Kasininkas . — Antanas 
Gintneris, 3221 W. 61 St. — Susi
rinkimai įvyksta kiekvieno mėnesio 
ketvirtą trečiadienį 8 vai. vak.' Hol
lywood Inn svetainėj, 2417 West 
43rd Street.

Eugenija Strungys, 4253 So. Camp’ 
........ .. ITT“

- Kazys Ulevičius, 7523 W'CHICAGOS L. DRAUGIJŲ 1970 M. VALDYBOS
MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ NA-, 
MŲ bAVLNINKL ORGANIZACIJOS 
VALDYBA 197 j MEIaMS. Pirmi-, 

ninkas — Bacevičius Juozas, 64o5t 
So. Kedzie A ve., telef. J78-2233, 
*34-7080; 1 Vicepu'm. — Kerelis Al
bertas, 2615 S. 71 Si., tei. *171-1170; 
U vicepirm. — Bagdzius Juozas, 
724$ 50. Richmona /įve., teieion. 

staxenas 
reieti 

nkas — vikšraitis

la McNamee. 6151 So. Spaulding 
tek Vicepirm. — Matt Po
vilaitis, 7050 So. Maplewood Ave., 
tek 434-0^4 ; Nuianmų rasi. — Ro
žė Diažgaiviene, 38u8 So. Union 
A ve., teL 924-6630; Finansų rast. —0 prieš dvidešimt septynias 

valandas buvau spektakly. Tre 
čia j ame. Nelaukite “žino visko” 
įvertinimo, nes nenoriu apsi
juokti. Tokiems dalykams bus 
Vladas Jakubėnas, Balvs Chom i *

i skis ir gal dar vienas kitas. Ma
no Įvertinimas — tik “taip”- ar
ba “ne”. O buvo man “taip” 
nuo pradžios iki galo. Vadin
kite atvirkštiniu predžiudistu 
— nepyksiu. Stankaitytė dai
navo, kaip niekad nebuvo dai
navusi. Nuo Baro balso — kaip 
gi ir lubos nepakilo! Baltrušai
čio buvimas scenoje kiekvieną 
kartą Įrodė, jog ir operoje ga
lima ne vien dainuoti, bet ir 

(vaidinti. Mastienė netoli nuo 
tio atsiliko. Vaznelis — ir vie-

.jnuolis. ir puikus solistas.. Bra- 
;zis — tikras šiurpą keliąs de
monas. Choras,
pernai girdėtas

peros choras 
džio nepadarė.

kolte vėl §u

let 64«-2d?y; xvontroies rast. — Jo
sephine Alasilxoais, rrdSd So. Kea
ting Ave., ieL 5cb-56il; Kasos glo
bėjas — Joseph Miksis, 7251 So. 
Francisco AveL teL 778-1740; Kasi
ninkas — John Didžgalvis. 3Š08 So. 
Union Ave., tel. 927-8660; Maršalka
— Paul MasUionis, 4636 So. Kea
ting Ave., tel 585-5S11; Korespon
dentas — Es-ella McNamee. 6151 
So. Spaulding Ave., tel. 434-4936.
— Susirinkimai' įvyksta kas kiek
vieno mėnesio trečią sekmadieni 
1 vai. po pietų Hollywood svetai
nėje, 2417 W. 43rd SL Nariai yra 
pnimami nuo 16 iki 55 metų.
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$1.00

$2.00-
S5.00
$5.00

SI 0.00
S3.00

Se.vO 
$4.00 
S2.50 
$6.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS U t., 336 psl. S5.C0 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 osl.......................................... $3.00
M Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. .... ..... . $2.00
Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psL ...........................L.________ ______
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl..........
J. Augustaitrs, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA. 

154 psl.... ............................... ........................................ ..
Prof. V. ‘Biižiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl............... $2.00 ir
Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
St. Kairys, LIETUVA BUDO, 4iū psl.......................... ...........
VL Mingėia, K U N. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 

ir darbai...... ....... ...................................... ............. .  .
Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! .............. ’.... ...
Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais 

viršeliais S2.00, kietais .......... -.................. .............
Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl........ ...........
Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 pS.........................
Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. ____ ___
C. R. Jurgėia, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION* 
Petronėlė Orintaifė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl .......

18. Kip^s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.
310 psL .......... ........................... ..... ..........

Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL 
angliškai. ......  ;.................... .............. .............

Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija 294 psl.
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl..............
V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl...............

1.
2.
3.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

r 11- 
L 12.

14.
15.
16.
17.

19.

20.
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22.

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

orderiu, šiuo adresu:

SrMMSIEMMEIggfilSSSIEEEglUMESBHKEIEE

choras! Man 
Metropolitan 

didesnio įspū- 
Gegužės gale 
anuo reikalų

turėsime, tai neužmiršiu paly
ginti. Jei kas klaustų apie 
dekoracijas žodžiais atkurti jų 
nebegalėčiau.. O į Čikagą nie- 

ada bloknoto nesiveža ir ški
cų sau nedarau. Kairėje sce
nos pusėje, atsimenu, kolonos. 
Dešinėje------ Leonoros ola. Kai
ji darydavo duris, tai vis tru- 

’ puti tas kalnas sujudėdavo. 
Bet kas čia prie tų smulkmenų. 
A, tiesa, kai kurie choristai 
taip gerai jautėsi, kad, kai dai- 
dainuoti nereikia, 
ką pasižvalgė. Su vienu 
susikryžiavo. 
Bet, sakau, 
pamos?

Maestro Marijošius, pasiro
do, tikras flegmatikas. “Bet 
ko gi čia man jaudintis?”, tar-

ir po publi- 
akys 

Vos nepamojau. 
, jeigu jis man irgi

Amžina tautos dvasia.
Laimink mūsų siekį — 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia j

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinu žiedą, apkaišo medžių šakas tu m klausė ir jo veido išraiška, 
žirginiais, kaip konfetėmls ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste-j 
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, į 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato. 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato. 157 psl. S2.00.
3. Bernardas Brazdžionis. DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 

Kaina Sl.OO.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos 

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butku Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 

psl. Kaina S3.00.
Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
Ainatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.
Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. $0,75
Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psl. S2.00.

11. Alė Rūta - Nakaitė, BE t AVĘS. Poezija, 133 psl. S2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
17. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psl.. $1.00.
18.
19.
20.
21.
22.

8.
9.

10.

psl.

rin-

169

Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00. 
Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00. 
Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI. ............

55 psl. Sl.OO.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS.

Švmu ir gausybe dainų. 80 psl. S2.50.
24. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija,

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

Mitologijos posmaL

Su trumpu jų apra-

115 psl. $3.00.

1739 So. Halsted PU Chicago, Ill. 60608

£23232333311311233332

judesiai. Kad visai taip nėra, 
j matėme pb kiekvieno veiksmo, 
jam prakaitą braukiant. Paga
liau, prakaitą braukėme ir mes. 
linksminamieji.

Negali sakyti, jog spaudoje 
lojimas visai įtakos publikai 
nedaro, ši kartą, pavyzdžiui, 
jau gera žiūrovų dalis neplo- 
dami laukė, kai scena užsida
rydavo. iki simfoninis nutils. 
Buvo net momentų, kad, kai 
vieni ne laiku pradėjo ploti, 
tai kiti su “tsss” nutildė. Jei vi
si, prieš spektaklius rašantie
ji. dar porą kartų primins, to* 
kių. ne laiku plojimų galutinai 
išrengsime.

Beveik prieš kiekvieną Čika
gos Lietuvių Operos naują pa
statymą vis pasigirsta pasipik
tinusiu balsų. Kam, girdi, ji 
reikalinga? šitoks, sako, biu
džetas! Nukreipk, sako, tą su
irtą i kultūrinę sritį ir, žiūrėk, 
kiek bus galima padaryti... čia 
prasideda skaičiavimas, kiek 
ir ko būtų galima. Tokių baisų 
girdėjau ir prieš “Likimo ga
lios” pasirodymą. Girdėjau 
Los Angelėse, Detroite ir pa
čioj Čikagoj. Tuos visus super*

43±-371č; SeKie tonus 
Amanas, 2651 W. 7^nd St. 
737^txUi; Kasinii—__
Juozas, o242 bo. Troy St., teieionas 
434-6488; Finansų sekretore — Sas
nauskienė Jedvyga, 20^4 W. 67 St., 
lelef. 476-8402: kasos globėjas — 
Brazaitis Kazys 7212 So. California 
Ave., tei. 434-OŽ73; Kasos globėjas 
— Jonokas Jonas, 7058 So. Califor
nia Ave., tel. 737-0017; Lietuvių kai. 
koresp. — Patiaba Stasys, 6409 So. 
California Ave., tel. 778-0955; An
gių kalba korespondentėZenkie- 
nė Pranciška, 6613 So. Richmond 
Ave., teL 434-^67; Maršalka — 
Repšys Kostas. 6608 So. Richmond 
Ave., tel. 776-1344; Maršalka — 
Zenkus Juozas. 6613 So. Richmond 
Ave., teL 434-6367; Patikėtinis — 
Klemka Bronins, 10040 Kilpatrick 
St., tel. 424-3810; Patikėtinis — 
Liskus Bronius. 6928 So. Richmond 
Ave., tel. 476-7225; Patikėtinė — 
Sačiauskienė Jule, 7222 So. Rich-* 
mond Ave.; Teisinis patarėjas —• 
Kai Charles’ P., f
Ave„ 6429 So. Western Ave,, tel. i 
776-5162, 737-5047. — Susirinkimai 
įvyksta kiekvieno mėnesio trečią 
penktadieni,-.7:00 vai. vak. Marquet
te Parko parapijos salėje, 6820 So. 
Washtenaw Ave.

AMERIKOS LiETuVIŲ. VAIKO UG- 
DYMO DRAUGIJOS INC. ALVUD, 
1970 METU VALDYBA. ..Pirmirankas

— Stakėnas Antanas, 2651 W. 72nd ’ 
St., telef. 7374862; I Vicepirm. — 
Dr. Jonas Adomavičius, 2319 West 
Garfield vlvd., telef. 434-8666, offiso 
1601 W. Garfield Blvd.; H Vicepir
mininkė — Ona-Ankus. R. N.-, 3407 
W. 65 Place., telef. 737-3152; IH 
Vicepirm. — Dr. Ona Vaškevičiūtė, 
6648 So. Albany Ave., tel. 776-9400; 
Kasininkas —■ Ankus Petras, 3407 
W. 65 Place, tel. 737-3152; I Sekre
torė — Rūgyte Alicija, 6547 So. 
Washtenaw Ave., tel. 776-3209; II 
Sekretorius — Slabokas Juozas, 
6051 So. Ashta^LAve., tel. 778-9313. 
— Vakaronės įvyksta kiekvieno mė
nesio pirmą šeštadienį, Marquette 
Parko parapijos salėje, 6820 So. 
Washtenaw Ąye. 5:00 vai. vakare. 
Vasaros laike: birželio, liepos ir 
rugpiūčio mėn. po atviru dangum/ 
Marquette -Parke, picnic area Nr. 9.

UTENOS APSKR. DRAUGIŠKO KLU
BO VALDYBA 1970 M. Pirmininkas

— K. Stukienė, 7242 So. Francisco 
Ave., tel. RE 7-8819: Vicepirminin
kas — J. Šulcą, 3933 So. Rockwell 
St.; Nutarimų rast. — V. Juška, 
5717 So. LafUn’St., Finansų rast. — 
B. žemgalis, 2535.W. 42 Šti, telef. 
VI 7-2379; Kasininkas — Dan. Lu
kas. 7339 So. Talman Avė.; Kontro
lės rast. — A. Radziukėnas — 6804 
S. Artesian Ave^; Maršalka — K. 
Juška, 4443 So. Rockwell St. — 
Klubo susirinkimai' nyksta kiekvie
no mėnesio antrą antradieni 7:30 
vai. vak. Vengeliauskienės svetai
nėj. 4500 So. Talman Avė.

AMERICAN LITHUANIAN CITIZENS’ 
AND BENEFICIAL OUB VALDYBA 
1970 METAMS: Pirmininkė — Estel-

“7 LIETUVIU ŽAGARĖS KLUBO VAL 
DYBA 1970 METAMS: Pirmininkas 

& — Paul Masiiionis, 4636 So. Seating 
Ave., tel. 585-5611; Vicepirm. — 
John Didžgalvis, 3868 So. Union 
Ave., teL 927-8660; Nutarimų rast. 
— Joseph Keturakis, 4436 Sb. Cali
fornia. Ave., tel. 523-2553; FinarxSU

- ™ men- rasti — Herman Danta, 4536 So.ou. xuen ... Caiifornia Ave^ tei 847.2774; Kon- 
6322 Western! trolės rast. — Rožė Didzgaivienė, 00. western į Sq TJnion Aye ;

Iždininkė — Adella Šankus, 2520

kultūrinius puritonus laikau 
savotiškais kvaileliais. Savo 
argumentus dėstydami, mat, 
iie pamiršta vieną mažytį da
lykėlį. Jie pamiršta, kad, 
jeigu tie operos? pastatymai ne
įvyktu. tai iš*to tariamo “biu
džeto kultūrai” nebūtų nė vie
no cento. Neduotų tų pinigų, 
kuriuos atickioda operai, nė 
šimtininkai, -nė dešimtininkai. 
Kas pramogas skirta — kitur 
nenueis. Jei įesava opera, pi
nigai nueis pramogai, kurią 
paruoš svetimtaučiar. Taigi, 
lietuviškas kplektyvas Čikago
je. melai iš metų surepetuojąs 
ir po kelius kartus pastatąs po 
naują operą.*yra pats pozity
viausias veiksnys. AŠ už Čika
gos Lietuvių Ofierą visa širdi
mi! Viliuosi/ kad ji dar dau
gelį metų gyvuos.

PIRKITE- JAV TAUPYMO BONUS

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygų

? l /tV puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina §210(J
geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga

39 So. H A ESTE D STl CHICAGO, I LL. 60608

- Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
įsmnėianl Money Orderį arba Čekį tokiu adresu.

I am an American. .
Do not fold, spindle, or mutilate.

Being an American is comfortable.
After all, we do have more than any 

other country in the world.
But sometimes we get too comfort-' 

able. We take our leisure and our 
prosperity and our freedoms for 
granted. Sometimes we have to be 
reminded that it wasn’t easy for us to 
get where we are. That the freedoms 
we enjoy weren’t handed to us on a 
platter.

Of course, the great majority of’ 
Americans have great pride in their 
country.

Through regular purchases where 
they work or bank, they’ve helped 
preserve our freedoms by investing in 
their country.

At the same time, they’ve been 
storing up quite a nest egg for them- 
selves.

U.S. Savings Bonds pay a guaran* 
teed return. And your investment is 
backed by die-full faith and credit of 
the United States of America. -

Also, the interest on'Series E Sav
ings Bonds isn’t subject to state or 
local income taxes.

You- can defer federal taxes on - 
E Bond interest until you redeem the 
Bond.

If your Bonds are lost, or stolen, 
or destroyed, we simply replace’them 
without costi^

They’re safe.: •
They’re easy.
They’re automatic.
And they’re also a reminders A re

minder that we all have to work hard.. 
to keep what we -have.

just that
Think-about U.S. Savings Bonds.

IT t3se*>e Co'en, «r

lakė stock in America
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Prie ilgos serijos rašinių apie 
Daunoro koncertą, spausdintų 
Naujienose ir liečiančių mūsų 
koloniją prie Pacifiko, leiskite ir 
man pridėti savo trigrašį. Anie 
rašiniai nebuvo pavardėmis pa
sirašyti, kadangi, anot vieno skil- 
tininko (kolumnisto) musų vie
tiniame laikraštyje, esą “gaila, 
negali pasirašyti, nes turiu 
daug labai artimų Lietuvoje, 
kerštas visur pasiekia”. Taigi, 
esama pagrįstos baimėsl Turiu 
ir aš artimų Lietuvoje, bet laiš
ką pasirašau tikra pavarde. Kad 
skaitytojas neturėtų delsti lai
ko, kol laiško gale patirs, kas jo 
autorius, tai iš anksto pasisakau, 
kas toks esu, kurs rašau. O to 
pasisakymo yra dar ir kita prie
žastis, ne vien nesibaiminimas. 
Matot, seniai Naujienoms bera
šiau, tad noriu jau iš anksto su 
naujieniečiais atsipažinti, nes 
gali būti pamiršę mano pavardę. 
O kai ir rašiau, tai tie rašymai 
nebuvo taip labai gausūs. Kas 
liečia mano artimuosius Lietu
voje,-tai jie ne taip jau žymūs, 
nors jų pavardės čia beveik visų 
žinomos. Tarp jų yra, sakysim, 
Justas Paleckis, su kuriuo anais 
senais laikais esame išmetę ne 
po vieną, o mažiausiai po kokį 
tuziną kleboniškų bei spaustinių. 
Abu buvome spaudos žmonės — 
vienas dešinėj, kitas kairėj. Na, 
o Antanas Venclova — ir tas ge
ras pažįstamas, su kuriuo stu
dentu© j ant yra tekę nekartą Stu
dentų kine drauge sėdėti šalia, 
vienos ponios, kurią pats Venclo
va knygoje apie jaunystės pra
radimą ar atradimą yra prami
nęs gana egzotišku, vardu — 
“Dakš man undenia”. Juk ten 
tebegyvena ir Pivoša, ir dar vie
nas kitas pažįstamas iš anų lai
kų. Kažkas dargi tvirtino, kad, 
kaip raudonosios armijos pensi
ninkas, kažkur Vilniuje slankio- 
jąs ir vienas ruselis karininkas, 
vieną gražią dieną “švelniai”

rt r
Arba ką losangeliečiai

t

iman {sakęs Pažangos 
j vę su “Lietuvos Aidu” 
priklausiniais per 24 
perdanginti į Lenkų gimnazijos 
patalpas... kuone ant kupros, nes 
visokios transporto priemonės 
buvo pajungtos okupantų tar
nybai. (Mat, tuo metu buvau tos 
bendrovės sekretorius, vienas iš 
įmonės funkcionierių, staigios 
vėtros dar nenuverstas nuo ko
jų).

Kodėl pasileidau į tokią isto
rinę digresiją, dar prieš pasisa
kydamas pavardę ? Ogi todėl, 

i kad mes čia prie Pacifiko per
gyvename istorines dienas, va
landas ir minutes. Čia, anot Jū
sų nuolatinio pastabi ninko iš to
lo, Vlado Bakūno, dreba žemė, 
bet tik... po lietuvių kojomis. 
Toks ^klausimas, kaip “Ar dar 
gyvas?”, man pačiam jau taip 
įprastas, kad jis manęs nebenu
stebina, jei jį pastato pats mū
sų parapijos klebonas — prela
tas. Ir dar vienas tokios digre
sijos sumetimas — tai faktas, 
kad tie ka tik minėti mano arti- 
mieji — jau beveik bėra istori
nės atgyvenos, tai vargu, ar. kas 
jiems galvas benusuks, jei jie 
ir pakliūtų į mūsų rankas. Jų 
pakliuvimo galimybės juo labiau 
sumažėja, kad nė vienas iš jų 
nėra dainininkas.

0 dabar prie šio laiško auto
riaus pavardės. Ir prie biografi
jos. Pavardė— Balvočius, var
das—"Liudas. Pravardė — Dy- 
guldagis (kada rašydavau “poe
ziją” Draugo Spygl. & Dygi.). 
Biografiniai bruožai — anot vie
tos klebono, esu praradęs į auto
ritetą; anot vieno pasišokėjusio 
veikėjo —, nusižengęs tautinei 
drausmei, nes nepaklausęs trijų 
ar keturių neklystančiųjų duo
tam įsakymui —' neik į Dauno
ro koncertai

Mašinos smarkiai pakeitė žmonių gyvenimą. Sun
kūs miško kirtimo darbai, kaip šioje nuotrauko
je matome, irgi labai pasikeitė. Viršuje piešinys, 
darytas prieš 70 metų, rodo, kaip miškuose buvo 
dirbama. Apačioje, modernios mašinos krauna 

rastus kelionei i lentpjūvę

M
I H

Redaktorius vis šelmiškai šypso-į ną man kalba telefonu:: “T'k- 
jos ir pridūrė: “Deja, nė vieno rai stebiuos, kaip mūsų klebonas 
apylinkės pirmininko!”

O priedelis prie šios istori- 
jėlės — tai šita, 
joje sėdi ir ten pat gyvena vie
nas žmogus, mano parapijietis, 
mano visų j.uokų (ir pro aša
ras) įkvėpėjas, savo raštuose iš
garsinęs mano pavarde, dar man s 
gimnazijos suole tebesčdint. Tei- įkvėpimo šaltinio suras-
sybė, jog Balvočiaus vardas bu- j 
vo Petras ir tas Petras Palangon į 
plukiavon važiavo, o mano \ ar-; 
das kitas ir, be to, Palangoje aš i 
kąip ir nebuvęs, bent jau nė vie-

taip taikliai apie Daunoro kon
certą atsiliepė savo laikraštėly

Jūsų Redakci-1 °’tea- re^‘s’ buvo P^ašy-
I ta (apytikriai): “Seniau mus ko
munistai su šautuvais gaudė, o 
dabar su daina vilioja..”

Mano kaimynas svarstė, svar
stė ir negalėjo to taiklaus paly-

; ti. Negalėjau nė aš jam tame 
: padėti. Tad mūsų pasikalbėji- 
i mas ir pasibaigė tuo pat “tiek 
■ to”. Bet vos tik telefonai nutrū
ko, iš kažkur man ausysna at-

no vasaros sezono ten nepralai- (bene pats Kipšas pa-
w * * -w w ■» > . . - i \ 1 rt <1 rt V» foil rt rl diktavo); “Seniau, dar tau at

menamais laikais, ne vienas kle
bonas savo bažnytinę veiklą laz
da rėmė, o dabar daina stipri- 

Aš ir ėmiau galvoti, kad

II
Mano čia pačioj pradžioj su

minėti korespondentai prirašė

Kas tik turi gierq skonį, 
-Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 

Vedėjas J. LIEPOMIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki S vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

- - .... _ . _ - . -
——■c.

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois S0608

0 T A SUSIVIENIJI> . Ą LIETUVIŲ
AMERIKOJEIM

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

SLA — didžiausia lietuviu .fratemalinė organizacija — duoda gyvy*
- bes apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE

NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. •

SLA — jau turi daugiau, kaip/tris su puse mi!i|ono dolerip kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugu Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00. -

SLA — jaunimui duoda gerą 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 — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus. *

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

gikas,"— kovoj prieš Daunoro 
koncertą ir prieš bendravimą su 
“kraštu”, taip ir nebe aišku, 
kaip jame, nors ir kamputyje, 
ris riogso šitoks skelbimukas: 
“—Bronė Skirienė, oficiali Los 

Aukštesniojo 
Teismo vertėja, daro dokumentų 
vertimus iš lietuvių kalbos į an
glą kalbą. Taip pat rašo pakvie
timus vizitui iš Lietuvos (žodžio 
“okupuota” čia nepridedama — 
L. B.) į Ameriką...” Visi žino, 
kad to laikraštuko leidėjas ir 
faktinasis redaktorius yra An
tanas Skirius, Bronės Skirienės 
vyras. Taigi, losangeliškiai ir 
svarsto: jeigu toji šeima arba 
jos viena pusė verčiasi kvietimų 
iš Lietuvos bizniu, tai kodėl lei
dėjas kartais piestu stoja prieš 
kokį pakviestąjį. Losangeliškiai 
kartais ir svarsto, ar tik tas as
muo su tokia savo aštria opozici
ja netarnauja savo šeimos biz
niui? Mat, Daunoro kvietėjas 
nesinaudojo Bronės Skirienės pa
tarnavimu. Be to, Bronė Skirie
nė pati yra dainininkė, labai na
tūraliai dainuojanti lietuviškas 
liaudies daineles ir kai kada už- 
traukianti vieną kitą ariją .ir 
iš operų' (“Madame, butter and 
fly”).; Ji buvo nuvykusi į oku
puotą Lietuvą (nežiūrint to fak
to, kad ji yra Vliko nario žmona 
ir kad tas jos vykimas galėjo pri
daryti velniavos visai to nario 
politinei veiklai), bet negavo ten 
padainuoti. Taigi, losangeliškiai 
ir svarsto: “Jei mano žmonai ne
leidžia dainuoti Lietuvoje, tai 
kodėl aš turėčiau; leisti Dauno
rui dainuoti Los Angelių mies
te, juo-labiau, kad nė kvietimo 
mes jam neišrašėm”. Aš ma
nau, kad ir A. Skirius ir losan
geliškiai visai logiškai galvoja.

III

labai daug apie tą nelemtąjį Dau
noro koncertą. Ir pasakyčiau — 
savotiškai juokingai. Bet atsi
minus, kad ne iš kiekvieno juok
dario išdaigų pritinka juoktis, 
tad ir aš nustoju čia šypsotis ir 
einu, prie kitų dalykų, kurie rei-} Angeles . apskr. 
kalingi svarstymo, bet kurių nė 
išmintingiausios galvos čia ne
gali tinkamai pasverti.

Paskutiniame iš mano skaity
tų anų korespondentų rašinyje, 
įdėtame Naujienose 1970.4.23 
(Nr. 96), pasakyta: “Reikia su
prasti, kad kiekvienas viešesnio 
pobūdžio turistas iš už geleži
nės uždangos Įpareigotas ir įgra- 
sintas atlikti sovietiniam reži
mui reikalingą uždavinį...” Los
angeliškiai ir svarsto: ar tik vien 
viešesnio pobūdžio turistai įpa
reigoti ir įgrasinti ? O kaip su 
tais, kurie tik taip sau turistai, 
atvykstą čia net už mūsų pačių 
pinigus, grįžtą vėl į ten? Juk ir 
jie išleidžiami iš ten tik po il
gų apklausinėjimų, instrukcijų 
ir su tam tikrais užstatais... gy
vais žmonėmis. Be to, jie grįž
ta į ten atgal ir kai kam (bene 
State Departemeniui) gali tik
rai atrodyti, kad jie apsipratę su 
padėtim, tad kam čia ir besi- 
varginti su “prisijungimo” ne
pripažinimais, o tų “apsipratė- 
lių” — jau jau nebe dešimtys, o 
šimtai ir tūkstančiai.

Yra pas mus toks vietinis 
laikraštukas, Lietuviais Ameri
kos, Vakaruose vadinamas, ku
rio skaitytoju ir aš es-u. Esu tar
pais ir bendradarbiavęs jame, 
ypač kada leidėjui prireikė mū
sų bendrą bičiulį, Leonardą Va
liuką, ant tiesaus kelio užvesti. 
(Leonardas Valiukas mūsų “ata
kos” metu buvo ne tik RRK pre
zidentu, bet ir į “Į Laisvę” žur- 
.nalo redaktorium, spausdinęs to
kius straipsnius, kaip “Alto ban
krotas”, ir “apdailintus” velio- 
nies dr. Pijaus Grigaičio laiškus 
jam, tuo parodydamas savo drą
są politinėje kovoje su... miru
siu. Kaip dabar patiriame, Le
onardas Valiukas šiandien — tik 
RRK prezidentas, o šalia to — 
JAV LB Centro valdybos infor
macijų dirigentas. Reikia tikė
tis, kad ir mano rašiniai L. A. 
Vakaruose bus šiek tiek padėję 
jam iš redaktoriaus kėdės išsvir- 
ti). ' - ;

Dar pridėjus, kad tas laikraš
tukas yra pats smarkiausias ak
tyvistas, — beveik tikras smo-

Būčiau ką tik čia pavaizduoto 
linksmesnio epizodo gal ir neap
rašęs, jei nežinočiau, kad Jūsų 
Redakcijoje yra žmonių, mėgs
tančių humorą. O įrodymui — 
štai gi istorijėlė, o vėliau ir ma
žas priedelis.

Pernai rudeni buvau atvykęs 
į Čikagą. Kažkur prie stikliuko, 
bene Jono Jasaičio tarpininka
vimu, susitikome — aš ir vienas 
Naujienų redaktorius. Aš iškil
mingai prisistačiau: “Toks ir 
toks iš Los Angelių, senais lai
kais tarpais irgi buvęs laikraš
tininkas, dabar bendruomeninin-

kas ir dargi LB LA apylinkės 
pirmininkas”. Mano sutiktasis 
redaktorius šelmiškai nusišypso
jo ir tarė: “Niekas droži, gerbia
masai, jokių apylinkės pirminin
kų nei Los Angelėse, nei arti jų 
nėra. Ką tik skaičiau kroniką 
kaimyniniame dienraštyje apie 
JAV LB Centro Valdybos pirmi
ninko vizitą ten pas jus, bet iš 
tos kronikos matyti, kad ponas 
pirmininkas tarėsi tik su Valiu
ku ir Kojelių, kurie, vargu, ar 
gali nusileisti iki tokių žemų 
postų, kaip apylinkės pirminin
kas”. Aš jį pertraukiau: “Ten 
buvo minimi dar du: tokie ir 
tokie, vadinas, tas pasitarimas 
LB reikalais buvo platesnis!”

dęs. Kad tas viskas neliktų mig- 
i loję, pridursiu: tas žmogus — 
į tai senasis Aklasmatė, mūsų fel- 
jotono pionierius ir vienas iš pa
čių stipriųjų ano meto feljeto-į na 
nistų, o dabar dažniausiai spau- Į ne ^0 ir jūsų miesto iskilu- 
doje užtinkamas kaip J. Pr. (Nau ! s^s dainininkas, Jonas Vaznelis, 
jienose). (Kad aš‘prie jo taip p’ra mus Pakviestas i para- 
prisigretinu — tam yra ir dar! Pįi°s rengiamą tradicinę Lietu- 
vienas pagrindas, žemaitiškai I y11.1 kuri įvyks s. m. bir- 
tariant, vietovardžius, aš patspeuo (••*une) 21d. Ir pajutau bai- 
esu beveik iš pat šatių, o jis iš į kad tas Jonas Vaznelis ne- 
Rumšatių). Bet tiek to, kaip atsivežtų čia Daunoro, 
mano vienas iš dabartinių kai
mynų pasako, kai telefonu ima- i 
m'e rimtus ir nerimtus dalykus! 
svarstyti ir kai jam argumentų į 
pritrūksta.

Tas pats, ką tik suminėtas, da
bartinis mano kaimynas aną die-

Liudas Balvočius
Los Angeles, 
pati paskutinė š. m. balandžio 
(Daunoro)) diena.

WM.KYIZ TUOS BIZNIERIUS
KURIF GARSINASI

įTof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
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N A U
173S So. Hoisted Street

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

Chicago 8, Illinois

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 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSA

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

‘ SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE, 

2 YEAR MATURITY

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

Thursday, 9 A.M. to 8 P.M.
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

•e .
r

SAVE AT Tnsureo

Mutual Federal j
Savings and Loan

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608

Peter Kazanauskas, President TeL 847-7747

PER ANNUM

PASSBOOK 
ACCOUNT 

PER ANNUM === 

Paid and 
Compounded

X« Tr.„„ctrf .n W.dn.rt., nqw INSURED TO $20,000

3 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — MONDAY, MAY 11, 1970



J. VILKAITIS

THE UTHUAKAN DAILY NEWS

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

St. Seimo pirmi žingsniai

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.

10 cents per copy, 10 c. on Saturday

$5.00
$1.75

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose

metams _______________  $20.00
pusei metų _____________ $11.00
trims mėnesiams  $6.00
vienam mėnesiui$2.00

Kitose JAV vietose:
metams —
pusei metų

$18.00
$10.00

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams _ ____
pusei metų __
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams   _____________$21.00
pusei metų $11.00 
vienam mėnesiui ........ ...... $2.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

... $20-00
$11.00

_ $2.00

- Steigiamojo Seimo rinkimai 
buvo audringi ir aistringi. Iki 
tol negirdėtai Lietuvos istorijo
je zujo po kaimus ir miestus agi
tatoriai pirŠdami j St. Seimą 
vienos ar kitos politinės grupės 
— atstovus. Nors būta karštų 
ginčų, nesusipratimų, bet nie
kas netapo pašautas ar apkul
tas, kaip nūdien pasitaiko net 
aukštos civilizacijos ir pakenčia
mai kultūringose šalyse. Bet tais 
rinkiminiais metais propagandi
nės demagogijos — žmonių su
vedžiotojų, kurstytojų, — nors

rieškutėm > semk! Dešiniųjų pū
linio spar; o agitatoriai nesivar
žė socialcemokratams suversti 
vi$us šalit' nepasisekimus ir tau-

Gi Lietuvos socialdemokratai 
nuo jų 181- m. gegužės 1 dienos 
įsikūrimo smerkte smerkė im
perializmą ir neabejotinai pasi
sakė ir ryžosi kovoti dėl Lietu
vos nepri ausomybės. Jie bu
vo vienintelė politinė grupė vie
šai savo' programoj e pareiškusi 
Lietuvos; nepriklausomybės bū
tinumą ir paskelbusi kovą dėl

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Kai nesiskaitoma su priemonėmis
Kai jausmai kalba, tai paprastai protas tyli. Ir juo 

jausmai garsiau kalba, tuo labiau protas tyli. G a 
tiksliau pasakius — jis labiau verčiamas tylėti.

Prieš daugeliį metų taip išsireiškė dr. J. Jastrow, 
kuris profesoriavo Madison universitete, — tame pat uni
versitete, kur per paskutinius kelis metus jausmais pa
grįstos kalbos darosi ids garsesnės ir garsesnės,

Madison universitete įvyko keli radikališkiausių stu
dentų suvažiavimai. Ten buvo įsteigtas lyg ir centras 
“revoliucijai” kelti tarp studentų. Ten pirmą kartą nu
skambėjo šūkis, jog reikia iš pagrindų sunaikinti univer
sitetus, kad ant jų griuvėsių būtųr galima sukurti šiems 
laikams pritaikytus mokslo centrus.

Į tuos šūkavimus bei kurstymus universitetus nai- 
kinti iš pradžių nebuvo per daug kreipiama dėmesio. Bet 
Columbia universiteto “okupavimas” ir ten įvykusios 
riaušės parodė, jog šūkavimas apie universitetų naikini
mą nebuvo tuščias dalvkas. O sukeltos studentu riaušės 
Kalifornijoje gresiantį pavojų universitetams dar labiau 
pabrėžė.

Tai buvo lyg pirmosios kibirkštys, kurios vis labiau 
pradėjo žiežirbuoti, sukeldamos tai vienur, tai kitur gais
rą, atseit, neramumus universitetuose. Neramumai pa
sireiškė protestais, demonstracijomis. Pradėjo vis labiau 
įsigalėti vandalizmas, naikinimas universitetų pastatų. 
Jei pradžioje kova buvo vedama už universitetų pertvar
kymą (pvz., įvedimą specialių kursų susipažinimui su 
negrų istorija, jų praeitimi), tai vėliau vis ryškiau ir ryš
kiau buvo pabrėžiamas nusistatymas prieš Vietnamo ka
rą. Prezidento Nixono pasinešimas laipsniškai ištraukti 
kariuomenę iš Vietnamo vaidino lyg raminančių vaistų 
vaidmenį: šiek tiek sumažino įtampą. Tačiau nutarimas 
pasiųsti Amerikos kariuomenę į Kambodiją, kad būtų ga
lima greičiau karą baigti, sukėlė tarp studentų (ir ne vien 
tarp studentų, didžiausią audrą, kuri nežinia kuo gali 
baigtis. Neramumų jau paliesti šimtai universitetų ir ko
legijų. Policija nebepajėgia suvaldyti maištaujančių stu
dentų, kurie siaučia ne tik universitetų ribose, bet ir už 
tų ribų. Siaučia padeginėdami pastatus, daužydami lan
gus bei kitokiais vandališkais veiksmais. Net iššaukta 
tautinė gvardija turi nemažai vargo. O kai ji panaudoja 
ginklą, kaip tai atsitiko Kent universitete, tai dar labiau 
prisideda prie neramumų sukėlimo.

bus

Studentų neramumai tiek pasidarė rimti (ir, kaip 
atrodo, tiek pavojingi), kad prezidentas Nixonas radę 
reikalinga sušaukti visų valstijų gubernatorius ir su jais 
pasitarti dėl susidariusios padėties. Pasitarimas numa
tomas šiandien. Iš to galima suprasti, jog Washingtono 
administracija tikrai yra susirūpinusi Susirūpinusi yra 
ne tik administracija, o taip pat ir daugelis tų; kurie 
griežtai pasisako prieš Vietnamo karą, bet nepritaria 
studentų kovos metodams prieš karą. Jie reiškia baimę, 
kad neatsakingi studentų žygiai gali iššaukti reakciją.

Neseniai įvyko jungtinės auto darbininkų unijos kon
ferencija. Ji buvo laikoma Atlantic City. Tos unijos pre
zidentas, Walter P. Reuther, savo kalboje palietė ir jau
nuosius revoliucionierius, kurie, pasak jo, sudaro grės
mę Amerikai. ■.

Tie ultra-kairieji ekstremistai, pareiškė jis, savo re
voliucingais šūkiais ir neatsakingu , elgesiu gali pasėti 
sėklą savo rūšies amerikoniškam fašizmui išsivystyti. Tie 
jaunuoliai esą paliesti vaikiško kairumo.. Jie mano, kad 
reikia iš pagrindų sugriauti senąją sistemą, o ant jos 
griuvėsių ir pelenų statyti naują.

Tuo keliu einama ne prie kažkokios tobulos sistemos 
sukūrimo, o tik prie anarchijos, kuri negali būti tole
ruojama.

Tai gana būdingas įvertinimas tų jaunųjų revoliucio
nierių, kurie kursto maištaujančius. studentus griebtis 
kraštutinių priemonių. Būdingas jis ypač dėl to, kad 
Reuther ne tik yra vienas iš' labiausiai pažangių darbi
ninkų vadų, bet ir nepritaria Vietnamo karui. Reikšmin
gas yra ir jo įspėjimas, kad gaivalinis, neatsakingumas 
ultra-ekstremistų siautėjimas universitetuose gali pri
vesti prie labai nepageidaujamų pasekmių: visokių apri
bojimų, laisvei suvaržytu

Kad studentai turi pagrindo nerimauti (juk jie, kaip 
ir kiti jaunuoliai, yra tiesiogiai karovpaliestij, odelei to 
gal nėra reikalo daug kalbėti. Tačiau, kai tas nerimavi
mas išsigimsta, kai jis yra grindžiamas smurtiškais veiks
mais, tai vargu jis begali būti pateisintas. Tada jau visas 
reikalas suvedamas prie to, kad priemonės pateisina 
tikslą. O kad tos priemonės gali būti ‘labai žalingos vi
suomenei, didelei daugumai žmonių — tai nesvarbu.

Labai gaila, bet dažnai taip yra, kad ir gero tikslo 
siekiama labai įtartinomis ir nelabai geromis priemonė
mis. Tokias įtartinas ir nepateisinamas priemones pra
dėjo vartoti ir ekstremistai studentai, tiesiog kirsdami 
šaką, ant kurios sėdi. Jie gali ne tik labai skaudžiai patys 
sau pakenkti, gali patys nukentėti, bet ir įklampinti mi
lijonus kitų. Reutherio įspėjimas nėra bergždžias ir ver
tas dėmesio.

l jos. J u atsiša. ūkimas buvo pa
lydėtas šūkiu: Lai gyvuoja ne- 
priguhninga Lietuva su Įsteigia
muoju Seimu.

LSDP 1896 m. programos pir
moje laidoje dėl rinkimų buvo 
šiaip pasisakyta- A. L Asmeni
nis, visuotinis, slaptas balsavi
mas visokių rinkimų, proporcine 
rinkimo sistema (Kalba ištai
syta, pusi. 9). Tad Lietuvos St. 
Seimas buvo renkamas ta pačia 
sistema kaip socialdemokratų 
spaudos draudimo metais buvo 
reikalauta ir jų programoj pasi
sakyta.

Bet St. Seimo rinkimo metu 
dešiniosios politinės grupės vi
sa tai paneigė ir purvu apdrabs
tė. Buvo tikėtasi, kad socialde
mokratai bus labiausiai puolami, 
bet tokios žemos demagogijos 
nebuvo laukta.

Tarp socialdemokratų būta nu
siminusių ir nesitikėta bent ke
lis savo atstovus pravesti į St. 
Seimą. Viename tokiame tarpe 
savųjų pasikalbėjime Kaune, at
vykęs iš Šiaulių žymusis veikė
jas socialdemokratas, advokatas 
K. Venclauskas, išgirdęs iš drau
gų tokias nusiminimo nuotaikas, 
atsikirto: Geriausi mūsų talki
ninkai krikščionys demokrataiJ 
Juo daugiau jie melų apie mus 
paskelbs, juo daugiau atstovų 
mes laimėsim. - Mūsų gyventojai 
nėra jau tokie tamsuoliai, kurie 
nesugebėtų melą atskirti nuo tie
sos, nors ir politikoj.

Ir vistik, nepaisant socialde
mokratams nepalankių rinkimo 
metu sąlygų, iš St. Seimo 112 
atstovų laimėjo 12 . vietų.

Ir atėję į St. Seimą, jie ne
galėjo pamiršti varyto dešinių
jų, melo prieš socialdemokratus. 
Prisiminė ir pasisakė.

1920 m. birželio 19 d. buvo 
paskelbtas pirmas Lietuvos is
torijoje parlamentarinis Lietu
vos vyriausybės sąstatas, suda
rytas platesnės koalicijos pagrin
dais, be socialdemokratų. Minis- 
teriu pirmininku buvo paskirtas 
dr. K. Grinius, finansų, preky
bos, pramonės ministeriu — E. 
Galvanauskas, vidaus reikalų — 
R. Skipitis, užsienio reikalų — 
J.-Purickis, švietimo— K. Bi
zauską^, žemės ūkio — J. Alek
sa, teisingumo — V. Karoblis, 
krašto apsaugos — pulkininkas 
— K. Žukas,' žydų reikalams — 
•M. Soloveičikas ir gudų — D. Sie- 
maška.

1920 m. birželio 23 d. St. Sei
mo pirmoje sesijoje, aštuoniolik
tame posėdyje ministeris pir
mininkas K. Grinius paskelbė 
naujai sudarytos parlamentari
nės vyriausybės numatytą dar
bų programa. Ji ilga. Dalinai 
jos turinys buvo suminėtas St. 
Seimo politinių grupių paskelb-' 
tose deklaracijose.

Be kitų, ta proga pasisakė ir 
socialdemokratų St. Seimo, frak
cijos vardu St. Kairys. Aišku,

kad kaip ir visų kitų St. Seimo 
frakcijų principiniai pasisaky
mai buvo frakcijose aptariami ir 
pavedami frakcijų vadovams 
juos St. Seimo plenume paskelb
ti Ta proga visų politinių gru
pių deklaracijos buvo St. Seime 
viešai pareikštos.

Visos tos deklaracijos ir da
bar nėra praradusios savo ver
tės. Jos įdomios ir žinotinos tu
rint galvoje nūdienę Lietuvos pa
dėtį ir dedamas užsienyje gy
venančių lietuvių pastangas pa
remti Lietuvos gyventojų pa
stangas svetimo jungo nusikra
tyti, Lietuvos valstybės gyveni
mą atstatyti.

St. Seimo socialdemokratų 
frakcijos vardu deklaraciją pa
skelbė St. Kairys. Jos turinyje 
atspindėjo buvusių rinkimų nuo
taikos, demagogija ir kartu so
cialdemokratų pasisakymas, ko 
jie atėjo į St. seimą.

Penkiasdešima metų praslin
kus, tiems buvusiems įvykiams 
kiek atvėsus, galima ramesne 
nuotaika toji deklaracija perskai 
tyti ir pagalvoti, ar toli esame 
pažengę nuo anų metų bačkinės 
demagogijos ir kaip giliau ir nuo
širdžiau yra įsigalėjusi pakanta 
mūsų visuomenėje.

šių metų Vasario 16 d. šven
tės proga New Yorko Vliko val
dybos narys inž. J. Valaitis to 
minėjime proga savo pranešime 
pasakė nors esame ne yienodi, 
bet būkime vieningi.

Iš čia pateikiamų Lietuvos so
cialdemokratų frakcijos vado St. 
Kairio deklaracijos ištraukų 
skaitytojai gaus bendrą vaizdą, 
kaip atrodė tas vienodumas bei 
vieningumas prieš 50 metų ir 
galės palyginti, kaip jis atrodo 
šiandien.

Seimo socialdemokratu frakcijos 
' deklaracija",
Kairys (sd). Palikdamas val

džios deklaracijos kritiką toli
mesniam laikui socialdemokra
tų frakcija naudojasi proga, no
rėdama paskelbti darbininkų rei
kalavimus.

(Skaito deklaraciją):
Mūsų priešai iš dešinės senai 

ir uoliai rūpinasi sudaryt mums, 
vardą žmonių, užkrėstų maro 
liga. Kuomet visi kiti, šakb jie, 
eina čia su'kirviu ir plūkiu, kad 
statytų, eina kilnios sielos pa
gauti, socialdemokratai, girdi, 
slėpdami nuo žmonių tikrąjį vei
dą nešasi Seiman dinamitą, kad 
jį išsprogdintų (iš dešinės: “tei
sybė”). Jie, girdi, yra pasiryžę 
išgriauti ne tik Seimą, bet ir vi
są Lietuvos gyvenimą.

Tos kalbos, tai kovos priemo
nės. Tokį kovos ginklą, tinka
mą pavergtos šalies gyvenimui, 
atsineša mūsų priešai iš liūdnos 
mūsų praeities. Pasigauna jo 
dėl to, kad skaito sau tinkamiau
siu. Mes to ginklo ne tik nesibi- 
jom, bet patariam mūsų prie

šams, kad mestų ji šalin. Iš tos 
dienos, kaip čia gauname laisvai 
kalbėti į Lietuvos liaudį, pra
manytomis kalbomis nebeišsL 
moka naudotis, — tai netikusi 
priemonė.

Šiandien mes patys norim pa
sakyti, ko atėjom Seiman. Atė
jom ir griauti ir statyti. Griauti 
visa, kas vienoj ar kitoj formoj 
dėjo ir tebededa Lietuvos liau
džiai vergijos pančius, kas j d 
tebesipina po kojų geresnėn atei- 
tin einant. Statyti gi — naują 
gyvenimą ir vesti pas mus dar
bo žmonių viešpatavimo tvarką.

Atėjom ir valyti. Valyti visa 
tai, kas nešvarus ar net kruvi
no buvo pas mus padaryta pasta
ruoju laiku, kraštą valdant sa
vanorei ir prieš liaudį neatsako
mai valdžiai.

Kokius socialdemokratai sau 
uždavinius stato?

Mūsų priešai, ypač rinkimų 
metu, nesidrovėjo žmonėms įkal
binėti, kad esame mūsų krašto 
nepriklausomybės priešai, iš po 
suolų atsiliepdami, drįso prikai
šioti, kad derėjomės su lenkais 
ar rusais dėl kainos už Lietuvos 
laisvę. Minim apie tai ne pasi
teisinti, bet apkaltinti mūsų pa
tamsio prokurorus.
\ Lietuvos Socialdemokratų Par 
tija jau 1896 metais savo pro
gramoje pastatė Lietuvai nepri
klausomos demokratingos res
publikos reikalavimą. Jos pra
būtieji 25 metai buvo nuosakios 
kovos metais už Lietuvos paliuo- 
savimą iš politinės vergijos, už 
jos sutvarkymą tikrai demokra
tiniais. pagrindais. Toje kovo
je savo priešų eilėse mes matėm 
ne tik despotinę Rusiją, ne tik 
grobuonius Prūsų junkerius, bet 
ir visą eilę žmonių iš savo visuo
menės, kurie anais metais .greiti 
buvo klupčioti prieš caro sostą, 
netolimoj praeity puldinėjo Vil- 
gelmo ir Urachų rankos, o šian
dien jau dedasi vieninteliais Lie
tuvos nepriklausomybės iškovo- 
tojais ir gynėjais. Kaip tik tie 
politiniai elgetos, šiandien pra
turtėję iš žmonių malonės, nori 
mums primesti iš visur suuba
gautus savo skarmalus. Jei mū
sų džiaugsmo jausmas dėl iško
votos krašto laisvės yra bent 
kiek sudrumstas, tai tik dėl jų 
priežąsties. ^Savo darbais Tary
bos laikais jie per du metu mo
kėjo po kojų paminti liaudies 
teisės-ir balagano (netiesa — iš 
dešinės) barškalais paversti kil
nius demokratijos siekimus.

žemės klausimu

Kaimo darbininkų, bežemių ir 
mažažemių padėtis Lietuvoje ir 
bendras žemės valdymo ir. ūkio 
stovis stato mūsų gyvenimo die
notvarkei žemės reformos klau
simą, kaip vieną opiausių. Ir prie 
jos eidami mes vaduosimės kai-

(Nukelta į 5 psl.)

RAŠO R. K.

MYKOLAS SLEŽEVIČIUS
1969 m. lapkričio 16 d. Čikagoje, Jau

nimo Centre, prisimintas ir pagerbtas žy
mus lietuviu visuomenės veikėjas ir nepri
klausomos Lietuvos Ministeris pirmininkas 
M. Sleževičius jo mirties 30 metų sukakties 
proga. Neseniai pasirodė 1969 m. Sėjos Nr. 
4. kuris paskęstas šiam garbingam mūsų 
tautos vyrui. Išspausdintos minėjime pa
sakytos kalbos Lietuvos Generalinio Kon
sulo dr. P. Daužvardžio, L. Šmulkščio, inž. 
A. Novickio ir adv. G. Gedvilos. Išdėstyta 
minėjimo eiga. Išspausdinti atsiliepimai 
apie M. Sleževičių jo bendradabių dr. K. 
Griniaus, A. Stulginskio. K. Ališausko, Z. 
Jonyno, S. Kairio, M. Krupavičiaus, K. Mus
teikio, J. Pajaujo, R. Skipičio. L. šimučio, 
Z. Toliušio ir M. Vaitkaus. Patalpinti 
straipsniai V. Sruogienės, A. Suginto, A. 
Valucko. K. Škirpos, J. Našliūno,.E. Karde
lienės, M. Mackevičiaus, S. Baltušio ir P. 
Mačiulio. Kalbėtojai, velionies bendradar
biai ir straipsnių autoriai kiekvienas sa
vaip prisiminė M. Sleževičių. Išspausdin
sime ryškesnes prisiminimų dalis.

M. Sleževičiaus pagerbimo tikslą minė^ 
jimo pradedamoje kalboje L. Šmulkštys 
šitaip apibūdino:

... šiandien čia gausiai susirinkę pa
gerbiame didžiojo mūsų tautos vyro Myko
lo Sleževičiaus atminti.

Iškiliai prisimename jo paties, arti
miausių bendradarbių ir jo pašauktųjų 
karių savanorių ryžtą, pasiaukojimą ir su
gebėjimus nepriklausomą ir demokratinę 
Lietuvos valstybę bekuriant Susikaupė 
pagerbiame visos lietuvių tautos begalinį 
norą ir staigų apsisprendimą būti laisva ir 
nepriklausoma. Retai brangų ir didingą 
Mykolo Sleževičiaus ir visų jo talkininkų 
darba Lietuviu Tautos ir Lietuvos Valstv- 
bės gerovei norime atgaivinti, išryškinti 
ir pilną idealizmo buvusios tikrovės legen
dą perduoti mūsų šauniajam jaunimui čia 
laisvajame pasaulyje ir ten gyvenančiam 
sovietinėje priespaudoje. Nelengvas tas 
darbas! Dalis išeivijos jaunimo iš lėto at
sitolina nuo prigimtojo lietuviškojo kamie
no ir vis mažiau dėmesio skiria savosios 
tautos laisvės reikalams. Gi pavergtosios 
Lietuvos jaunimas jau arti 30 pietų sveti
mųjų įtakų veikiamas ir budriai saugomas 
nuo užsikrėtimo laisvės ir demokratybės 
idėjomis.

Ryškiuoju neužmirštamojo Mykolo Sle
ževičiaus, karių savanorių ir visų nepri
klausomos Lietuvos kūrėjų pavyzdžiu atsi
gaivinkime patys ir atsidėję veikime jau
nesniąją kartą žengti Lietuvos keliu. Nie
kad neužmirškime dar 1917 metais Petra
pilio lietuvių Seime Mykolo Sleževičiaus 
pasakytus labai reikšmingus žodžius: 

mums laisvės neduos, jeigu 
mes patys jos neiškovosimer (1 ir 2 psl.)

Lietuvos Gen. Konsulas dr. P. Daužvar-

dis baigė savo kalba šiais reikšmingais 
žodžiais: ■ : .

“ ... Lietuva yra pavojuje. Lietuvą 
reikia ginti. Ginti realiai, sutartinai ir 
vieningai, taip, kaip gynė Sleževičiaus su
kviestieji taurieji, drąsieji, tikrieji Lietu
vos sūnūs — savanoriai — jaunimas. Sle
ževičiaus ir mūsų Lielava, jei tvirtai ko~ 
vosime, bus vėl laisva” (3 psl.)

Pik. lt. inž. A. Novickis gražiai ir išsa
miai išdėstė M. Sleževičiaus vaidmenį ne
priklausomą Lietuvą bekuriant istoriniais 
1918 - 1919 metais ir baigė šia išvada:

“... Kalbėjau apie Įvykius Lietuvoje, 
kurie buvo prieš pusšimtį metų. Nuo to lai
ko pasaulyje daug kas iš pagrindų pasikei
tė ir tas procesas nesustodamas vyksta 
toliau. Technika paglemžė žmogų. Pasi
keitė valstybių samprata. Viena, tačiau, 
vertybių išlika nepasikeitusi, tai laisvės 
troškimas tiek atskiro individo, tiek ištisų 
tautų. - -i "’A.

Mūsų Tėvynė, kuri buvo atgavusi lais
vę šiandien vėl. kaip carų laikais, paverg
ta ir visokeriopai ruso okupanto išnaudoja
ma. .

Mes likime, kad nesulaikonnj pasauli
nių vyksmų išdavoje, ateis ir Lietuvai kita 
gadynė. Tada vėl,bus reikalingi tokie val
stybės vyrai, kaip*-Mykolas Sleževičius”. 
(13 psl.)'. 

i ■v’ .... ♦ ‘ f.

Jaunosios kartos atstovas Čikagos u-to 

teisių mokslų daktaras advokatas Gabrie
lius Gedvilą savo paskaitą šitaip pradėjo:

“Sutikdamas prabilti šiame minėjime 
jaučiu tam tikrą dilemą. Gimiau per vėlai, 
kad būčiau galėjęs pažinti Mykolą Sleževi
čių ir memuarų, forma pristatyti šį valsty
bės kūrėją. O kada kalbi Į tuos, kurie jį 
pažinojo, mylėjo ir susirinko jį paminėti 
— negali šaltai, kaip chirurgas, atlikti is
torini skrodimą jo asmenybės ir jo darbų.

Jaučiau, jeigu galėčiau kuo prisidėti 
prie šio minėjimo, tai gal būt tam tikru 
perspektyvos skirtumu — dėl kurio gal ir 
buvau rengėjų prašytas dalyvauti, šiuo, 
principu vadovaudamasis ir pasirinkau 
temą, į kurią aš ir mano karta truputį ki
taip žiūri. Pilnai suprantu, kad pasisaky
mai tokia tema niekad visų, o gal nė vie
no nepatenkins. Tačiau mano žodžiai nėra 
skirti žaizdas atidarinėti ar pradėti nesi
baigiančią polemiką. Frazė “Demokrati
jos perspektyvoms blėstant” iš tikrųjų 
nėra skirta vien 26-jų metų Įvykiams Įver
tinti, bet pasižiūrėti Į visą nepriklausomy
bės atgavimo epochą, su kuria Mykolas 
Sleževičius taip artimai susirišęs. Dar kar
tą kartoju: nepretenduoju tos epochos de-' 
finuoti, bet tikiu; kad Į ją galima truputį 
kitaip pažiūrėti ir iš jos išmokti. Eile ele
mentų, kurie tais laikais demokratijos ga
limybes mažino, pasirodo ir šiandieninia
me gyvenime- ir nustato mūsų visuomenės 
tvarkymosi ateitį.” (13 psl.). <.

G. Gedvilą nuosekliai išdėstė M. Sleže

vičiaus demokratinį - idėjų sampratą, ju 
vykdymą gyvenime ir baigė šiais žodžiais: 

““...Demokratijos pagrindines išsilai
kymo sąlygas suprato M. Sleževičius. Ma
tėm jo Įsitikinimus komentaruose sąryšy 
su Petrapilio Seimu: jėga turi būti paža
bota. Suprato jis, kad kontrperversmas 
demokratijos nesukurs, kada jis karinin
kų grupei prašant atsisakė konirpęrversme 
dalyvauti.

Suprato jis visa tat karo stovį panaikinda
mas. Demokratija nesubręs, jei nebus 
progos jai vystytis, „Aišku.bus padaryta 
klaidų, bet tai yra mokymosi procesas.

Šie principai gal būt atkreiptini dėme
sio ir šiandien mums vadovaujančių vir
šūnių. Šį kartą ne demokratija, bet mūsų 
tautinės visuomenės ateitis pastatoma pa- 
vojun, kada.veiksniuose reikalaujama pra
vesti valymus tų, kurie nesilaiko padik
tuotos tautinės-disciplinos, kada Clevelan- 
do veikėjai šailkia prieš Pašalio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininką. Mes esame 
pavojuje.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
D i e n r a š t į
“N A U J I E N A S* 

Jos visad rašo
TFISYBĘ
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DR. ANNA BALIONAS
AKIU, Ausy, NOSIES 
IR GERKLSS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2468 W. 63rd STREET
Ofi*o toiof.: PRospoat 8-3229
Razid. tahrf.; WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 1Q iki 12 vai. ryto, 
uuo 7 iki 9 vai. vak. Treė. uždaryta’ 
Ligonius ppriima tik susitarus.

Roz. t»L 239-4683

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

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8U12

DR. S. BIEZ1S
let.: P Respect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3148 WEST 63rd STREET

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir pen k tad i# n ią i g, 
ireciad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rezu 3241 WEST 66th PLACE
Phone: Republic 7*7868

DK. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
’ OFISO VALANDOS.

Pirmai, ketvirtad. nuo 1—4 ir 7-—9, 
antrau., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą, perėmė 
opiometristas į

DR. EDMUND E. CiARA 
z/uv -w, Stst STREET 
' Teta GR 6-24u0

- ■ ■ ' - t
/aL pagal silsi tarimą: PiruL, ketv. 
*—4, i—a, antrad., penkt. lu—4, ir 

šestad X0—2 vaL į

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - ESINAS 
xKWSURIJA IR MOTERŲ LivUS-ž 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamointi Ml 3-00U1.

(Atkelta iš 4-to psL) 
mo bėdnuomenės reikalais, do
rindami juos sų bendrais prole
tarų siekimais.

Spręsdami žemės klausimą, 
mes stovėsim ųž tai, kad visos 
buvusios rusų valdžios, caro šei
mynos, cerkvių, bažnyčių, vie
nuolynų ir majoratų žemės pe
reitų krašto nuosavybėn. Krašto 
nuosavybėn turi būti be atlygi
nimo paimtos ir visų stambesnių 
ūkių žemės. Maksimalinei žemės 
nuosavybės normai nustatyti 
Įvairiose Lietuvos srityse social
demokratai šauks organizuotų 
darbininkų suvažiavimą, derin
dami savo nusistatymą su jų 
nusistatymu.

Iš sudaryto tuo būdu žemės 
fondo mes reikalausim, kad bū
tų žeme aprūpinti be atlyginimo 
tie, kas norės ją dirbti, atiduo
dant žemę dirbti paveldėtinai,

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, HL 60629 

Tolota PRocpect 6-5084

MOVI NG
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairių atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISQ VALANDOS:

Z " 1 ■•■■—■“■■■■“■■“■■■■“■'į
PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna epdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. Š ERĖ NA S 

2047 W; 67th Pl. WAibrook 5-8063 
---------——---- —

Tree, ir šestad. uždaryta 
Ofiso teL: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
C.H I R U R GAS 

, Priima tik susitarus. 
Valandos: pinnad., ketvirtai, 5—8, 

antrad. 2—4.

CRADINSKAS
AM-FM RADIJŲ

KAINOS PRASIDEDA NUO

i
FR 6-1998 

PAS’LIETUVI!

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS. OPTOMETR1STAS 

4018- N. Lincoln Avenue 
Chicago, III. 60618 Tel. 5254)952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. a 
2454 WEST 71sf 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._____ .

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”^
Vai. pagal susitarimą; Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS'2454-WEST'71 st ST.

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Liet u vi y kalba: kasdien Kuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto.. — šeštadieni ir sek- 

. madienį nuo 8:30 iki' 9:30 vaL 
'ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

Tek HEmlock 4-2413
7159, So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
E k S K U R S ĮJOS

Ofiso teief.:-776-2880
Naujas rex. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750. West 71st St. 
Tek 925-8296

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

uždaryta.
Rez. teta WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą._

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai- telef. GI 8-6195

ploja)t širdingus jte) alkoholio apimtis kelianti
s-vo kviemaF ■ '
grobiku valdžia o Į pačią Lenkų

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

j dabartinę-nerimu. Per 196ų metus Vil
niaus Gastronomijos sandėlis 
ur. 4 pristatęs Į “prablaivinimo 
Įstaigą” 818 asmenis, o sandė
lis nr. 2 pristatęs 164. Alkoho
lis parduodamas net tokiems, 
kurie vos besilaiko ant kojų, 
kadangi alkoholis bufetuose 
esąs svarbiausias pajamų šal
tinis. Prieškariniais laikais Vil
niaus restoranuose valgiai bū
davęs daug įvairesni, o dabar 
visų restoranų valgių sąrašai 
esą tie patys.

ir kviesim darbininkus, kad kur 
tik galima vestų ūkį bendrai, 
naudodami pagerintas mašinas 
ir technikos mokslo nurodomas 
priemones.

Aukštos kultūros ūkiai, kaip 
pavyzdingos ūkio mokyklos, kai
po duonos aruodai turi būti ne
skaidomi ir tik perimti visuome
nės nuosavybėn.

Alės stengsimės skiepyti že
mės ūkin kooperaciją visuose jos 
pavidaluose, keldami tuo būdu 
ūkio našumą ir auklėdami dar
bininkuose bendruomo jausmą 
ir reikalingą bendram darbui dis
cipliną.

Ckio atstatymas ir finansai

Buvusis karas skaudžiai Įžei
dė krašto ūkį, kai kurias jo ša
kas visai išgriaudamas. Einant 
Į naują gyvenimą Lietuvos dar
bininkams teks eiti griuvėsiais 
užgriozdytu keliu. Pakelti dar
bininkų gerovė, duoti Įsikurti 
naujam žemės' ūkiui, pakelti 
liaudies švietimą ir kultūrą, — 
reiškia sutvarkyti ir pakelti pats 
krašto ūkis. Turtai nekrinta iš 
dangaus. Juos gamino ir gamins 
liaudies darbas. Jis bus juo na
šesnis, juo tobuliau bus sutvar
kytas pats visuomenės ūkis. Ir 
mes stovėsim už jo gerinimą. 
Turi būti sutvarkytos krašto pa
jamos išlaidos. Lietuvos demo
kratija reikalinga tuojau baig
ti karą, kad tūkstančiai jauni
mo grižtii prie našaus darbo, o 
kraštas pasiliuosuotų nuo rek
vizicijų, nuo nepakeliamu išlai
dų. Tiė šimtai milijonų, kurie 
dabar dedami kariuomenės rei
kalams, turi būti suvartojami 
pramonei kurti, kelti žemės ūkio 
kultūrai, kelti liaudies švieti
mui.

Santykiai su kaimynais

Ir-Lietuvos santykius su kai
mynais nustatant, mes eisim sa
vu keliu. Mes tolimi esame nuo 
tos nepriklausomybės, prie ku
rios f aktinai vedė buvusioji val
džia. Mes negreiti būsim džiaug
tis, kai ją pripažins buržuazinės 
Europos valdžios (balsas iš -kr. 
dem. frakcijos Maskva jau 
pripažino), nes žinom, kad toji 
jų pirmutinė pasiskubina, kuri 
bus tikra, kad pirmutinė galės 
mus išnaudoti savų kapitalistų 
reikalams. Lietuvos demokrati- 

[ ja gali sėkmingai ginti savo kraš
to laisvę tik susitardama ir sa
vo siekiniais sutapdama su kai
mynų šalių liaudimi, tik-pati virs 
dama savo krašto, šeimininkė.

Ir todėl artimiausi mūsų už
daviniai yra aiškūs. Mės-steng- 
simės broliškai susirišti su Lat
vių ir Estų darbininkų klase ir 
tokius pat ryšius mėgsti tarp 
tų valstybių, siekdami jų federa
cijos-..

' Mes remsim kiekvieną pastan
gą sudaryti didelę Baltijos kraš
tų > šeimyną,, draugiškai tiesda
mi ranką per pačią jūrą tų kraš
tų-proletarams; Su visu griež
tumu stovim už tai, kad būtų su
sitaikinta su Tarybų Rusais (kr. 
dem. juokiasi).- Mes norim su
tvarkyti respublikos santykius 
ir su lenkais (čepinskas ir lenkai

r

31Gegužės 28, liepos 14 ir-rugpjūčio

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ-

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So: Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8'
y L ’ ‘ v ’ ’ -sig ’-V

Ilgas rūbas. iš po skolintos 
demokratinės rudinės

Va, stambiais ruožais suėmus, 
tie dienos uždaviniai, kurie 
mums rūpi. Ar daug tikimės 
čia laimėti.

Nesame naivūs. Ilgus metus 
dirbdami Lietuvos darbo žmonių 
tarpe, gana gavome pažinti tuos, 
kurie čia vaidina šeimininkų ro- ( 
lę vadovaudami Seimo daugumai. 
Sekėm jų darbus carų gadynėj, 
vokiečių okupacijos metu ir val
dant Lietuvą Tarybos valdžiai. 
Savo nudarytu demokratizmu, 
vogčiai iš mūsų pasisavintais 
obalsiais (iš dešinės“©, o”) šiais 
rinkimais'jie dar galėjo klaidin
ti nespėjusią, susiprasti minią. 
Bet nesuklaidh s mūsų. Nors 
tarpe krikščionių demokratų yra 
atstovų, parinktų iš tarpo pačių 
darbininkų ar valstiečių, bet 
mums aiškiai matyti, kaip visa
me kame, jiems vadovauja žmo
nės, kuriems iš po skolintos de
mokratizmo rudeninės kyšo il
gas rūbas fb luomo, kuris am
žiais sudarydavo ir remdavo vi
sokią reakciją (soc. dem. ploja), 
kuris tikėjimo pasigaudamas mo
kėdavo išteisimi ir padengti di
džiausių liaudies priešų darbus, 
kuriam visų šalių turtuoliai mie
lai užleisdavo- vietos prie sotaus 
savo stalo, kaip ištikimam savo 
sėbrui (soc. dem. ploja).

Ar kunigijos politika pasimai
nys dabar tik dėlto, kad ji nebe
tenka žmonyse Įtakos ir stveria
si politinės spekuliacijos ?

Nežiūrint į tai, kad Seimo prie
šaky stovi reakcinė partija ir no
rėtų savaip' Lietuvos gyvenimą 
tvarkyti, mes vis dėlto esame 
geros vilties. Gyvenamasai lai
kas yra didžių proletariato laimė
jimų gadynė. Kultūriniam pa
sauly vyksta socialinė revoliu
cija. Sutrūnijusios politinio ir 
ekonominio .gyvenimo formos 
arba jau žlugo, arba griauna
mos. Kuriasi nauja tvarka ir jos 
kūrėju yra socialistinis pasaulio 
proletariatas. Jei šiandien mes 
nesame Uracho ar Vilgelmo val
domi (kr. derm*Lenino, Trockio), 
jei pačios krikščionių demokr-a- 
tų viršūnės balsuoja už demo
kratinę respubliką,'jei Seimo dar
bų programom statoma visa ei- 
lė demokratinių reformų dar- 
mo žmonių reikalams patenkinti, 
tai tik dėl to, kad ir Vokietijoj ir 
kituose Europos kraštuose dar
bininkai nuvertė senąją tvarką 
(Draugelis — ‘‘Ąš maniau, kad 
soCi dem. nuvertė) ir patys at
sistojo gyvenimo priešaky. Ei
na ■ priešakir. ir Lietuvos darbo 
žmonės, o mūsų čia uždavinys, 
— palengvinti jam kelią ir kiek 
galint prisidėti, prie jo laimėji
mų. -i;.

ATĖNAI. — Staiga mirė Eu
genia Niarchos, graikų milijonie
riaus, laivų savininko, žmona, 44 
metų. Valdžia Įsakė pravesti ty
rimą, aiškinant nuo ko ji mirė.

TEL AVIVAS. — Arabų par
tizanai iš Lebano puolė du izra
elitų patrulius. Dviejuose puo
limuose buvo sužeisti 9 izraeli
tai. Gynybos ministeris Daya
nas pabrėžė, kad bus keršto veik
smai Lebano teritorijoje.

Savo naminę vaistu spintelę reikia- 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidu, nes vaistu su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiu vaistu trūksta ir į uos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

Susirinkimu ir parengimu

— Lietuvos Ūkininku Draugijos su
sirinkimas neįvyks gegužės mėnesį dėl 
Motinos Hienos šventės, tiktai įvyks 
birželio 14 dieną, Hollywood salėje. 
Nariai esate kviečiami tada atsilan
kyti.

Petronėlė Zakaraitė, rast.

Lithuanian National Democratic 
susirinkimas įvyks trečiadienį,

GĖLININKAS
(PCTRAMENTAS)

Linksmume, arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antk^ 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

V. ----- - ---------------- -

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

v,li/ 2533 W. 71st Street
< n. Telef.: GRooveMU 6-2345-6

- A * 1410 So. 50th Ave. Cicero
V Telef.: TOwnhall 3-2108-9

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS1 aikšte automobiliams pastatyti

"NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS
rririiixr*ry yx rrTXTXXXX

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Girtuoklystė Vilniuje
Ghicagos lenkų susivieniji

mo organas Dziennik Zvviazko- 
wv'LWIL žinutėje “Pi j an 
w Wilnie” rašo esą ne 
“Liaudies Lenkijoje”, bet ir 
“Vilenščiznoje” (Vilniaus kraš-

Club
gegužės 13 dieną Hollywood svetainėj, 
24 17 W. 43rd St. Visi nariai prašomi 
dalyvauti, nes po susirinkimo turėsi
me motinų pagerbimo vaišes. Kvie
čia J. Baličas, rast.

— Utenos Apskrities Klubo mėnesi- 
> u i nis susirinkimas įvyks antradienį, ge- 

gūžės 12 d. 8 vai. vak. Vengeliauskie- 
,k nės salėje. 4500 So. Talman Avė, Na

riai prašomi atsilankyti, turime daug 
visokių reikalų aptarti.

V. Juška, rašt.

Laidotuvių direktoriai:

; DOVYDAS P; GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D 
į 4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741’- 1742

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

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

Sovietu inžinieriai bando naują fraktorig, kuris pagamintas važinėti kalny šlaitais.

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITES NAUJIENOSE
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SUSIRINKIMAS TAUTINIŲ NAMŲ 
STATYMO REIKALU

m. gegužis 3 <1. Balio Pakš-jrie valdininkai yra pasak<. 
velninėje ir California‘kad jūs ten pirksite, o kita tau 

namųltinė grupė jėga pradės park 
Susi- 

Jonas 
Šiose.

įvyko tautinių
susirinkimus.
pirmininkavo
sekretoriavo

’ko kalbos sužinota,
ne

m

s®

Kalifornijoje yra septynios dirbtuvės, kur savanoriai, da- giausia mo
kiniu tėvai, dirba įvairius mokykloms reikalingus daik’.s. Tuo su

taupoma daug pinigų švietimo įstaigoms.

Įi

ŠL4URŽS VAKARUOSE
6 kamb. su 3 mieg. apkaltas namas 
ant 35 p. sklypo. Pilnas' rūsys, gazo 
šilima, visi modernūs Įrengimai , ir pa
gerinimai, dvigubas garažas, 

arti. Virš 20,000 dol.
Kreiptis į savininką, 

tel. MA 6-8505.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkty R»Uda

LPN’S BY EDUCATION 
FOR 3 TO 11 AND 

11 TO 1 SHIFTS, 
ALSO

NURSES AIDS 
and maintenance help. 

CALL 465-7751
New Northside nursing horn**.

WOOL PRESSER
For coats also skirts and dresses. 

Ask for LEO GRINNAR
CENTENNIAL CLEANERS 

v 1430 W. ROOSEVELT RD. 
666-2300

REIKALINGA VIRĖJA
Namų ruošos darbas prie2 suaugusių. 
Reikalingas patyrimas, rekomendaci
jos. Amžius nuo 30 iki 50. Privalo 
kalbėti angliškai. Gyvens savo kam
bariuose, North Shore priemiesčio na
me. Žiemai išvažiuos į pietų Kalifor
niją. Dėl algos susitarsim. Nurody
kite atlyginimo reikalavimus. Atsa
kymas bus laikomas paslaptyje.

Rašyti: AF-280
225 W. WASHINGTON ST.

CHICAGO, ILL. 60606

BEAUTICIAN 
Salary & Commission. 

Nice co-workers. 5 day week.
Good transportation.

Call in person“ 
449-8787

GENERAL OFFICE 
varieties of duties including some ty
ping ' and bookkeeping procedures. 
Seeking a mature type individual with 
past experience for. permanent posi
tion. We are a modern printing com
pany with own parking lot ant free 

full company benefits.
Call SEYMOUR LEMPERT 326-2900;

FULLTIME
Office positions available. Good 

figure aptitude and typing 
required.

I N M A N C O 
3800 W. 42nd STREET

TYPISTS
$100—$115 S. W. 25 yrs. or younger, 
must be accurate typist with cur-i 
rent work background. Will type5 
correspondence & bills of lading.
Hours 9—5. Call Miss O’BRIEN 

778-1545. “
Boulevard-Kedzie, 6240 S. KEDZIE.

SECRETARY
To Credit Manager needed immediate
ly, good typing & shorthand req’d.,. 
exc. salary & benefits, age not limited;

Contact: 7
SHERATON - CHICAGO 

505 N. MICHIGAN
Tel. 944-4100

HELP V/ANTED — MALE 
Darbininku Reikia

GENERAL FACTORY
Steady Emplovment 

Good Benefits.
CAIN TUBULAR PRODUCTS INC. 

511 W’. -WINTHROP 
ADDISON 
o43-d066

JANITORIAL
AND LIGHT MAINTENANCE 

Monday through Friday, steady work. 
9:00 to 5:30 P. M. also one part time 
man 2—3 days per week. Steady.

Apply
So. SHORE PAVILION. 
7750 So. SHORE DRIVE.

CHICAGO. Tel. 731-4200*

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BEAUTY SALON
2 STATIONS

5 dryers, air-cond.
Vic. Milwaukee & Pulaski.

81,000. _
237-3428

nai nebuvo šauti iš to šautuvo, 
kuriuo viena “panterė” Miss 
Brenda Harris tariamai iššovė. 
Be to, kaltinamųjų kaltei Įrody
ti labai kenkė faktas, kad poli
cija po kratos neužantspaudavo 
būstinės patalpų ir panteros tu
rėjo daug laiko pašalinti visus 
galimus jų kaltės Įrodymus.

T TRUMPAI ’I

okupuoti.
Kol nebus bent trečdalis su 

hios sutelkta, namai stalyti 
jbus jw-adeti. Pagal visus 
skaičiavimus toks narnas, 1

— norima pastatyti, kainuos apie
imi nupirktas prieIr namas tik tuomet 

L ž sklypą su-j}>us pra<iėtas statyti, kada bus 
Įgauta ir kur nors trūkstamai 
sumai paskola.

Dabar visi piniginiai įna 
yra banke, nxios, pas PakrL

Susirinkusieji buvo užtikrin- 
namų statymo 

pradėti be nariu

statvmui 
rinkimui 
Jurkūnas. 
Iš pirmini
kad lietuviu tautiniu namu sta- 
tvmui žem s sklypas, 10 ake-
r jų dvdzio.

mok ta >HUHJ

pirkinys bu

Dabar rango-Į 
(M). Vadinasi. I 
as ir pelnin-

tbarliniu laiku kasoje yra
36S.58. Iš viso užsirašė bū-

SllHEl.

nėra visi inu>~ 
Minimalių $100 
narndvla š. rn.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nat. -i, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
NamaL Žemė — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
EB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentą* 

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALĄ^
ti, kad jokie 
darbai nebus 
pritarimo.

Architektas 
lis parodė pagamintus projek
tus. Iš projektų matosi, kad 
bus dvi salės, tinkamos įvai
riems parengimams, vestu
vėms, susirinkimams ir kt. Ten 
bus ir maudymosi baseinas. 
Automobiliams pastatyti aikš
tė ir daug atskirų kambarių.

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Avė. — PRos1

mų ir išsiaiškinimų ten pat dar 
lie 10 asmenų. Pažy- 
kad prisidėjo ir tuo- 

privalomąjį mo- 
profesorius daili- 

Adomas Varnas.
. ;Ten galės tiloti įvairios organi-jBe to. Jurkūnas smulkiai iri 

detaliai aiškino namų lietu
viams reikalingumą ir tuo rei
kalu padarytus įvairius žygius, 
šiaip ar taip Chicagos mieste 
gauti tinkamą sklypą yra tie
siog neįmanoma. Reikėtų mi- 
lijonines sumas sutelkti, 
kia kraustvtis i užmiesti

motina, 
jau įmokėjo 
kosti senelis 
n inkas J

2735 WEST 71st STREET

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.
partijas, išskyrus komunistus. 
Pareikšta nuomonė dėl pava
dinimo tautiniais namais. Gir- 

kad nebūtų suplakama, rei
ki duoti kitoks pavadinimas, 

savus archyvus j Pirmininkas atsakė, kad ši 
bendrovė yra inkorporuota 
kaip lietuvių tautinių namų sta
tymo bendrovė. Pavadinimo 
pakeitimas sudarytų bereika
lingu jšlaidų. Daugumas prita
rė to paties pavadinimo laiky
tis. Ir iš tiesų taip samprotau- 

ir Lietuvių 
Tautinės kapinės yra tik tau
tininkams skirtos, nes ir jų pa
vadinime vra žodis ‘Tautinės”.

zacijos ir net 
laikyti. Dar buvo parodytos ir Į 
kitos namo detalės.

• keliu metu i Chicagą Įsijungs nuomones.
visi jos priemiesčiai.

Iš karto buvo manyta Mar
quette Parke pirkti sklypą, 
vėliau atsisakyta, nes kai ku-

Brangenybės, LatkrodŽiri, Dovanos 
visomi pregoms

3337 WEST £3rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

r t 1 T * V T g.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTI "NAUJIENAS"

Ši bendrovė leidžia ir savo 
biuleteni, šio biuletenio redak- *■ . į
torius Mečys Valiukėnas prašė j 

Rei-Įvisus suinteresuotus šiais na-j
po mais pasisakyti ir išreikšti savo’-ant ka(J

Tiek į pozityvias, L 
tiek i negatyvias nuomones bus! 
kreipiamas 

bet-biuletenyje, 
. bės, aišku, 
pasisakyti.

Po Stasio Virpšos, šios bend
rovės kasininko, finansinio sto
vio pranešimo vyko gyvos ir 
gana įdomios diskusijos.

Buvo priekaištų, kad namai 
statyti tik tautininkų gru
pės žmonių ir bus jų nuosavy
bė. šiuo klausimu buvo paaiš
kinta, kad i šia bendrove kvie
čiami visų partijų lietuviai, 
pradedant kairiaisiais ir bai
giant dešiniaisiais. Bendrovė 
inkorporuota kaip etninės lie
tuvių grupės bendrovė. Tiesa 
iniciatyva kilo daugumoje iš 

i tautininkų grupės žmonių, bet 
tai dar nereiškia, kad įsigyti 
namai bus tik tautininkų nuo
savybė.

Ir pirmininkas Jurkūnas už
tikrino, kad šie namai bus ne
partiniai, atseit, visų lietuvių. 
Išvardino net visas lietuvių

dėmesys. Tame 
kiek leis aplinky- 

trumpai bus leista Be to dan buvo įvairiausiu 
klausimų, daugiausia liečian
čių vietą, namą ir kitokie 
smulkūs nereikšmingi reikaliu-i 
kai. Besiklausant įvairių nuo
monių ištiesti susidaro vaizdas, 
kad mums lietuviams būtinai 
reikia turėti savus tinkamus 
namus.

Brangios -CT A studijos
Pranešama,'••It: I Chicaga iš

leido £31,182 fed< iiniij fondu 
studiją .apie -n pigintą seno 
amžiaus žmonėn ' važiavimą 
autobusais ,dieno' valandomis, 
kuomet judėjimą' vra mažiau
sias. VažmdS'pąj ginimas pen
sininkams buvo 'vestas 1969 
metu balandžio 20 d. Dabar 
vėl toms studijoms paskirta 
21,757 dol. ir 9.’25 doleriai. 
Studijoms, kurios kaštuos dau
giau negu pati mniginimo ver
tė, daromos norir. patirti, kaip 
daug senųjų žmo: . i tuo nupi- 
ginimu naudojasi, kiek tas nu
piginamas kaštuoja pačiai CTA 
ir kiek tatai patinku seniesiems

viskas

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto1 motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

NUO MOTINOS DIENOS IKI
KAPŲ PUOŠIMO DIENOS 

(Gegužės 10—29 d. d.) 
Lietuvių Tautinėse Kapinėse Povilas 

Milaševičius pardavinės gėles.
Pirkite gėles, puoškite kapus. Kainos nebrangios.

fe .IL-

HIGH RATES

S5,000 minimum
2 year certificate

Passbooks

51/2%
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

!

$1,000 minimum 
1 year certificate

Savings Insured to $20,OCX). — Highest reserves.

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

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

r”'.......................-------------------------------------------------------- --- ---- , ............... ....................

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pijrus ir sąžiningas patarnavimas. Naajansi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-920S

✓
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Susirinkimas buvo gana gau
sus. Matėsi net vienas kitas ir 
iš senųjįi ateivių. Tai ir reikė- 
,tų šiai bendrovei tik geriausios 
sėkmės palinkėti.

Po visko vyko vaišės ir me
ninė dalis. Balys Pakštas su 
dviem dukrelėmis rageliu pa
grojo, o dukrelės viena pianu,
kita kanklėmis pritarė. Buvo‘arba 20 nuoš 
pagrota pora dalykėlių. Ponia žiciją karinit 
Visockicnė paskaitė , tur būt,.piet1! ryfŲ Azijoje, 
pačios sukurtą humoristini ei
lėrašti.

80% čikagieciu pritaria 
prez. žygiui i Kambodiją

Radikalams p ra dėj us kelti 
riaušes dėl prezidento Nixono 
nutarimo pasiųsti Amerikos ka
riuomene į Kambodiją, Chicago 
Tribune paskelbė skaitytojų at- 
siklausimą, kas už ir kas prieš 
Kambodijos žygi? Skaitytojų 
atsiklausimas buy tris dienas iš 
eilės skelbiamas tame laikraš
tyje. '

Iš gautų 39.792 atsakymų, 
31,887 arba 80 nuošimčių pasi
sakė remia prezidentą, o 7,905 

ii?‘ų išreiškė opo- 
veiksmų plėtimui

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAI S IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
RUDIS TeL CL 4-1050

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

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

TeL CL 4-7450
J . f "
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo- 

! savybių pildamas - pardavimas. Be to 
išioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai; užpildomi pilietybes prašy- 

- mai, income tax ir įvairūs kitoki blan-

Stasys Juškėnas 7 Panefru nebeteis- -
Prokuratūrai rekomendavus, 

krįminal. teisino teisėjas Saul 
A. Epton nusprendė nebekelti 
bylos prieš tuos 7 juodus pante
ras, kurie buvo suimti praeito 
gruodžio 1 d. panterų būstinėje, 
kur du panterų vadeivos — 
Frėd Hampton ir Mark Clark 
buvo nušauti, o gyvi ' suimtieji 
septyni buvo policijos apskųsti 
pasikėsinimui nužudyti, nelega-

Skiepijimai nuo tymų
Chicagos Sveikatos Taryba 

skelbia, kad nuo šio antradie
nio. gegužes 12 iki gegužės Ž8 
dienos bus skiepijami nuo vo- liu ginklų turėjimu ir pavartoji- 
kiškųjų tymų (rubella) ligos mu.
Chicagos viešųjų mokyklų vai-j t. t. 
kai, kuriu skaičius numatomas i ryžosi, kadangi antru laborato- 
apie 235.000. Prisibijoma, kad riniu tyrimu buvo įrodyta, kad 
1970 - 1971 metais gali būti ty- būstinėje rasti du tušti patro- 
mų epidemija.

Nuo gegužės 1 dienos jau 
įskiepyta apie 80.000 vaikų nuo 
vaikų darželių amžiaus iki 5 
skyriaus 195 parapijinėse mo- 
kvklose.

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

MŪRO BUNGALOW. 6 kambariai, 
i švarus Įrengtas skiepas. 60-ta ir 
‘.Francisco.

MŪRINIS 2 po 5. Centrinis šildy
mas. madernios vonios, gerai įreng
tas skiepas, geriausia Brighton Parko 
vieta. T

pasipriešinimu areštui ir 
Bylą išmesti prokuratūra

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

SAVININKAS PARDUODA 
4 BUTU PO 4 KAMB. 

sva^i. apkalta narna, gazo pečiukais 
šildomą, su dvigubu nauju garažu. 

320 dol. natnmų. 
Kaina $21.500. a 

1326 DTVERSEY.
Tel. 777-9576

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. i . f

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. Apie 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- 
rbiseo. $27,000.

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

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

uzimkite. $19,400.

; PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola visokeriopą ap- 
draudą, veikią motariatas.

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

Buckingham fontanas
Trečiadieni, gegužės 20 die

ną, 11 valandą bus paleistas ir 
pradės veikti didingasis Chica
gos papuošalas — Buckingha- 
mo fontanas Grant parke prie 
ežero. Fontano centrinis švirkš
tas išmeta vandenį iki 135 pė
dų aukščio. Fontanas veikia 
per visą vasarą iki rugsėjo 30 
dienos kasdien nuo 11:30 vai. 
ryto fki 3 vai. popiet, ir nuo 5 
vai. iki 9 vai. vakaro, o nuo 9 
iki 10 vai. vakaro fontanai nuo 
apšvietimo nusidažo įvairiomis 
spalvomis. Grant Parko kon
certų metu fontano apšvieti
mas nutęsiamas iki 10:30 vai.’Parašą ar inicialus 
vakaro.

nan muui

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolts 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

Kalifornijos Lietuviu1 iitmiii tu

A. & L. INSURANCE & REALTY

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimu ir Taisymas 

2646 WEST STREET 
Tel4 REpubllc MN1

State Farrrt hr e and Casyattv Comoany

Japonijos Ex po-70 parodos organiza
toriai numatė specialu pastatą, kur 

, lankytojai gali palikti savo atminimą, 
Taip padaryta, 

! nenorint, kad turistai "dekoruotų" 
paviljonu sienas.

— Stasė Pautienienė - KIL 
maftė,
Radijo programos vedėja, yra 
atvykusi j Chicagą aplankyti 
savo giminių ir draugų, ku
riuos prieš porą metų su savo 
vyru dr. A. Pautienių išsikel- 
dami gyventi į St. Moniką pali
ko. Chicagoje, žada būti savaitę 
laiko.

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
su rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (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

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir aute- 

kairiuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada




