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RAŠYTOJO. SOLŽENICINO LAIŠKAS 
RUSŲ STAČIATIKIŲ PATRIARCHUI

MASKVA. — Sovietų rašytojas Aleksandras Solženicinas So
vietų Sąjungoje negali išleisti savo kūrinių ir valdžios yra izo
liuotas bei sekamas. Tas jo nesustabdo ir neuždaro jo burnos. 
.Maskvoje pasklido jo laiško vyriausiam Rusijos, stačiatikių pa
triarchui Pimenui nuorašas, šiame “Gavėnios laiške” Solženici
nas kaltina stačiatikių bažnyčią, kad ji užmiršo savo tikinčiuosius 
ir tapo tik ateistinės valstybės tarnaite. Laiškas parašytas se
noviškų bažnyčios raštų stiliumi. Solženicinas sumini kunigų lais
vės varžymą, bažnyčių uždarinėjimą ir nepaklusnių kunigų per
sekiojimą. ,.

Laiške patriarchui Solženici
nas klausia, kiek yra Rusijoje 
vietovių, kur už 100 ai' net už 200 
kilometrų būtų cerkvė? Kiek
vienai tebeveikiančiai cerkvei 20 
tenka nugriautų cerkvių ir dar 
20 aplūžusių, -nebfenaudojamų. 
Cerkvių atnaujinimui kliudo vie
našališki bažnyčios-ir valstybės 
atskyrimo Įstatymai.

‘Aš nedrįstų net paklausti, ko
dėl nebeskamba Sovietų Sąjun
gos bažnyčių varpai. O kodėl 
Rusija neturėtų teisės turėti šio 
senovinio ir gražiausiojo balso?” 
Bažnyčios administracija, kuni
gų paskyrimas, Įskaitant švent
vagius, kurie bažnyčiai kenkia 
ir ją ardo, visa yra slaptai val
doma Religinių Reikalų tarybos. 
Niekur per 2,000 metų nebuvo 
matyti, kad bažnyčią diktatoriš
kai valdytų ateistai, sako prašy
tojas Solženicinas savo laiške pa
triarchui Pimenui. - * >

Toliau rašytojasklau šia,kodėl 
Į pareigas nesugrąžiiKH-^į ku
nigai, pašalinti ”js pateigų lO65- 
m. už nepaklusnumą valdžiai: 
Nikaloi Esliman ir Gleb Jaku- 
nin. Arkivyskupas Jermogen iš 
Kalugos irgi laikomas-uždarytas 
vienuolyne už atsisakymą už
daryti savo diecezijos cerkves. 
Rusijos bažnyčios vadovai daž
nai karštai kalba apie mažiausias 
blogybes tolimoje Afrikoje ar 
Azijoje, tačiau niekad neprasi
žioja apie savo vidaus rūpesčius. 
Kunigai yra bejėgiai savo para
pijose. Jei jie nori nueiti pas 
serganti ar aplankyti kapines, 
jie turi prašyti miesto tarybos 
leidimo.

Primindamas patriarcho Pime- 
no pareiškimą per Kalėdas, So- 
želnicinas kritikuoja patriarcho 
raginimą rusams stačiatikiams 
užsieniuose mokyti savo vaikus 
mylėti bažnyčią. Patriarchas 
vengia tokias rekomendacijas 
skelbti tikintiesiems namie, So
vietų Sąjungoje, sako rašytojas.

Baigdamas savo Gavėnios laiš
ką Solženicinas sako, kad Rusi
jos istorija per paskutinius ke
lis šimtmečius būtų buvusi daug 
humaniškesnė ir harmoninges
nė, jei bažnyčia nebūtų išsiža
dėjusi savo nepriklausomumo ir 
būtų kėlusi savo -balsą tarp sa
vo žmonių, kaip tai daroma, pa
vyzdžiui, Lenkijoje.

Belfaste sprogimas 
sužeidė 70 žmonių 
BELFASTAS. — šiaurinėje 

Airijoje, centrinėje Belfasto ge
ležinkelių stotyje sprogo dide
lis, sunkvežimyje paslėptas di
namito užtaisas, kuris, spėlio
jama, turėjo iki 150 svarų dina
mito. Sprogimas sužeidė virš 
70 žmonių, gerokai apgriovė ge
ležinkelio stotį ir padarė daug 
žalos netoli stovinčiam moder
niam “Europos” viešbučiui.

Sužalota ir 70 automobilių. 
Bomba sprogo tuo metu, kada 
buvo laidojami 4 asmenys, žu
vę nuo bombos prieš dvi dienas. 
Laidotuvėse kalbėjęs metodistų

Vėl derėsis dėl 
senų skolų 

WASHINGTONAS. — Ameri
ka ir Sovietų Sąjunga susitarė 
pradėti balandžio pradžioje de
rybas dėl senų sovietų skolų — 
“lend-lease”. Jau kėlios pana
šios derybos buvo vedamos nuo 
1947 metų. Jos nedavė reikiamų 
rezultatų. Praėjusio karo metu 
Amerika nusiuntė sovietams ka
rinės ir ekonominės paramos už 
10.8 bilijonus dol.

Po karo Amerika didelę dalį 
tų skolų nubraukė ir pareikala
vo grąžinti tik 2.6 bil. dol. Vė
liau ir ta suma buvo per pusę 
sumažinta iki 1.3 bil. dol. tačiau 
sovietų valdžia siūlė sumokėti 
tik 170 mil. dol. Paskutinėmis 
žiniomis Amerika bereikalauja 
tik 800 mil. dol., o sovietai su
tinka mokėti 300 mil. ;

■ - Ambasadorius Dobryninas ne
seniai pasiūlė vėl išspręsti tą 
senų skolų klausimą prieš nu
matomą prezidento Nixono vizi
tą Maskvoje. Sovietai norėtų 
gauti naujų Amerikos kreditų 
ir paskolų, tačiau senos skolos 
užkerta jiems kelią. Manoma, 
kad šį kartą sovietai bus. malo
nūs sugrąžinti nors mažą dali 
skolų, kad galėtų vėl skolintis 
iš Amerikos.

Paryžiaus taikos derybose 
komunistai pareiškė, kad tęsda
mas Š. Vietnamo bombardavi
mus, prezidentas Nixonas pra
tęsia karą, neleidžia paleisti ame
rikiečiu belaisviu ir tik didina tu 
belaisvių skaičių. Ateinančią 
savaitę Amerika ir P. Vietnamas 
nedalyvaus derybose, nes ko
munistai nerodo noro derėtis, tik 
skelbia propagandinius pareiški
mus.

Laikinos lėšos 
radijo stotims

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmai priėmė kompromiso 
Įstatymą, kuris laikinai pratęsia 
lėšas Radio Free Europe ir Ra
dio Liberty stotims iki birželio 
30 d. šiomis dienomis tą pra
tęsimą turi priimti ir senatas. 
Lėšos toms dviem stotims, ku
rios transliuoja programas Ry
tų Europos šalims už Geležinės 
uždangos, pasibaigė vasario 22 d.

Originalus Atstovų Rūmų pa
siūlymas buvo duoti stotims lė
šų iki ateinančių metų birže
lio 30 d. Tačiau senato užsie
nio reikalų komitetui užsispy
rus, tas pasiūlymas nebuvo pri
imtas. Vyriausybei teks dar kar
tą šį klausimą kelti iki birželio 
mėn.

kunigas pareiškė, kad bombų 
sprogdintojai yra gyvenę ilgai 
tokioje neapykantoje, kad jie 
pasidarė nebe žmonės. Jie turį 
atsiminti, kad jie nepabėgs nuo 
Dievo teismo.

Trys astronautai, kurie balandžio 16 skris j mėnulį. Iš kairės — nusileidimo laivo pilotas 
Charles Duke, komandos laivo pilotas Thomas Mattingly ir visos kelionės vadas John Young.

VEOAUSIOS ZIMIOSASTUONIOS NEGYVENAMOS SALOS
JVĖLĖ AMERIKĄ Į SUNKĘ PADĖTĮ 

A
TOKIJO. — Japonijos užsienio reikalų ministeris, kalbėda

mas senato komitete, pareiškė nepasitenkinimą dėl “dviveidiškos 
Amerikos laikysenos Senkaku salų reikale. Japonija svarsto ar 
nereikėtų pareikšti Amerikai protestą. Senkaku salos prieš ne
daugeli metų buvo mažai žinoma teritorija. Tos aštuonios salos 

j yra negyvenamos ir randasi apie 120 mylių Į šiaurę nuo Taivano. 
Salos buvo prižiūrimos Amerikos pagal San Francisco taikos su
tarti su Japonija, kuris tas salas valdė prieš karą. Amerika galvojo 
tas salas sugrąžinti Japonijai kartu su Okinawa ir kitomis japonų 
salomis. ,, >,

-' • -Į

-x~KomunistinČ Kinijai ir Taiva- . - ■ - ■ ==
nas, o taip pat ir visi kinai, gy
ventieji Hong Konge ar kitose 
pasaulio šalyse, vienbalsiai sutin
ka, kad Senkaku salos yra Kini
jos nuosavybė. Jos esančios pa
našiai, kaip Taivanas, kinų že
mė Kinija pradėjo dažnai pa
sisakyti už 200 mylių teritorinius 
vandenis, kad galėtų pagrįsti 
Senkaku salų priklausymą Tai- 
vanui.

Senkaku salos tapo politinių 
manevrų objektu todėl, kad prieš 
dvejis metus jūros dugne, tų sa
lų apylinkėse buvo rasti turtin
gi žibalo šaltiniai. Tada atsi
rado ir susidomėjimas tomis sa
lomis. Pekino valdžia pradėjo 
piktai pulti Japoniją, kuri sie
kianti išlaikyti seniai okupuo
tas kinų salas. Kinija spaudžia 
ir Ameriką, kad ji Senkaku sa
lų japonams neatiduotų, pana
šiai, kaip neatiduoda Taivano, 
kuris irgi ilgus metus buvo ja
ponų valdomas.

Pernai balandžio mėnesį vals
tybės departamentas pareiškė, 
kad Senkaku salų klausima rei
kėtų išspręsti Kinijai, Taivanui 
ir Japonijai. Dėl to pareiškimo 
supyko Japonija. Ji tikisi, kad 
tos salos kartu su Okinavos sala 
bus Japonijai perduotos gegužės 
mėnesį.

Įdomu, kad tie rūmai, kuriuo
se Pekine penkias dienas gyve
no prezidentas Nixonas, yra va
dinami Tiao Yu Tai. šis vardas 
yra kinų pavadinimas Senkaku 
saloms. Stebėtojai sako, kad Ni
xono apgyvendinimas tuose rū
muose nebuvo atsitiktinas. Pe
kino vadai norėję parodyti, kad 
Kinija niekad nepamirš savo Tiao 
Yu Tai salų.

Jei Amerika tas salas perduo
tų Japonijai, Kinija neabejoti
nai užsigautų ir naujai prasidėję 
geresni santykiai galėtų vėl at
šalti. Iš kitos pusės, jei Ameri
ka tų salų japonams neatiduotų, 
o toliau pasilaikytų, Japonija 
galėtų kaltinti Ameriką San 
Francisco sutarties ir kitų, vė
lesnių susitarimų, laužymų. Taip

Amerikos protestas 
sovietų valdžiai

WASHINGTONAS. — Ame
rikos vyriausybė pareiškė sovie
tų valdžiai protestą dėl dviejų 
jūros laivyno karininkų-diplo- 
matų suėmimo ir iškratymo Le
ningrade. Du pasiuntinybės lai
vyno atache Leningrade netyčia 
isėdo i sovietu karini autobusą, 
kuris važiavo į karinę bazę. Au
tobusas nebuvo pažymėtas jo
kiais ženklais. Pamatę savo 
klaidą, abu amerikiečiai išlipo 
iš autobuso ir pradėjo žygiuoti 
į geležinkelio stotį. Jie buvo su
laikyti sovietų karininko, kuris 
juos nulydėjo Į karinį viešbutį.

Nors amerikiečiai parodė sa
vo diplomatinius dokumentus, 
sovietų kariškiai jėga juos iš
krėtė. Amerikos proteste nuro
doma, kad tai pažeidžia diploma
tinį imunitetą. Protestai įteikti 
sovietų užsienio reikalų ir gyny
bos ministerijoms.

Baltijos valstybių 
vėliavos mėnulyje 
WASHINGTONAS. — Illinois 

senatorius Charles Percy, (Res.) 
pranešė Naujienoms, kad jis ga
vęs iš valstybės departamento 
pažadą, jog trys laisvųjų Lietu
vos, Latvijos ir Estijos valsty
bių vėliavos, tarp kitų, bus nu
vežtos ant mėnulio ir ten palik
tos. Jas nugabens Apollo 16 erd
vėlaivis gegužės mėnesi.

Vėliavų ant mėnulio nusiun
timo planą sen. Percy paskelbė 
lietuvių visuomenei Vasario 16 
d. minėjime, Auditorium Thea
tre. Dabar jis praneša, kad nu
tarimas vėliavas nusiųsti bu
vo jau padarytas.

tos negyvenamos Ramiojo van
denyno salelės-pastato Ameriką 
Į sunkią padėtį.

■# Valstybės departamentas 
pareiškė, kad Amerika atmetė 
planus kištis į Čilės vidaus rei
kalus ir bandyti nuversti Alen- 
des vyriausybę. Apie tokius pla
nus paskelbė žurnalistas Ander
son, kaltindamas ČIA — žvalgy
bos organizaciją ir ITT — tele
fono ir telegrafo bendrovę. .

Uostų darbininkų unijų va* 
dai tariasi, ką daryti, kai Algų 
Taryba sumažino jų išsiderėtas 
iš darbdavių algas. Visuose 
Amerikos uostuose gali Įvykti 
streikas.e Gynybos sekretorius Laird 
vakar pasakė Čikagoje kalbą, ku
rioje aiškino prezidento politiką 
Vietname. Vyriausybė tikisi de
rybomis pereiti iš karo Į taiką, 
iš Įtempimų Į sugyvenimą.e Pakistanas atnaujino nu
trauktus diplomatinius ryšius su 
Lenkija ir Vengrija.

Baltieji Rūmai paskelbė, 
pradėjus sklisti įvairiems gan
dams, kad prezidento patarėjas 
Kissinger atostogauja Acapulco, 
Meksikoje.

♦ Arabų spauda skelbia, kad 
sovietai sutiko Egiptui pasta
tyti Mig-21 lėktuvų fabriką, kad 
patys egiptiečiai galėtų gamin' 
tis lėktuvus. Egiptas reikalau
jąs naujųjų lėktuvų Mig-23 mo
delio.

Sudano valdžia paskelbė 
amnestiją visiems asmenims da
lyvavusiems pietinių provincijų Į 
sukilime. {

Atstovas William Ashbrook ii Ohio 
tvirtina, kad prezidentas Nixonas, 
kuris buvo laikomas gan konserva
tyviu, dešiniojo sparno respublikonu, 
dabar suliberalėjo. Jis kandidatuoja
L Pre.lid«nt0 kviesd*m«$ visus quer Italijoje streikuoja du m i- 
desintuosius respublikonus balsuoti ,., . _ . , vi
už jį. New Hampshire pirminiuose lijonai žemes ūkio darbininkų, 
rinkimuose atstovas Ashbrook gavo Į statybos ir kitu unijų nariai, 
10% respublikony baltu, o Floridoje).? g milijonai I

KAINOS IR PELNAI KASDIEN KYLA, 
0 DARBININKŲ ALGOS - VARŽOMOS

WASHINGTONAS. — Kaip vakar jau paskelbta, iš vyriausy
bės Algų tarybos pasitraukė trys AFL-CIO unijų vadai: preziden
tas George Meany, plieno darbininkų vadas Abel ir mašinų unijos 
vadas Floyd Smith. Kol kas taryboje dar pasiliko tymsterių va
das Frank Fitzimons ir automobilių unijos prezidentas Leonard 
Woodcock. Pasitraukdami iš Algų tarybos darbininkų unijų 
vadai paskelbė pareiškimą, kuriame kaltina vyriausybės ekono
minę politiką, kuri bandanti kontroliuoti darbininkų atlyginimus, 
tačiau nekontroliuojanti bankų ir didžiųjų biznių pelnų. Vyriau
sybė iš darbo žmonių padariusi atpirkimo ožį dėl infliacijos ir kar
tu padariusi darbininką savo neteisingos politikos auka.

Italijoje suimti 
du anarchistai

ROMA. — Italų policija su
ėmė du asmenis, abu kairiųjų 
komunistų grupės narius, dėl 
knygų leidėjo, milijonieriaus 
Feltrinelli mirties. Jis buvo ras
tas netoli Milano, šalia elektros 
stulpo, susprogdintas. Pomirti
niai skrodimai parodė, kad jis 
mirė, netekęs daug kraujo. Dar 
neaišku, ar Feltrinelli pats susi
sprogdino netyčia, bandydamas 
padėti bombą prie elektros lini
jos, ar jį kas kitas nužudė.

Įdomu, kad Italijos komunis
tų partija, besirengdama parla
mento rinkimams, pasmerkė ne
ramumus, riaušes ir pasisakė už 
ramią, rimtą kampaniją demo
kratinėje atmosferoje. Partijos 
naujas sekretorius BerlinguerlpakėĮė deficitą, 
pasmerkė.jnėtytojųg-, 
pasisakė uFĮstatymų * gerbimą* ^M^^’^lukalio^^konfrbfiiio-’
ir tvarką.

Stebėtojai sako, kad Berlin- 
guer yra ne tik nuosaikus, bet 
tiesiog konservatyvus komunis
tas. Jis kilęs iš Sardinijos aris
tokratų giminės. Jo žmona esan
ti praktikuojanti katalikė. Jo 
vadovaujama partija vilioja su
skilusios socialistų grupės na
rius ir net kairiuosius krikščio
nis demokratus. Rinkimuose ko
munistai paskutinį kartą laimė
jo 26.92 nuošimčius visų balsų. 
Berlinguer tvirtina, kad tuos 
balsus galima išlaikyti ir net 
padidinti tik ramia, nuosaikia 
taktika. Todėl komunistų parti
ją piktai puola Įvairios kairio
sios grupės: maoistai, trokistai 
ir anarchistai.

Nauja Kambodijos 
vyrian^Lė

PHNOM PENH AS. — .”rn- 
bodijos valstybės galva marša
las Lon Nol paskelbė naują rii- 
nisterių kabinetą, kurio priel y- 
je yra senas Kambodijos poli i- 
kas San Ngoc Tanah. Jis eis ir 
užsienio reikalų ministerio ] a- 
reigas. Kabinete yra trys ka i- 
ninkai. Iš 17 ministerių aštuc.ii 
yra jau anksčiau buvę vyriau
sybėse.

Kambodijos studentai reiškia 
protestus, reikalaudami, kad į 
valdžią būtų įtraukta nauju vei
dų.

Komunistai padidino puolimus 
visai netoli sostinės. Komunistai 
užėmė vieną miestelį vos šešios 
mylios nuo Phnom Penho.

BELFASTAS. — š. Airijoj 25 
asmenys buvo sužeisti keturiuo
se sprogimuose Ix>ndonderry 
mieste.

MILANAS. — Italijos komu
nistų partijos generaliniu sekre
torium išrinktas Enrico Berlin-

Darbo biuro statistika skelbia, 
kad Čikagoje vasario mėnesi 
maisto kainos pakilo 2.5 nuošim
čio, kas yra daugiau, negu bet 
kada nuo 1965 m. birželio mėn. 
Pragyvenimo kainos pakilo va
sario meru 0.7%., ši statistika 
lyg sustiprina darbo unijų fe
deracijos priekaištus vyriausy
bei.

Darbo unijų vadų pareiškime 
sakoma, kad vyriausybės nauja 
ekonominė politika ir kontrolės 
uždėjo didelę naštą darbo žmo-
nėms. Milijonai bedarbių nema
to jokio pagerėjimo. Vacario 
mėn. kainų pakilimas rodo, kad 
kontrolės neveikia. Amerikiečių 
perkamoji galia krinta. Vyriau
sybė leidžia kainoms kilti, ji ne
leidžia kilti tik algoms. Biznio 
bendrovės gavo dovanų bilijonus 
dolerių mokesčių pavidalu. Tas 
sumažino federalines pajamas ir 

Pareiškime nurodoma, kad

jamos, nėra kontrolių šviežiam 
maistui. Nekontroliuojamos 
draudimo premijos, namų pirki
mo paskolų nuošimčiai, nekon
troliuojama žemės ir namų kai
na, nekontroliuojamos senų au
tomobilių, senų baldų kainos, 
kurios kylančios.

Unijų vadai sako, kad pernai 
korporacijų pelnas padidėjo 
19 /<, kas yra tris kart daugiau 
už darbo žmonių atlyginimų pa
kilimą. šimtas didžiausių Ame
rikos korporacijų savo pelnus 
pernai padidino sensacingais 76 
nuošimčiais, kada net 47 mili
jonu darbininkų algos pernai vi
sai nebuvo pakeltos. Kainos ir 
pelnai kilo, o darbininkų algos 
stovėjo vietoje.

Nauja 'vyriausybės ekonomi
nė politika yra neteisinga, pa
lanki biznieriams ir bankinin
kams. nukreipta prieš vartotoją 
ir darbo žmogų, savo darbinin
kų vadų pareiškimas. Jie ne
galį tokios politikos pridengti 
ar papuošti savo dalyvavimu Al
gų taryboje.

Siaurina švedų 
karalių teises

STOKHOLMAS. — Švedijos 
konstitucijos pakeitimo projek
tas, kurį paruošė parlamento ko
misija. visai sumažina monar
chijos teises Švedijoje. Kara
lius taptų grynu simboliu be jo
kios įtakos šalies valdyme. Pa
gal naują projektą premjerus 
skirtų ne karalius, bet parla
mento pirmininkas. Karalius 
netektų savo turėto vyriausio
jo kariuomenės vado titulo. Ka
raliai galėtų būti traukiami tei
smo atsakomybėn.

šis konstitucijos projektas tu
ri būti patvirtintas dviejų par
lamentų sesijų, todėl praeis dar 
daug laiko, kol konstitucija bus 
pakeista. Projekte numatoma 
sumažinti balsavimo teisę tu
rinčiu amžių iš 20 metų į 18 m.



Šaulių meno kuopeles parengimas

Pranašavimai po Kapoko medžiu
Kol iki temos prieisime, rei-

kia papasakoti, kad be savo klu
bo švento Petro miesto lietuviai 
būtu kaip be druskos. Be klu
bo niekas čia per metų metus 
nesusitiktų, juo labiau trumpes
niam laikui atvažiavusieji. Klu
bas, be kitų savo gerųjų pusių, 
turi dar tą, kad kiekvieną sek
madienį per draugiškus pietus 
dažniausiai pats klubo pirminin
kas Edmundas Jurgela, paskel
bia naujai atvažiavusių svečių 
pavardes. Rezultate netikėti 
susitikimali, siurprizai, naujos 
pažintys ir planai, kaip kur kada 
vėl susitikti, kur drauge bendrai 
paekskursuoti ir tp. Nėra rei
kalo kartoti, kad daugumas sve
čių čia yra laikini, didžiąja da
lim trumpalaikiai, atvykę pagal 
išgales ir pagal sutaupytą laiką 
pasilsėtų atsigauti, nepamiršti
nų įspūdžių gauti, o daugiausia 
tai saulėje pasikepanti “iki rau
donodžių indėnų spalvos”.

Iš tų klubo susitikimų poliari
zuojasi intymesni rateliai, kiek
vienas su savo skirtinga dieno
tvarke ir tolimesniais planais.

Klube kristalizuojasi rateliai
Vienas toks jau gana glau

džiai susikristalizavęs ratelis, 

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 

Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00. 
o kietuose viršeliuose už $6.00.

Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois
 ' - . . .

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

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra valku mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 
Krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgu mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psL, telpa 6 pasakos ir DVY-* 
NU KĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vstkų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1- doL

2. Vanda Frankiene - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Simao- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80..

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUMĖ DAUME. 17 eilėraščių, kaip] 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemeje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl„ $1,00.

6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi
juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Staneikaitės iliustracijos, 186 psL, kaina 2 dol.

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

8. Jonas Valaiti, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai ■ 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai j 
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl.. $1,00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,

1739 So HALSTED ST^ CHICAGO. ILL. 60608.

kurio “nariai” klube pietums 
kiekvieną kartą susirenka prie 
vieno stalo ir tas stalas kas sek
madienį tenka ilginti, be tuzino 
kitų “narių” turėjo — ir tikiu 
tebeturi — savo tarpe (visi pui
kūs lietuviai) Charles čelediną 
(Chelden), šimto ir devynių mi
lijonų dolerių turinčio Liberty 
banko (Savings & Loan) Phila- 
delfijoje savininkę; ponią Vikto
riją Jacobsen, čiagimę puikią lie
tuvaitę, pasižymėjusią aiškiare
gystės, telepatijos ir kitokių bu
riamųjų talentų savininkę, žo
džiu ESP; Antanas Tulys, vienin
telis iš senesniosios kartos likęs 
Amerikos lietuvių rašytojas — 
stiprus novelistas ir feljetonistas 
su žmona Faustina; Emilija ir 
Stasys Grušai, kurių namai Casa 
Blanca, St. Peterburg Beach sa
loje, vis labiau darosi magnetu, 
ko ne kasdien sutraukiančiu šio
je saloje išsiblaškiusius ir to
limesnius lietuvius vasarotojus; 
Natalija Sadauskaitė, energin
ga realestatininkė Grušų arti
miausia kaimynė; bostoniškis 
atostogininkas inž. Henrikas Če
pas ir linksmaplautė turtinga 
“Linksmoji Našlė” Teresėlė. Su 
viena, tai su kita tos grupės da
limi teko vienur kitur pava

Kapoko medis

žiuoti, su meškere laimės pamė
ginti, “ant arklių” palošti ir po 
garsiuoju Kapok medžiu papra
našauti. Nuo to ir pradėsim.

Kapoko medžio paunksmėje
Kapoko medis (Kapok Tree) 

yra tikras medis, jau 100 metų 
amžiaus, dar daigeliu atgaben
tas iš Kinijos ir pasodintas kaž
kurio stambaus žemiu savininko 
nuosavybėje visiškai arti Clear
water, kur vėliau buvo įrengta 
išnikusiems ir ištroškusiems vai
šinga užeiga, šiandien ta užei
ga, vadinama Kapok Tree Inn, 
yra pasidariusi visos Floridos 
garsenybė, plačiausiai žinoma 
ne tik kaip palyginti nebrangus 
geriausiai patiekiamų valgių 
masinis restoranas, bet juoba 
kaip botanikos ir skulptūrų so
das ir visokiausių meno reteny
bių kolekcija, kokią tik labai 
pralobęs amerikonas multimili
jonierius galėjo surinkti ir su
vežti. Tokia yra — nebepame- 
nu vardo — pilis (Castle) Mia
mi pietiniame užmiestyje prie 
Atlanto vandenyno, kur ne tik 
iš Italijos suvežti ir čia persta
tyti ištisi rūmai, stovyklos, bius
tai ir kolonos, bet pilies prieplau
kai pastatyti net koralų sala iš
mūryta... O kas negirdėjo mul-. 
timilijonieriaus, Amerikos laik
raščių leidėjo William Randolf 
Hearsto fantastiško dvaro' Ka
lifornijoje? Prisiplėšia milijo
nus ir paskui statosi paminklus 
— Kas piramides, kas pilis, kas 
vertingus kultūros židinius. Nors 
visokios ekonomijos pagrindinė 
tiesa yra kad ten, kur vienam 
tenka perdaug, ten daugeliui ten
ka permažai, bet verčiau, kad Į 
kultūros paminklus sudeda, ne
gu kad Į žemę kasa, kaip seniau 
piratai darydavo.

Kapoko medžio restoranas 
(Kapok Tree Inn) yra pasida
ręs alkanų amerikiečių Mekka. 
Bendrai, amerikiečiai, atrodo, vi
sada yra alkani, nes ko-jau-ko 
restoranų ir valgyklų Amerikoj 
daugiau nei reikia, ir visur val
gytojų užtenka ar net perdaug 
yra. Bet tokio minių susigrūdi

mo kaip prie Kapoko medžio dar 
neteko matyti. Ir ta neišpasa
kyta amerikiečių kantrybė ei
lėse stovėti laukiant pietų!

čia, Kapok Tree Inn, kasinin
ke tarnauja maloni lietuvaitė Do
vilė Kalpokienė. Nors mūsų 
“chebra” iš arklių lenktynių dar 
gana anksti atvažiavo ir prie 
marmuro puošnioje tikėtų “ko
plyčioje” tikėtus skubiai dalinan
čios Dovilės prisimušti apsiėmė 
pati ponia Viktorija, kuri čia vi
sus praėjimus ir apėjimus žino 
kaip savo namuose, vis dėlto kol 
per ilgąjį kolonomis, palmėmis 
ir įvairiausiais tropikų augalais 
žaliuojantį, 20 pėdų aukščio Ko
rinto kolonomis ir retomis skulp
tūromis bei paveikslais išpuoštą 
Mali (koridorių), per žmonių 
spūstę-grūstį prasistumėme, pra
ėjo arti visa valanda.

Pats Kapoko medis auga sa
vame parkelyje (West Gar
den), Korinto kolonomis, fonta
nais ir šviesomis apsuptas, yra 
jau 135 pėdų aukščio, per šakas 
yra 170 pėdų pločio ir aplinkui 
stuobrį 25 pėdų juosmens. Va
sario mėnesį buvo pilnas raus- 
vai-auksiniu žiedu.

Restorano didžiulės valgymo 
salės su verandomis ir balkonais, 
“skęste skęsta” gėlėse, žalumy
nuose, senuose paveiksluose ir 
įvairiausiose skulptūrose bei 
kandeliabruose, sugabentuose iš 
Viso pasaulio, O- daugiausiai iš 
senosios Europos. Sienos, grin
dys, stovylos vien marmuro. 
Grand, Ball-Room ’ salėje kabo 
milžiniškas kristalinis kandelia
bras, kurio vien svorį sprendė
me būsiant daugiau kaip tona; 
jo kainos spėti net nedrįsom e.

Steiko pietūs su visais prie
dais išėjo tik po 4 dolerius su 
centais; net užgėrimo kainos, 
lyginant su kitų, nepalyginamai 
menkesnių užeigų, buvo visiškai 
“žmoniškos”. J. Pr.

(Bus daugiau)

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Dumblo žmones

Naujojoje Gvinėjoje, prie Aza- 
ro upės, yra vieta, kurią papu- 
asai laiko šventa. Pagal legendą 
senų senovėje čia gyvenusią gen
tį- užpuolė galingi kaimynai. Jie 
išžudė tos genties vyrus, o su 
savimi išsivedė moteris ir vai
kus. Tačiau keli vyrai visgi išsi
gelbėjo: jie įsikasė dumble prie 
upės, priešai jų nepastebėjo. Su
laukę tamsos, kariai nusekė už
puolikų pėdomis, aptiko juo mie
gančius ir visus išžudė. Nuo to 
laiko tos genties žmones vadina 
“dumblo žmonėmis”, o pats dum
blas garbinamas kaip šventas.

Šios pergalės garbei papuasai 
skiria tokią ceremoniją. Iš įvai
rių atspalvių dumblo padaromos 
kaukės. Į burnos ertmę įstato
mi šuns arba katės dantys, bur
tininkų kaukės puošiamos plunk
snomis. šokėjai, išsiteplioję 
dumblu, apsikaišę plunksnomis, 
su bambuko ietimis ir lankais, 
šoka ritualinį karo šokį. Iš kar
tos į kartą taip perduodamas at
minimas apie narsius “dumblo 
žmones”, nugalėjusius žymiai 
gausesnį priešą...

Australų antropologai prie 
Azaro upės atkasė gyvenvietės 
liekanas. Toji gyvenvietė visiš
kai tokia pat, kaip ir dabartinė 
“dumblo žmonių” gyvenvietė. 
Karboninis metodas laužų degė
sių liekanas datuoja 26 tūkst. 
metų. Mokslininkų nuomone, to
kio pat senumo ir aprašytasis ri
tualinis karo šokis. E. L.

What if we told you 
to cough up $18.75 
or else?

You wouldift like it, of coom.

Vytauto Didžiojo šaulių me
no kuopelė kovo mėn. 19 d. 
Jaunimo centre suvaidino 
linksmo turinio komediją — 
Prakeiktas Raštelis Tai labai 
intriguojanti komedija, kurią 
parašė meno kuopelės vadovas 
J. Petrauskas.

Vęikaliukas savotiškai įdo
mus, jo pagrindinė mintis pa
sijuokti iš šių laikų gyvenimo 
ne visai normalių reiškinių, 
kurių netrūksta ir Chicagoje.

Vaidintojai, kaip sakoma, 
buvo savo vietoje ir davė pub 
likai, ko ji laukė ateidama į šį 
vakarą. Atsilankiusieji čia ra 
do linksmą nuotaiką ir pava
sarinę atgaivą.

Grimas atitiko vaidinimą ir 
tinkamai išryškino tipus. Ap
švietimas ir dekoracijos buvo 
geros. Butaforija buvo tinka
mai parinkta ir pritaikinta vai
dinimui. Režisorius A. Brinką 
nemažai padėjo darbo ir triū
so, užtat ir vaisiai geri. Pir
mame veiksme Puskepalienės 
ir žvirblienės — Jarašūnaitės 
dialogas buvo gyvas ir geras.

įspūdingiausios nuotaikos ir 
efektai buvo antrame veiksme. 
Puskepalio rolę atliko J. Pet
rauskas, kuris vykusiai suvai
dino. Puskepalienė (S. Pet
rauskienė) labai gerai pasiro
dė kaipo gabi intrigantė ir ge
ra humoriste.

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

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pusi. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 pusi._______ $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

Įrištas, 431 pusi. _____ $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusL įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — S2,00; H dalis, 225 pust, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais —$2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrišto, 416 p_ $5.50 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pust$3.00 
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi., _____________ ;_________________ ;_______ $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA 'AMERIKOJE, 297 p.

Įrišto — $5.00 minkštais viršeliais —___________$4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišto. 968 

pusi., dabar tik ____L $10.00 ’

' N A U J I Ę N O 'Š, " " ’
1739 So. Halsted ŠL, Chicago 8, UI. — Tdef. HA 1-6100

Petras — P. Beinoras suge
bėjo įsibrauti į Puskepalių šei
mą ir pasirodė geras savanau
dis ir donžuanas. Tadas namų 
prižiūrėtojas (P. Tamkevičius) 
vaidino be priekaištų su dide
liu įsijautimu. Laidotuvių di
rektorius ( A. Kvečas) gerai 
suvaidino.

Vaidinimui pasibaigus, vai
dintojai buvo gražiai įvertinti 
gausiais plojimais. J. Petraus
kas —vaidinimo autorius, bu 
vo iškviestas į sceną ir pagerb
tas gausiais plojimais.

Baigiant reikia pasakyti, 
kad vaidinmas paliko gražų 
įspūdį publikai, kurios prisi
rinko veik pilna salė.

Visuomenė laukia ir daugiau 
linksmų parengimų. J. Kaunas

REINO UPĖ NEŠVARIAUSLA
Pramoninės atliekos, kurias 

kasmet upės plukdo į jūras ir 
vandenynus, yra 2300 tūkst. to
nų švino, 1,600 tūkst. tonų man
gano, 6,500 tūkst. tonų fosforo. 
Upių išmetamos į jūras gele
žies kiekis prilygsta pusei pa
saulinės plieno produkcijos.

Viena iš nešvariausių upių Eu
ropoje — Reinas. Į Šiaurės jū
rą kasmet ji išmeta 60 mil. t. 
vandenyje ištirpusių atliekų.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

—■ - - • . . . , . ~ * J . K

Dažnas vaizdas komunistinėje Kinijoje, kur kiekvieną rytą žmonės 
gatvėse ar parkuose daro gimnastiką.

Yon see, one of nice 
things about buying U.S. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen 
to live in a free country irbere 
aobody forces you to do anything.

Ratiaer, your country asks 
that you simply consider the 
many advantages of Savings 
Bonds.

First of all, if you think 
they’re a gei-rich-quick scheme, 
forget it Bonds aren’t for ycm. 
They only pay off in the long 
WaL For a quick return, there 
are a lot better ways to make 
a bock.

They do pay off, however. 
Haedaoaoely, as a matter of facx.

A little over 4 dollan fee 
every 3 you invest Hus, 
privilege of buying the new 5 % 
Freedom Shares along with 
your Bonds.

But these are the selfish 
reasons for buying Bonds.

Good, but selfish.
There’s one other very im

portant reason why Amerieam> 
already own over $52 bfllKwt 
in Bonds.

It’s called pride.
It just» happens that 

Americans still choose to drink 
this is the best piece of reel 
estate going.

If you happen to be one W 
these Americans who thinks 
there’s something to thw cuyggy 

of ours, why not buy into it 
Sign up for the Payroll Sav

ings Plan where yon work.
Or go to your bank.
And ©ough up that $1&7S.
Pleaae.

Take stock in America
Buj- LLS. Savings Bon Jg & Freedom Share*

NAUJIEM OS
1739 So. Halsted Street Chicago, W. 60608
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V L. BAKCNaS

Nauji bendruomenininky veiklos horizontai

Kalifornija — įdomi Ameri
kos provincija ne tik gamtos, 
gyventojų rasinės sudėties, savi
tos politinės struktūros, bet ir 
kasdienos gyvenimo požiūriu. 
Išdaigų pasitaiko visokių, štai 
Los Angeles miesto meras Sam 
Yorty, ilgus metus indorsavęs 
respublikonų kandidatus prezi
dentiniuose rinkimuose, pasišo
vė dabar pats kandidatuoti toms 
pareigoms pirminiuose rinki
muose. Siurprizas — demokra-- 
tų partijos kandidato vardu...

Pralaimėjimas (pirminiuose 
rinkimuose) buvo aiškus. Šio
mis dienomis jis paskelbė, kad 
neturi laiko nei pinigo toliau da
lyvauti rinkiminėje akcijoje.

Tas Los Angeles miesto me
ras Sam Yorty kai kurių yra 
linksniuojamas geru lietuvių 
draugu, tur būt, tik dėl to, kad 
nedviprasmiškai yra pasireiškęs 
kaip antikomunistas. Bet to, 
kaip dabar gyvenimo praktika 
parodė, neužtenka plačiosioms 
Amerikos balsuotojų masėms, 
nežiūrint kaip arti jo (Sam Yor
ty) politinės pažiūros būtų prie 
mūsų širdies ir patirties. Taip 
pat ir vietinio (provincijos arba 

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį •

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603

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

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ., Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., S4,00.

Č1KAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL, $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ, Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psL, $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS,
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UNIVERSAL
ii

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
LYEAR MATURITY

Taupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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

atsilankani darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psh, daug paveikslu. Kaina S2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekį ar Money orderį tokiu adresu:

“steito”) seimelio respublikonų 
atstovas McCloskey, pasišovęs 
“nuversti” R. Nixoną ateinan
čiuose rinkimuose, jau pačiuose 
pirminiuose balsavimuose pama
tė, kad yra “žuvęs” ir iš politi
nių lenktynių pasitraukė mena
mai dėl pinigų stokos propagan
dai. Kas buvo aišku prieš tai 
eiliniam piliečiui, dabar tik pa
aiškėjo tiem kandidatam. Pa
aiškėjo pačioje kampanijos pra
džioje.

Tai vis politinės išdaigos. Jei 
pridėsime paskutiniu laikotarpiu 
Kalifornijos Vyriausiojo Teis
mo sprendimą, kuriuo panaiki
nama mirties bausmė Kaliforni
joje (net visokiems žmogžu
džiams), tai turėsime sutikti, 
kad Kalifornija yra tikrai įdomi 
Amerikos provincija.

Kartais čia būna tokių iš
daigų, kad ima net juokas: štai 
neseniai Los Angeles mieste de
monstravo nelegaliai per “žalią
jį rubežių” Amerikon įslinkę 
meksikonai. Jie dideliais plaka
tais mosikuodami, garsiai rėkė, 
kad “ši žemė mūsų”. Matyki
te — jie preotestavo prieš tai, 
kad buvo atleisti iš darbo. Va-

r >

Buvęs valstybės prokuroras John Mitchell vadovauja prezidento Nixono perrinkimo kampanijai. 
Čia jis matomas respublikonu partijos veikėju suvažiavime, kur jis pasakė kalbą.

dinasi, kad jiems buvo pritaiky
tas naujas potvarkis, liečiantis 
nelegaliai atvykusius Amerikon 
užsieniečius. Kiek tokių Ame
rikoje yra? Net 437,000 — pa
gal imigracijos ištaigi] paskelb
tus praeitą mėnesį duomenis. 
Jų dauguma — Kalifornijoje.

Lietuviškame Kalifornijos gy
venime taip pat pasitaiko išdai
gų, kurias nežinai nei kaip ver
tinti: ar kaip juokdario darbą, 
kaip neapgalvotą išsišokimą. Ir 
vis ta Bendruomenė, kuri amži
nai “verčia” Amerikos Lietu
vių Tarybą, štai jos pati nau
jausia išdaiga: ji steigia poli
tines partijas. Tik pažiūrėki
me. Neseniai lietuviškoje spau
doje pasirodė San Rrancisco Lie
tuvių Bendruomenės pranešimas 
apie tos apylinkės veiklą praė
jusiais metais. Pranešime sa
koma, kad metinę apyskaitą pa
darė vicepirmininkas A. Vida- 
šius, kuris, išvardinęs visą eilę 
nuveiktų darbų, neužmiršo paste
bėti ir tai, kad įkūrė Lietuvių 
Respublikonų klubą.

Taip yra atžymėta spaudoje 
skelbtoje tos apylinkės metinėje 
apyskaitoje, kurią susirinkime 
padarė vicepirmininkas. Vadi
nasi, aiški išvada, kad politinės 
partijos padalinio steigimui ini
ciatyvos ėmėsi Bendruomenės 
Apylinkės vadovybė, nes tas fak
tas įrašytas tos vadovybės me
tinėje darbų apyskaitoje. Tai 
gana reikšmingas faktas. Bend
ruomenė, kuri tariamai apjungia 
ir atstovauja visiems lietuviams 
padėjo kertinį akmenį lietuvių 
nesantaikai. Kad apylinkės va
dovybėje esą asmenys priklauso 
respublikonų partijai (ar jai tik 
simpatizuoja), tai jų asmeninis, 
griežtai privatus reikalas. Ir net 
gerai, kad jie, kaip lietuviai, do
misi ir dalyvauja Amerikos po
litiniame gyvenime. Bet kiek tai 
liečia lietuvių Bendruomenę, tai 
čia negali būti jokių partijų, — 
nei amerikoniškų, nei lietuviš
kų. Bendruomenėje tegali bū
ti tik viena partija — lietuvių 
partija. Tai, ką padarė San 
Francisco bendruomenininkai, 
yra, nei daugiau nei mažiau, kaip 
kitaip galvojančio negu respu
blikonas lietuvio diskriminacija. 
Quo vadis — Bendruomene?

Diplomatinės kibirkštėlės

Los Angeles mieste A. F. Ski- 
riaus leidžiamas ir redaguoja
mas mėnesinis laikraštis “Lie
tuviai Amerikos Vakaruose” sa
vo š. m. vasario-kovo mėn. lai
doje paskelbė, kad čia reziduo
jąs Lietuvos generalinis konsu
las, vietinio Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyriaus prašomas 
(sic!) vicekonsulo pareigoms pa-

siūlęs du kandidatus, būtent, sa
vo sūnų ir vieną ponią. Tame 
pranešime dar sakoma: “...Los 
Angeles lietuvių visuomenė pa
geidautų, kad kandidatas į kon
sulo poziciją, tam būtų kvalifi
kuotas: mokėtų gerai lietuvių ir 
anglų kalbas, būtų pasižymėjęs 
tarp lietuvių visuomenės ir ne
reprezentuotų tik savų siaurj par 
tiniu isteresu”. * *

Tiek “Lietuviai Amerikos Va
karuose”.

Nežinau, kodėl mūsų visa dip
lomatinė tarnyba apgaubta pa
slapties šydu ir neretai apie lie
tuvišką diplomatiją laisvajame 
pasaulyje patiriame daugiau vie
šoje amerikiečiu spaudoje, negu 
savoje, lietuviškos diplomatinės 
tarnybos, informacijoje. Taip ir 
šiuo atveju: kodėl nepaskelbti 
pavardes tų kandidatų ir juos 
kiek charakterizuoti? Kokia čia 
paslaptis? Visuomenei tas rūpi 
ir ji turi teisę žinoti. Bent aš 
taip galvoju, būdamas vienu iš 
tos visuomenės — minios, ku
riai vadovauja mūsų veiksniai, 
diplomatai, partijos, parapijos 
etc., etc. Naudodamasis spau
dos bendradarbio privelegija, 
išduodu “paslaptį”, jei ji dar to
kia yra išlikusi. Tie kandidatai 
į Los Angeles mieste reziduo
jančio Lietuvos generalinio gar
bės konsulo (kuriuo yra dr. Ju
lius J. Bielskis) padėjėjo — vi
cekonsulo postą yra: dr. J. J. 
Bielskio sūnus ir ponia Nida 
žibutė Balsytė-Brinkienė. Dr. J. 
J. Bielskis, beveik visą savo gy
venimą aukojęs Lietuvos reika
lų atstovavimui ir jos teisių 
gynimui, yra sulaukęs auksinio 
amžiaus ir reikalingas pagalbi
ninko. Spėju, tokia mintimi va
dovavosi ir vietinio Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyriaus va
dovybė, pasiūlydama tokiam pos
tui savo kandidatą. Jų galėjo 
būti ir daugiau, bet kai dabar 
siūloma tik du, pasirinkimo be
veik nėra. Juo labiau, kad ne
žinia kas turės lemiamą žodį 
sprendime. Betgi dabar visaS 
vis tiek kas tokį, lemiamą žodį 
beturėtų, — sprendime turi bū
ti atsižvelgta į Los Angeles ir 
net visos Kalifornijos lietuvių 
visuomenės interesus. Jei nor
maliais laikais garbės konsulu 
galėjo būti skiriamas net ir ne 
lietuvis (nekalbant jau apie tai, 
kad neprivalėjo būti Lietuvos 
piliečiu), tai dabar, kai Lietuva 
yra okupuota, tos sąlygos (ir 
pareigos) (yra pasikeitusios ir 
garbės konsulas ar jo padėjėjai 
privalo artimai bendrauti su lie
tuvių visuomene. O tai reiškia 
— turi mokėti ne tik anglų, bet 
ir lietuvių kalbas, čia ir susto
sime.

Dr. J. J. Bielskio, dabartinio 
generalinio garbės konsulo, sū
nus, tėvo pasiūlytas vicekonsu
lo pareigoms, Los Angeles lietu
vių visuomenei nėra žinomas. 
Lietuviškame gyvenime jis yra 
nežinomas, nežiūrint, kad jis yra 
neabejotinai lietuviškos kilmės. 
Yra žinoma tik tiek, kad dirba 
bankinėje srityje — nedideliame 
Kalifornijos dykumų mieste Ri
verside. Ar jis moka ir supran
ta lietuviškai, galėčiau tik spė
lioti, ir toks spėliojimas grei

čiausiai būtų negatyvus. Kitaip 
• sakant, Lietuvai ir lietuviams 
atstovauti postan yra siūlomas 
kandidatas, kuris nėra žinomas. 

| Tai būtų Nr. 1. Toliau — Nr.

2, būtent, Nida žibutė Balsytė- 
Brinkienė. Asmeniškai jos ne
pažįstu. Esu matęs ją kelis kar
tus ir girdėjęs ją kalbant. Bet 
kur kas daugiau esu girdėjęs 
apie ją kalbant bei skaitęs apie 
jos veiklą. Tai jauna, graži mer
gina, pavyzdingii lietuvių tėvų 
dukra, jau čia Amerikoje bai
gusi universitetą (vyrai lenki
te galvas žemyn, ji išėjo aukš
tuosius inžinerijos mokslus su 
pačiais geriausiais pažymiais), 
aktyviai dalyvauja lietuviškoje 
veikloje, yra “frontininke”, su
prantama — tuo pačiu ir res- 
pulikonų partijos rėmėja (jeigu 
ne narė) ir t. t., ir t. t. žodžiu 
— yra gaivalingas lietuviško
sios veiklos junginio narys. Kiek 
■mažas ar didelis — nesiimu 
spręsti, nes apie tai geriausiai 
atestavo Alto skyriaus vadovy
bė, siūlydamas ją vicekonsulo 
postui. Jei kas teirautųsi dau
giau informacijų — ji yra ište
kėjus už dr. (rodos, čikagiškio) 
G. Z. Brinkio, kuris sėkmingai 
čia verčiasi gydytojo praktika. 
To ir reikėtų: jei ponia Brin- 
kienė būtų pripažinta vicekon
sulo postui, jos pareigos parei
kalautų daug laiko ir pinigo, nes 
išimtina mūsų pagalbinių diplo
matinių pareigūnų padėtis (ko
kioje yra garbės konsulai) toli 
gražu nemoka net mažą dalj iš
laidų, kurios susidaro norint ak
tyviai ir efektyviai propaguoti 
Lietuvos bylą. Tam dr. G. Z. 
Brinkis turėtų būti pasiruošęs 
ir, atrodo, kad dėl kelių tūkstan
tinių nėra pasirengęs lieti aša-

■ T mmi i— r —----- r----- smk?rų...
Mūsų visa diplomatinė tar-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

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

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

nyba (ukiiua — jo-, tarnauto
jai) yra persenusi, neatidėlio
jant reikalinga pakaito, jei tai 
-galima, čia dabar atsiranda ma
ža, nors ir netikra, proga "pra
kišti” naują, jauną, energingą, 
okupuotos Lietuvos laisvinimo 
kovos sąlygoms tinkamą kandi
datą (sakyčiau — kandidatę), 
kuriam reikėtų duoti laisvas 
rankas pasireikšti bet kokioje 
Lietuvos laisvės gynimo kovos 
plotmėje. Mūsų lietuviški dip
lomatai yra persenę tose parei
gose ir bent vienas jauno krau
jo lašas toje srovėje būtų dau
giau negu sveikintina. Baimini
masis, kad tas ar kitas kandi
datas siūlomam postui “repre
zentuotų tik savo siaurus par
tinius interesus”, neturi pagrin
do, nes tokioje tarnyboje parti
niams interesams nėra mažiau- ( 
sios vietos. Kokios gi partijos 
interesai galėtų atsistoti bent 
lygiomis diskusijose, kai reika
las svarstomas apie Lietuvos 
laisvę? Turėtų būt tik idiotas, 
kuris vertintų savo partines pa
žiūras daugiau negu tautos ir 
valstybės nepriklausomybę. To
kiomis mintimis besivadovauda
mas, sakau; tebūna “palaimini
mas” vyriškos profesijos, mote
riško grakštumo, lietuviško pa- 
triotingumo ir politinio sumanu
mo kandidatui į vicekonsulo pa- j 
reigas N. ž. Brinkienei. Tai ma
no linkėjimai, nežiūrint, kad mu- ( 
dviejų partinės pažiūros yra skir- j 
tingos.

Lietuviškas istorijos 
seminaras — kirpykloje...

Nemėgstu leisti savo liuoslai- 
kio veltui, ypačiai kai reikia sė
dėti eilėje — kirpykloje... šio
mis dienomis stabtelėjau ties 
kirpykla, kai pastebėjau, kad— 
tuščia. Vos atsisėdus7kėdėn, kir
pėjas (vienas iš trijų), pradė- 

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas štilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psL Kaina $2.50. > •

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS^ Klasinės poemos “Metai” poeto 
N'ado JRflstenio. vertimas. Grąžus leidies,-'12T.psl.^ KainaJ$3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

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

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

i<f-5 mane aptarnauti, pažiaunė, 
ar aš e.-flj vienas iš trijų: lietu
vis, latvis ar estas? Beveik “nu
trenktas” tokiu klausimu, atkir
tau -- kodėl jis mane įtaria bū
siant vienu iš tų (lietuviu, lat
viu ar estu). Paaiškino, kad ma
ne “išdavė” išvaizda ir tarmė.

Ir taip prasidėjo kalba apie 
Lietuvą. Pasirodė, kad kirpėjas 
(žydas) apie Lietuvą žinojo dau
giau, negu daugelis lietuvių kad 
žino. Jis, kol aš apkerpamas 
tylėjau, išpasakojo man visą Lie
tuvos istoriją: nuo Lietuvos- 
Lenkijos unijos, iki jos padali
nimo, apie Lietuvos karalius ir 
kunigaikščius, ypačiai kelis kar
tus paminėjo Vytautą ir Žalgi
rio mūšį, apie lietuvių kalbą — 
kad tai seniausia kalba Europo
je ir gimininga tik sanskrito 

Raibai, ir kad lietuvių kalba nie
ko bendro neturi su slavų kalbo
mis ir t. t., ir t. t. Kalbėjo apie 
šių dienų okupaciją ir okupantą, 
kurio jis taip pat nekentė dėl
to, kad Lietuvos okupantas. So
vietų Sąjunga, teikia karinę ir 
ekonominę pagalbą Egiptui. Jo 
baimė — kad Amerika nenu
trauktų paramos Izraeliui.

Nustebęs paklausiau, iš kur 
jis tiek daug žino apie Lietuvą, 
ypačiai jos istoriją. Atsakymas 
buvo toks: jo tėvo tėvas gimė 
ir užaugo Vilniuje. Tėvas irgi 
gimė Vilniuje, bet prieš I karą 
emigravo Amerikon, atsivežda- 
mas daug knygų, kurias jis vi
sas ir perskaitęs, O, be to, jam 
labai daug apie Lietuvą esąs pa
sakojęs jo tėvas.

Tikrai retas žydas ir dar re
tesnis kirpėjas.

SKAITYK "NAUJIEKAS” - 
TOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
’’T'TSTNfZT A1T<?TAS> 7.TNTAS

progomis. Jas ir 
atsiuntus čekį ar
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Aktorius Charlton Heston dvigubame vaidmenyje. Jis ne tik vaidina Antony filme "Antony ir 
Cleopatra", bet kartu yra ir to filmo direktorius.
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Daugiau kaip 30 metų, kai 
mes be savo visuomeninio ir 
kultūrinio gyvenimo, daug lai
ko, jėgų ir lėšų skiriame politi
niam gyvenimui, kurio svarbiau
sias tikslas siekti Lietuvai lais
vės ir nepriklausomybės, šiame 
darbe mes ypatingai turime bū
ti vieningi ir kiekvieno žmogaus 
veikla, iniciatyva, sumanumas ir 
energija daug gali prisidėti prie 
šio tikslo greitesnio įgyvendini
mo. Kultūrinė bei visuomeni
nė veikla mums padeda tautiniai 
stiprėti, būti sąmoningais lietu
viais, atliekant šiuo metu patį 
svarbiausią uždavinį.

Jei mūsų vadovaujančių visuo
menės veikėjų buvo mestas šū
kis būti tautos ambasadoriais, 
tokiais mes ir turime būti. Mū-

sų asmeninės pažintys, draugai, 
įvairios šio krašto politinės, vi
suomeninės, profesinės bei mok
slinės organizacijos, į kurias mes 
pavieniai įsijungiame, daug ga
li prisidėti talkinant mūsų di
džiajam darbui. Tai dažnu atsi
tikimu gali būti tie lietaus la
šai, kurie ir akmenį perskelia. 
Taip daro kitos tautinės grupės, 
taip turime daryti ir mes. Kur 
kartais dėl įvairių priežasčių ne
galį prieiti organizacijos, gali 
prieiti paskiras žmogus. Jis sa
vo įtaka, pažintimis gali atida
ryti plačiai duris ir mūsų va- 
dovau j ančoms organizaci j oms. 
Tuo keliu einant yra labai daug 
padaryta, bet dėl įvairių priežas
čių neatidengiama viešumai. Bet 
viena ir svarbiausia, kad mes

Kriminalinė Brežnevo doktrina
Sovietų imperijos vadovybė, norėdama nuslopinti 

truputį kitaip galvojančius čekų komunistus ir pateisinti 
sovietų karo jėgų įsiveržimą į kitus kraštus, sugalvojo 
sovietų karo ekspedicijoms naują aiškinimą. Jie aiškino, 
kad sovietų valdžia, “išauginusi socializmą ir ruošianti 
dirvą komunizmui”, turi teisę, “statybos saugumo su
metimais”, įsiveržti į kitų kraštų vidaus reikalus”. Rusų 
komunistų partijos pirmasis sekretorius Leonidas Brež
nevas viešai šitokią mintį paskelbė, todėl šis keistas dės
nis ir vadinamas “Brežnevo doktrina”.

Jeigu kas primena rusams, kad jų karo jėgos įsiver
žė į Lietuvą, Latviją ir Estiją, ir kad sovietų kariai ir po
licija turėtų iš minėtų kraštų išsikraustyti, tai sovietų 
diplomatai ir klausyti nebenori. Tokios minties pri
minimą sovietų valdžios ambasadoriai skaito įsikišimu į 
Sovietų Sąjungos vidaus reikalus. Tuo tarpu rusų pa
skelbta “Brežnevo doktrina”, leidžia sovietų karo jė
goms įsikišti į kitų valstybių reikalus. Sovietų maršalas 
Jakubovskis pasiuntė sovietų tankus ir kelias šarvuočių 
divizijas į Čekoslovakiją 1968 metais, rusai pradėję kon
centruoti savo šarvuočius ir apie Rumunijos sienas 1971 
metais, besirengdami pritaikyti tą pačią “Brežnevo 
doktriną”.

Vakarų Vokietijoje esančiame Bochumo universite
te profesorius Dr. Ingo von Muench paruošė tarptautinės 
teisės vadovėlį, kurį vokiškai pavadino “Voelkerrecht — 
programiert”. Lietuviškai, gal šį pavadinimą tektų iš
versti “Programuota tautų teisė”.. Dr. Muench nuosek
liai išdėstė veikiančios "tarptautinės teisės pagrindus ir 
paminėjo tarptautinei teisei vykdyti veikiančias instruk
cijas. Savo išvadas Dr. Muench parėmė galiojančiais 
tarptautiniais dokumentais, atsakomingų valstybės vy
rų pasirašytais tekstais ir gausiais statistikos duomeni
mis. Naujai paruošta knyga susidomėjo ne tiktai tarp
tautinę teisę studijuojantieji vokiečiai, bet ir kitataučiai. 
Net Chicągos lenkas Stefan Liubomirskis rado reikalo 
Amerikos lenkams priminti vokiečių teisininkų mintis 
apie naujais žodžiais papuošta ir į užsienius paleistą tarp
tautinį nusikaltimą.

Dr. Muench savo vadovėlyje yra paskyręs ištisą 
skyrių vadinamai “Brežnevo doktrinai”. Dr. Muench, 
aprašydamas anksčiau suplanuotą ir 1968 metais pravestą 
sovietų karo jėgų invaziją į Čekoslovakiją, tarptautinę

teisę studijuojantiems žmonėms įrodo, kad vadinama 
“Brežnevo doktrina” yra aiškus tarptautinis kriminalas, 
laužantis veikiančius ir ilgus metus nusistovėjusius tarp
tautinius nuostatus. Vadinamos “Brežnevo doktrinos” 
vykdymo metu buvo sulaužyti tarp Sovietų ir Rytų Eu
ropos valstybių padaryti teisiniai susitarimai ir pasiža
dėjimai. Dr. Muench įrodo, kad buvo sulaužytas net Var
šuvos valstybių paktas, kuris, pasiremdamas Jungtinių 
Tautų organizacijos dėsniais, draudžia vienai valstybei 
grasinti kitai valstybei, bet dar labiau jis draudžia vienai 
valstybei vartoti jėgą prieš kitą valstybę.

Lygiai vieneriais metais prieš “Brežnevo doktrinos” 
vykdymą Sovietų Sąjunga 1967 metų kovo 17 dieną pa
sirašė su komunistų valdoma Čekoslovakija “bendradar
biavimo ir draugingumo sutartį”. Sovietų valdžia sulau
žė ir šį susitarimą. Ji nusikalto tiems patiems nuosta
tams, kuriuos pati pasižadėjo respektuoti.

— Doktrina, kuri skelbia, kad galima laužyti laisvai 
duotus tarptautinius pasižadėjimus, — knygoje rašo Dr. 
Muench, — ir leidžia vienai valstybei kištis’ į kitos vals
tybės vidaus reikalus, ne tiktai siaurina kitos valstybės 
suverenumą, bet daro tarptautinį kriminalą. Suverenu
mą gali siaurinti tiktai pati valstybė savu noru, kaip 
kartais padaro laisvai susitarusios valstybės, bet jo ne
gali siaurinti iš kitur įsiveržusios karo jėgos. Vakarų 
Europos valstybės, .sudarydamos bendrąją rinką, pačios 
susiaurino savo suverenumo teises, bet tokio siaurini- 
mo neturi teisės primesti kita valstybė.

“Brežnevo doktrina” leidžia tiktai vienai Sovietų 
Sąjungai Įsikišti į kitos valstybės vidaus reikalus. Rusai, 
taikydami šią “doktriną”, padarė didelį nusikaltimą 
Čekoslovakijoje. Jie buvo pasišokę tą patį nusikaltimą 
pakartoti Rumunjoje, o gal ir Jugoslavijoje, bet rumu
nų pasiryžimas ginti suverenines savo teises ir jugosla
vų Įsakymas karo jėgoms ir gyventojams pastoti kelią 
sovietų tankams, “brežnevo doktrinos” vykdytojus pri
vertė apsigalvoti.

Dr. Muench priėjo išvados, kad “Brežnevo doktri-. 
nos” pagrindinė mintis eina prieš veikiančius tarptauti
nius nuostatus, ji turi būti skaitoma tarptautiniu krimi
nalu, o josios vykdytojai turi būti traukiami teisman. 
Mums atrodo, kad tarptautinės teisės profesoriaus 
Muench išdėstytos mintys yra teisingos.

savo dienos gyvenimą, darbus 
ir mintis skirtumėme Lietuvai 
ir lietuvybei.

Jau kuris metas, kai mes su 
didžiausiu susidomėjimu sekame 
Vakarų Vokietijos politinį gy
venimą, ypatingai po to, kai to 
krašto naujasis kancleris Willy 
Brandtas pasuko savo politikos 
ratą į rytus, ieškodamas kelio 
ir susitarimo su Sovietų Sąjun
ga. Ir kai 1970 metais jis pa
ruošė nepuolimo sutartis su So
vietų Sąjunga ir Lenkija, di
delė dauguma pačių vokiečių pa
matė, kad šis naujas ėjimas yra 
per daug pavojingas, kad iš vi
so to susitarimo vokiečiai išeis 
pralaimėtojais, o sovietai — ru
sai laimėtojais.

šiomis dienomis Vakarų Vo
kietijos Žemieji rūmai (Bundes
tag) pradėjo debatus dėl šios 
sutarties ratifikavimo, ir iš tri
jų numatytų debatų, vieną jau 
baigė. Kaip spauda praneša, po 
pirmųjų debatų žemuose rūmuo
se Herbert Hupka, kuris yra so
cialdemokratų partijos atsto
vas, nesutikdamas su Willy 
Brandto vedama politika, pasi
traukė iš socialdemokratų par
tijos ir pareiškė norą įstoti Į opo
zicinę krikščionių demokratų 
partiją. Taip pat įdomu, kad bu
vęs užsienių reikalų ministeris 
dr. Gerhard Schroder, kuris yra 
žemųjų rūmų (Bundestag) už
sienių komisijos narys, beveik 
apie du metus šiuo reikalu ty
lėjęs, galiausiai prabilo ir pa
sisakė labai griežtai motyvuo
damas, kad šios sutarties nega
lima ratifikuoti. Jis pabrėžė, 
kad šių sutarčių nepriėmimas 
daug daugiau pasitarnaus vo
kiečių interesams ir be jos jie 
bus geriau apsaugoti. Sekant 
šiuos politinius įvykius dar da- ' 
bar sunku pasakyti, kas išeis 
laimėtojais. Opozicijos pasisa
kymai yra stiprūs ir įtikintys,

nes jie ir toliau nori naudotis 
laisvės ir apsisprendimo teisėmis 
ir nenori būti suvaržyti jokiomis 
sutartimis.

Dabar viso pasaulio akys yra 
nukreiptos į Vakarų Vokietijos 
politinį gyvenimą ir laukia le
miamo mūšio, kuris parlamen
te turi įvykti gegužės 3 ir 4 d.

Mes lietuviai, gyveną laisva
jame pasaulyje, taip pat su di
deliu susidomėjimu sekame 
šiuos įvykius. Šių sutarčių pa
tvirtinimas, tai pripažinimas Eu
ropos valstybių sienas status 
quo, jų neliečiamybę, dabartinį 
teritorinį patvirtinimą, o su tuo, 
žinoma, būtų pripažinta ir Lie
tuvos okupacija ir jos priklau
symas Sovietų Sąjungai. Todėl 
ir mūsų pareiga rūpintis ir da
ryti viską, kas yra galima, kad 
ši sutartis nebūtų patvirtinta. 
Čia nėra kišimasis į Vokietijos 
vidaus reikalus, bet gelbėjimas 
okupuotų trijų Pabaltijo vals
tybių. Ir viena, ką mes šiuo me
tu galime ir>turime daryti, tai 
siųsti laiškus ir telegramas Vo
kietijos pasiuntinybei bei kon
sulatams, o taip pat kreipiantis 
tiesiogiai telegramomis į Vaka
rų Vokietijos parlamento narius, 
vadovaujančius asmenis. Čia že
miau duodame sąrašą Bundesta- 
g’o Žemųjų rūmų atstovų — va
dų pavardes:

1. CDU-CSU-Christian Demo
cratic Union) Christian Sočiai 
Union, Fraktionsvorsitzender: 
dr. Rainer Barzel, dr. h. c. Kurt 
G. Kiesinger, Franz J. Strauss, 
dr. Ludwig Erhard.

2. SPD - Social Democratic 
Party — Fraktionsvorsitzender: 
Herbert Wehner.

3. FDP-Free Demokratic Par
ty — Fraktionsvorsitzender: 
Wolfgang Mischnick.

Bundestago — Žemųjų rūmų 
komitetų pirmininkų pavardės:

1. Užsienio reikalų—Auswaer- 
tiger Ausschuss: dr. Gerhard 
Schroder (CDU).

2. Vidaus reikalų — Innenaus- 
schuss: dr. Fiedrich Schafer 
(SPD).

3. Teisingumo — Rechtsaus- 
schuss: dr. Carl Otto Lenz 
(CDU).

4. Ekonomijos — Ausschus 
fur Wirtschaft: Gerhard Kien
baum (FDP).

5. Gynybos — Verteidigungs- 
aUssschuss, dr. Friedrich Zim
mermann *(CSU).

Maskva susirūpino 
Volgos švarinimu 
MASKVA. — Sovietų valdžios 

ir komunistų partijos dekretas 
uždraudžia pramonės įmonėms 
teršti upių vandenį. Ypatingas 
dėmesys skiriams Volgos ir 
Uralo upių baseinams. Tos upės 
abi Įteka į Kaspijos jūrą. So
vietų valdžia paskelbė programą 
statyti 421 atmatų valymo įren
gimą pramonės įmonėse ir 15 
miestų kanalizacijų svarinimo 
įrengimus. Visi tie įrengimai 
kainuosią apie milijardą rublių.

Valdžios dekretas įsako ati- 
tingamoms įstaigoms parūpinti 
reikalingų statybos medžiagų 
vandens svarinimo įrengimams. 
Alyva, - chemikalai ir kiti-nešva
rumai jau labai pakenkė Kaspi
jos jūrai ir jos žuvims.

NEW YORKAS. — Vytas Ge
rulaitis, 17 metų gabus teniso 
žaidėjas, tapo jauniausiu žaidė
ju bet kada laimėjusiu Rytų pa
kraščio vyrų pirmenybes. Ko
vo 27 d. Gerulaitis išvyksta su 
jaunų žaidėjų grupe į Australi
ja. Jis laikomas šviesiausia Ame
rikos teniso viltimi ateities me
tuose.

NORIMANTAS DAUJOTAS

LIETUVA MASKVOS
VERGIJOJE
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Dabar Merkys tikėjosi, kad asmeniniu 

pasimatymu su SSSR užsienių reikalų mi
nistru — komisaru Molotovu jam pasiseks 
likviduoti nesusipratimus ir atkurti “abi
šaliu pasitikėjimu paremtus santykius”. Iš 
viso, ministrų kabineto narių naivumas 
buvo kaip iš pasakų paimtas.

Molotovas sutikęs ji priimti. Nutarta 
buvo, kad ministras pirmininkas Merkys 
vyks į Maskvą Urbšio, užsienio reikalų 
ministro lydimas.

Maskvoje buvo sutiktas labai šaltai, 
beveik nedruagiškai, be įprastų tokiais at
vejais mandagumo požymių. Mūsų atsto
vas Maskvoje ministras Natkevičius pa
reiškė, kad jis iš mūsų vizito nieko gero 
nelaukiąs. Jam atrodo, kad Pabaltijo vals
tybių likimas jau išspręstas ir jų nepri
klausomybę gali išgelbėti tik stebuklas. 
Jis sužinojęs iš atitinkamų šaltinių, kad 
viena iš kliūčių anglams susitarti su bol
ševikais, buvusi anglų nesutikimas paau
koti šių kraštų laisvę ir nepriklausomybę 
Maskvos naudai. Su kuo tačiau nesutiko 
anglai, su lengva širdimi sutiko III Reicho 
vyriausybė ir Hitleris.

Pradžioje Merkys nebuvo taip pesimis
tiškai nusiteikęs, bet apsilankymas pas 
Molotovą jį įtikino, kad Natkevičius gal 

visai neklysta taip manydamas. Molotovas 
jokiais klausimais kalbėtis su Merkiu ne
norėjo, o tik griežtoje ultimatyvinėje for
moje jam pareiškė, kad Lietuva turi:

a) be mažiausio pasipriešinimo įsileis
ti naujų raudonosios armijos dalinių toki 
skaičių, koki ras reikalinga SSSR vyriau
sybė, b) tuojau perleisti tų dalinių žinion 
visus Lietuvos aerodromus, c) sudaryti 
naują Lietuvos vyriausybę iš asmenų, ku
rie pasižadėtų lojaliai vykdyti visus Lie
tuvos Įsipareigojimus SSSR atžvilgiu ir 
d) pagaliau leisti laisvai veikti Lietuvos 
komunistų partijai. Tik šias sąlygas priė
mus ir jų griežtai prisilaikant Lietuva 
gali tikėtis, kad jos laisvė ir vidaus sant
varka bus nepažeistos.

SKYRIUM
TAMPA

“vyriausybei”.

MASKVOS GOSBANKO
LIETUVOS BANKAS

Dar esant J. Paleckio
Lietuvos Bankas, kaip Lietuvos valstybės
ekonominė, finansinė Įstaiga ir stiprybė.
Dekanozovo Įsakymu, buvo priskirtas prie -dėjome tuos komunistinamo krašto įvy-
Maskvos Gosbanko, ir toliau ėjo tik to ban
ko skyriaus funkcijas. Visus kitus, priva
čius bankus, uždarė. Tačiau maskviniai 
agentai visų pirma pasistengė nusavinti 
tiem bankam užsienyje priklausantį turtą, 
nuosavybės, neišskiriant nė Lietuvai pri
klausančio aukso: Švedijoj, Anglijoj ir 
JAV-se. Maskvos Įgaliotiniai privertė kiek
vieno banko valdybų pasirašyti tų turtų 
perdavimo raštus, kad jie pagal teisinę 

priklausomybę perduoda visus finansus, 
aukso ir sidabro atsargas, judomą ir neju- 
domą turtą teisėtiem savininkam — SSSR 
valstybei. Kai kuriose valstybėse (pvz. Šve
dija) okupantui pavyko tą mūsų tautos 
turtą ar santaupas paimti Į savo rankas. 
Taip pat jie pasistengė skubiai perimti 
Lietuvos pasiuntinybių namus ir kt. turtą. 
Tik JAV ir Anglija tų SSSR plėšikiški] raš
tų nepripažino ir Lietuvai priklausantį 
auksą ir valstybių popierius pasiliko savo 
žinioje.

Po to, savaime aišku, bankai sustabdė 
betkokius piniginius išmokėjimus. Tačiau 
bankams įsiskolinusius asmenis rusai ir 
toliau vertė savo skolas mokėti. Po trum
po laiko sekė griežtas, be jokių kompro
misų, visų santaupų — indėlių ir įvairių 
fondų nusavinimas. Iš taupomųjų kasų 
pradžioj laikinai buvo leidžiama išsiimti 
labai ribotas sumas litų. Bet neilgai. To
kiu būdu dingo ir mano sunkiai uždirbti 
litai, kuriuos stengiausi laupyti senatvei 
ir “juodai dienai’’,

Pradžioje su ašaromis ir skausmu paly- 

kius, teisingiau, okupanto apiplėšimus. 
Skaudu buvo visko netekus. Tačiau il
gainiui apsipratome. Paskui, jeigu kas 
turėjo kokį turtą — namą, žemę — jiem 
grėsė kalėjimas, o vėliau išvežimas Į Si
bire Įrengtas koncentracijos stovyklas. 
Kaune ir Vilniuje, kiek žinau buvo nusa
vinami visi, kad ir nedideli, naujesni na
mai. Lietuviai žmonės darbštūs ir taupūs, 
tad į senatvę beveik visi nusipirkdavo kad 

ir nedidelį namelį, o kiti mėgo ūkininkavi
mą, tad nusipirkdavo ūkelį ar žemės skly
pelį, — keletą ar kelioliką hektarų. Vėliau 
viską paglemžė svetimieji vergijos ir elge
tyno raudonosios vergų imperijos kūrėjai.

Atvykę iš maskvinės Rusijos bankinių 
operacijų “specai” pradėjo “tobulinti” 
mūsų buvusį Lietuvos Banką — tempti ant 
savo maskvinio kurpalio. Tie komisarai, 
finansų žinovai ir specai, mums vis pa
brėždavo, kad mes nuo “Matuškos Rusi
jos” esame labai atsilikę, o ypač mūsų bu
halterija niekam tikusi. Tad jie mums ir 
sako:

— Mes jum įvesime tokią buhalteriją, 
kokią vedame savo didžiosios kultūros nu
šviestame krašte, o ypač Maskvoj. Moky
kitės iš mūsų, gal ką ir išmoksite? ...

Tie komisarai ir “specai” vis kalbėjo 
apie tėvą Staliną ir kultūrą. O dabar jie ne
mėgo. .. Ilgainiui pastebėjome, kad jų 
naujoji “buhalterija” taip viską suardė ir 
įstūmė banko atskaitomybę į nematytą 
chaosą. Nei tie “specai”, nei mes patys 
ničnieko negalėjo suprasti. Tad dienų 
dienomis sėdėjome, sukome galvas, ir nors 
pasiusk — negalėdavome dieninio balan
so suvesti.

Nepriklausomos Lietuvos laikais banke 
tebuvo 180 tarnautojų, didelių ir mažų. O 
kai L. Bankas virto Maskvos Gosbanko 
skyriumi, tarnautojų priaugo iki 600, ne
skaičiuojant 12 — 16 maskvinių “specų” — 
komisaru. C

NKVD DAUGIAUSIA SUIMINĖDAVO
NAKTIMIS

1940 m. vasara praėjo be atostogų. Tai 
buvo didelių rūpesčių ir mano gyvenime 
nematyto, neišgyvento'siaubo metai. Pa
dorių žmonių persekiojimo manija užliejo 
visą Lietuvą. Bet Įvairiems nusikaltėliams, 
galvažudžiams, vagims, girtuokliams ir 
šiaip jau asmenims, kuriems neegzistavo 
jokie žmonių leisti įstatymai ir nė vienas iš 
dešimties Dievo įstatymų jų nevaržė, buvo 
okupato leista skriausti padorius lietuvius, 
žodžiu, pagal internacionalą, — “kas bu
vo nieks, tas taps v is kuom’'... šios rūšies 
tipai įsijungė enkavede tarnybon. Vyk
dė rusų Įsakymus: suiminėjo ir kan
kino nieku nenusikaltusius žmones. Ant 
žemės užsidegė pragaro ugnis. Okupanto 
saugumo policija siautėjo visoje Lietuvoje. 
Laimingi buvo tie, kurie buvo mirę arba 
galėjo peržengti Vokietijos sieną, nes vis 
dėlto ten dar galima buvo, (ne žydų kil
mės) žmogui jeigu ir negyventi kaip rei
kiant, tai bent pratęsti šio gyvenimo men
ką egzistenciją, dirbant fabrike.

Enkavedistai turėjo ir savo prityrimą. 
Dažniausiai jie dienos šviesoje nesirody
davo, darbą pradėdavo naktimis, kuomet 
saulė nešvietė. Jie tūnojo savo landynėse, 
o prieblandos šešėliams pradėjus sklisti, 
jie kaip žvėrys išlįsdavo iš savo landynių 
ir jų automobiliai paplisdavo visuose 
miestuose.

fRus daugiau^

Skaitykite ir platinkite
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2853 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-3229
R«zid. teleL WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto. 
nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Roz. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PuU*xj Rd, (Crawford 

Medical Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal «nm'tarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Tolef.: PRcspoct 8-1717

DR. S. BlEZiS . 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3143 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniai g įj penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

Ražu 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Cantor 
860 Summit St. 

ROUTE 53, ELGIN, ILLINOIS

OR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadieni nuo 1—5, treč. 

ir ieštad. tiktai susitarus.

Rex: GI 8-0873

DR. W. EISIN -E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001.

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-980T

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai, antrai, ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo & iki 11 vaL ryto tik

■ susitarus/ ' ’
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRiSTAS 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEtBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rex. 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.
Raz. tai.: WA 5^3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
C H i R U R G AS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofise talaf.* HEmlock 4*2124 
Rezid. tt!*Me Glbsen S-6195

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai, Med. Bar 
dažai. Speciali pagalba kofemi 
(Arch Supports) ir t. t

VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1- 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Gen. T. Daukanto jūros šaulių veikla
Jūros šauliai, ne tik kad pa- 

vasarį ir vasarą yra užimti lai 
vo taisymu. Bet taip pat suran
da laiko dalyvauti minėjimuo
se bei iškilmėse. Pavyzdžiui, 
kad ir šiemet Čikagos Jūros 
šauliai kartu su Cicero jūros 
šauliais Klaipėda daly vavo 
Vasario 16-tos minėjime Chi- 
cag°j> Cicero, Rockforde ir 
Brighton Parke.

Broliui M. ^Maksvyčiui, ati
trūkus savaitei laiko nuo dar
bo, teko aplankyti Floridą, 
kur jis surado laiko ne tik nu
degti saulėje, bet ir pameške
rioti. Meškeriojimas gan įdo
mus sportas, žinoma, jei žmo
gus yra gimęs po laiminga 
žvaigžde! Pasirodo, kad Juo
zui Radvilui talkininkaujant, 
broliui M. Maksvyčiui gan ge
rai pasisekė. Jisai į Chicagą 
lėktuvu pargabeno 3 dideles 
žuvis, kurių kiekviena svėrė 
po šešis svarus.

Mūsų sesės šaulės labai gar
džiai žuvį pagamino ir mus pa
vaišino. Sesėms šaulėms iš bro
lių šaulių širdingas ačiū.

Balandžio 15 d. Kuopa yra 
užkviesta dalyvauti Montrea- 
lyje naujos jūrų šaulių kuopos 
Neringa vėliavos pašventinime. 
Be to balandžio 29 dieną kuo
pa B. Pakšto salėje rengia 
plaukiojimo sezono atidarymo 
vakarą. Veiks baras, užkan
dinė ir kt Chicagos visuome-

GRADFNSKAS
PATI NAUJOJI i 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI
NUSTATOMA

2512 W. 47 51. — F R 6-1991
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!»- - - - - - - - - - - -

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. i E RĖMAS 

2047 W. 67th PL WAIbrock 5-8063 

j MOVING 
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairiy atstu m y.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882 V.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA.
1490 kiL A. M.

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

Tel.: HEmlock L2413
7159 So. MAPLEWOOD AVĖ.

CHICAGO. ILL 60629 _ I

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo" medžių šakas' 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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

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

Kišeninio formato, 157 psl. $2.00.
5. Butkv Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL Sl^O.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių naktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psL $2.00
8. Anatoli|us Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2,00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
'» išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Madas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
'Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psL $2.00.

14. Balys Rukia, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktine lyrika, 167 psL, $3DO.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK. MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psL $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl, $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

J5 psl $1DO.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl $3.00.

JOANNA GESTAUT (MIKOLAITIS)
Gyv. San Diego, California.

Anksčiau gyv. Town of Lake ir Brighton Parko apyi.
Mirė 1972 m. kovo mėn. 21 dieną, 2:30 vai. p. p., sulaukusi senat- ; 

vės. Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 57 metus.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Bernice Gęstant ir Joan Peterson, 

! jos vyras Harvey, sūnus Ray J. Gestaut, 5 anūkai — Ray V., Joanne, 
Michael, Robert ir Mary bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Penktadienį, kovo 24 dieną, 7:00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas
; Eudeikio koplyčioje, 4605 So. Hermitage Ave.

šeštadienį, kovo 25 dieną 8:45 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
. į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus laido

jama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.
Visi a. a. Joanna Gestaut giminės, drąugai ir pažistami nuošir

džiai kviečiami ■ dalyvauti laidotuvėse Ir suteikti jai, paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: i
Dukterys, sūnus, anūkai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Geraldas F. Daimid ir Dovydas F Gaidas 
TeL YA 7474L ' |

_____ W
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Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderi.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU Chicago, I1L 6060*
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nė nuoširdžiai kviečiama da
lyvauti. w - • i .7

Bilietai po 3 doL gaunami 
pas kuopos narius arba užsa
kant telefonu CL 4 • 2665 pas 
M. Maksvytį. Iki pasimatymb

VZ. Navickas

Sporto veiklos 
atbudimas

Atsimenate, kaip prieš kelio-J 
lika metų, mūsų sportinis gyve- • 
nimas pradėjo vysti, lyg bulvie- ■ 
no j ai rudeniop? Atsimenate, kad ( 
kaip tik tuo laiku pasimaišė idė
ja krepšinio išvykai į Australiją. 
Išvažiavo vyrai ir garbingai iš
mušė lietuvio sportininko vardą 
Australijos sporto puslapiuose.

Helps Yoa Catch More Fish

Exclusive scent-trapping Hydron* plastic coating on iurc^ per* 
nuis controlled release o£ essence - turns

.gėritor”* X season ritiioui rerhanHnf, Tessier Mix arensi.
Kai grįžo, atrodė, kad mūsų 
sportinio gyvenimo bulvienojai 
vėl rožėmis sužydėjo. Mūsų vi
suomenė, plačioji, didžiavosi ir 
viešai džiaugėsi.

žinoma, lietuvis išradingas, 
netruko ilgai susiformuoti nau
jai “sportininkų” grupei, kurie 
buvo taip pasiilgę kadugių kva
po. kad nutarė jų mums iš tėvy
nės parvežti. Visuomenė pyko, 
o tie kurie dar ir po penkinę bu
vo primetę visai nusivylė. Užuo
mina apie sportą, šių žmonių vei
duose iššaukdavo išraišką, lyg 
jie tik ką iš dilgėlių krūmo būtų 
išlipę.

Jei jaunimo tarpe nuotaikos, 
kad ir apsnūdusios, bet nebuvo 
beviltiškos, tai visuomenė juos 
visai apleido. Sporto švenčių sa
lės ištuštėjo iki absoliutaus nu
lio. Kokios priežastys bebūtų, 
bet paskutinių kelių metų igno
ravimas mūsų sportuojančio jau
nimo turi pasibaigti su šiuo sa
vaitgaliu. i

Šį savaitgali t. y. kovo 25 ir 
26 dienomis, Chicagoje Quigley 
High School salėje — 7800 So. 
Western Ave. įvyksta Vidurinių 
Vakarų Apygardinęs, tinklinio 
ir krepšinio pirmenybės. Susire- 
gistravo virš 10 tinklinio ir 30 
krepšinio, vyrų ir moterų koman
dų. Dalyvaus, Chicagos, Cicero, Į 
Detroito, Lemonto ir Cleveland© 
sporto klubai, šios šventės me
tu iš kiekvienos komandos bus 
renkamos “žvaigždės”. Sekma- ’ 
dienį, finalinių krepšinio rung
tynių metu, Įvyks parodomosios, 
(pačios aukščiausios klasės) i 
krepšinio rungtynės, žais inži
nieriai prieš pirmenybių rengė
jus. Ačiū Dievui ir inžinieriams. 
Abi komandos puikiam fiziniam 
stovyje — inžinierių sveikatos 
buvo patikrintos per paskutinį 
jų balių, o rengėjų per paskuti
nius rinkimus.

Aasiminkime, šitas šeštadie
nis mūsų sportuojančiam jauni
mui. i

Žinau, kad jau senai bebuvai 
lietuviškoje sporto šventėje, ne
praleisk šios retos progos, pa
čiam bus malonumas, o jaunimui 
moralinė parama. ' N. š.

BALTGUDŽIAI MINĖJO 
NEPRIKLAUSOMYBĘ 
šį šeštadienį, kovo 25 d. su

eina 54 metai, kaip ir Baltgu- 
dija buvo pasiskelbusi nepri
klausoma respublika. Lenkų 
Dziennik Związkowy praneši
mu, praeitą šeštadienį Chica
gos gudai turėjo tų sukaktuvių 
minėjimą, kuriame pareiškė 
protestą Sovietų Rusijai už jų 
tėvynės okupavimą ir priėmė 
rezoliuciją, prašant JAV-bių 
valdžios: 1) pradėti ir gudų 
kalba Voice of Amerika radi
jo transliacijas; 2) pradėti 
kultūrinius mainus su dabarti 
ne Bielorusų sovietų respubli
ka; 3) imtis būtinų žygių už
megzti diplomatinius ryšius su 
Minsko valdžia”.

Gudijos “tarybų socialistinė 
respublika” ligi 1939 metų tu
rėjo 5,568,000 gyventojų. So
vietams prijungus prie gudų 
respublikos apie 20,000 ketvir
tainių kilometrų etnografinės 
Lietuvos žemių ir dar prisky
rus kai kurias buv. Lenkijos 
sritis, gudų plotas padidėjo iš 
125,700 iki. 50,500 ketvirt kilo
metrų su 10.5 milijonų gyven
tojų.

Fayette, Miss,, meras 
smerkė negrų rasizmą

Charles Evers, negras Fay 
eette miesto, Mississippi, me
ras, kalbėdamas Tarptautinės 
Tarpreliginės konsultacijos mi-

PETRAS MINIKA
Gyv. 18-toje apylinkėje

Mirė 1972 nu kovo mėn. 22 dieną, 12:10 vai. popiet ūimęs Lie’ 
tavoje.. .. . .

Amerikoje išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Josephine Simunjak, žentas 

George ir Anna Harper, žentas Elmer, 3 anūkai — Richard Simunjak, 
Anne Celmer ir Shirley Churulo, 3 .proanūkai, švogeriai — Adomas 
Stulginskas ir Stanislovas Lukošius bei kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Litua- 
nica Avenue.

šeštadienį, kovo 25 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Petro Miniko giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, žentai, anūkai, proanūkei, svoęeriai 

ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401.

tinge Chicagoje, aštriai pa
peikė ką tik Gary, Ind. įvyku
sią negrų nacionalinę politinę 
konvenciją, pavadindamas ją 
“aiškiu nepakantos ir rasizmo 
pavyzdžiu;

“Sušaukė tūkstančių žmo
nių mitingą sakydami “Mes 
nenorime, kad baltieji žmo
nės būtų, mūsų mitinge”. Tai 
yra negerai ir aš su tuo neno
riu nieko bendro turėti”, pasa
kė Evers. “Tai išvirkščias ra
sizmas”.

• Politines tvoras mažiau 
tereikėti] taisyti, jei ant jų ma
žiau būtų sėdinčiųjų.

Mae Maloo

Susirinkimų ir pc-engimų

PRANEŠIMA!

— S. L. A. 6-tos Apskrities Valdybos 
ir kuopų rinktų atstovų susirinkimas 
įvyks kovo 25 dieną 3:00 vai. popiet 
Chicago Savings and Loan Association 
patalpose, 6245 So? Western Avenue. 
Kviečiami būtinai dalyvauti šiame 
svarbiame susirinkime.

S. Kaulakis, rast

— Liet. Žagarės Klubo narių susi
rinkimas įvyks sekmadienį, kovo 26 
dieną 1:00 vai.- popiet Hollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd St. Visi nariai ir 
narės malonėkite dalyvauti, taip pat 
nepamirškite užsimokėti klubo nario 
mokesčius. .’ r

J. Keturakis, rast

— Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos eilinis narių susirinkimas 
įvyks penktadienį, kovo 24 dieną 8:00 
vai. vak, Hollywood Inn svetainėj, 
2417 W. 43rd St. Nariai. prašomi at
silankyti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti.

Eugenija Strungys, nut. rast.

A. t A. MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

G8LININKAS 
(PUTRAMBOTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai anm 

piu papuošimui ir aesouinės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/Ė) 
6525 So. Harletn Avs. — 5S6-12M

a -- .......—

GUŽAUSKŲ 
GtLfcS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GtLINYČlA 
2443 WEST 63rd STREET 

Talafonal; PR &-0833 Ir PR 8-0834 I 
b.............-.................. - _

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telel.: GRoveluU 6-234M

1410 So. 50th Ave., Cicero I
Telef.: TOwnhall 3-2108-9 Į

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: I

DOVYDAS P. GAIDAS ' “ GERALDAS F. DAIMID i 
’4605-07 So. HERMITAGE A VENICE J

TeL; YArtis 7-1741-1742 I 

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

i — NAUJUMAS, CMieAAe K MX. u. FRIDAY, MAXCR M, WT1



Jau nuo seno 
jo vaikščiojimo 
žmonių

žmonės žino-į pili arinę sistemą Kūne yra 60, 
vertę. Daug 000 mylių ilgio kraujo indu, 

žmonių mėgo pasivaikščioji- Dauguma tai kapiliarai -- 
mą ir patarė kitiems tai daryli, smulkučiai kraujo indai — ku- 
Tačiau vaikščiojimas vaikš-’rių atsakomybėje yra raume- 
čiojimui nelygus. Galima vaikš nu drėkinimas. Kai raumenys 

bastytis, ilsisi, tik nedaugelis kapilarų 
prekybinėje gat-Įatsidaro; raumenims veikiant, 
; vaikšto palei bent 50 kartų daugiau kapilia- 

gėrėdamiesi prekė- rų atsidaro.

tai kapiliarai

tinėti, kaip sakoma, 
Pavyzdžiui, ] 
vėje daugelis 
krautuves, į 
mis languose. Toks vaikščio
jimas nuvargina žmogų. C“ 
daktarai pataria vaikščioti 
tvirtu, smagiu žingsniu, kuris 
žmogaus kūnui ir dvasiai eina 
Į sveikatą. Daug žmonių daro 
Įvairias mankštas, pratimus, 
vartoja Įvairias priemones. 
Pasivaiščiojinias yra geriausia 
mankšta ir nereikia Įsigyti jo
kių priemonių, nebent turėti 
porą stiprių patogių batų. Ir 
nesvarbu kur gyventum ir ko
kio amžiaus būtum. Smagiai 
žingsnius ir kaip patogiau 
ir vikriai vaikščiojant, kiekvie
nas žmogus gali prisitaikyti 
žengti.

Senas priežois sako: “Aš tu
riu du daktaru, — mano kairė 
koja ir mano dešinė koja”. 
Sveiko, bet nepatenkinto ar 
nusiminusio žmogaus niekas 
taip greit nepagydys, kaip sa
kysime, penkių mylių 
lio pasivaikščiojimas^ 
žingsniavimas pagerina 
jo cirkuliaciją, kūnas 
daugiau degonies. Nurodoma, 
kad kūno raumenų sistema 
yra lyg ir pagalbinis siurblys, 
padedantis grąžinti kraują į 
širdį. Ir kadangi kojų raume
nys yra ilgiausi kūne, tai ir jų 
veikla yra nepaprastai svarbi.; 
Bet jei raumenys naudojami 
nepakantamai ir be tinkamo 
judrumo, jie neturi pakanka
mai jėgos spausti kraują I iš 
galūnių atgal Į širdį.

Svarbu vaikščioti vikriai ir 
tvirtai; toks vaikščiojimas 
teigiamai veikia žmogaus ka-

Daktarai sako, 
kad geras vaikščiojimas ne tik

Gi pabudina miegančius kapilia
rus, bet net jų skaičių padidi
na, kad tinkamai pamaitintų 
raumenį.

Tinkamas pasivaikščiojimas 
mintis ir pageri- 
Penkto šimtme- 

graikai tikėjo, kad pasi
ne tik praskai- 
bet palengvina

nuoto- 
Geras 
krau- 

gauna

na nuotaiką.
čio
vaikščiojimas 
drina mintis, 
logikos bei filosofijos proble
mų sprendimą. įžymus dak
taras White, kuris prižiūrėjo 
buv. prezidento Eisenhoverio 
sveikatą, nurodo, kad tie, ku
rie vaikšto, nuvaro daugiau 
kraujo i galvą ir labiau papil
do kraują deguonimi. Geras 
pasivaikščiojimas vakare daug 
naudingesnis, negu vaistai, 
stikliukas gėrimo ar televizija. 
Pasivaikščiojimas ir nuovargi 
sumažina. Tie, kurie turi pap
rotį kasdien pasivaikščioti, yra 
ir geresnės kūno išvaizdos. Re
tas jų ir vidurius laisvinančius 
vaistus tevartoja. Jie ir nuga
ros skausmų nejaučia, nes ten 
raumenys sustiprėja, papratu
siam daug vaikščioti bet koks 
fizinis darbas lengviau duoda
si ir nuovargis lengviau pake
liamas.

Nėra reikalo sudarinėti ko
kia speciali pasivaikščiojimo 
dienotvarkė, — pasivaikščioji
mą reikia Įtraukti Į kasdieninę 
gyvenimo veiklą. Jei turite 
reikalą nueiti keletą blokų, 
žygiuokite tvirtais žingsniais. 
Tą pat (darykite, kad nuo pa-

----- —--------------------------------------------------------

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

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. Ulinoii 60608

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

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

COSMOS PARCELS »RESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

St- Ch,c-,’°' 4W29- — Tai. WA 5-2737
3333 So. Halstad St, Chicago, Hl. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai 
maistas, doleriniai CertifiicataL

MOVING — Apdraustas per kraus tymas 
Plguf ir sąžiningai patarnavimai. Naujausi kraustymo 

įrankiat Ilgu metų patyrimai.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. T»L WA 5-J2W
•..... - - .................

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusk knyga. Kaina 11.50

> vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
( Smetonos valdymo laprotarpL negalės apsieiti be J. Augustaičio pa-
• Si būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne-

tolinų Lietuvos praeitį Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo
[ UUcoJįa5p| tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau-

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklu.
J. Augustaifio taiygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas“, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderi, pridedant 20 e persiuntimui paštu, tokiu adresu:

Gir? ptatyns, tuojau knygą pariųrtme.

j - NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. - FRIDAY, MARCH 24, 1972

New Yorke vyksta 29-ta metinė senienų paroda, kurioje yra šie’ automobilių modeliai. Viršuje 
modelis rodo 1911 m. autobusą, skirtą New Yorką apžiūrintiems turistams. Apačioje, kairėje __

Vokietijos taxis iš 1910 m. ir dešinėje— prancūzų automobilis iš 1899 m.

liktos mašinos tenka žygiuoti 
i Įstaigą, krautuvę ar kur kitur. 
Net eidami karidoriais ženkite 
tvirtu žingsniu, o ne švelniai. 
Net trumpas tvirtais žingsniais 
pasivaikščiojimas vertas dvie
jų mylių paprasto ėjimo. Ir 
kai pasivaikščiojimas taps pap 
ročiu, 
eiti vaikščioti. ] 
čiojimo pajusite, 
skaidresnės, 
nės. Jums 
rite per tik 
tus langus, 
kad einate

atsiras ir laiko ir noro 
Po pasivaikš- 
, kad mintys 

, o akys švieses- 
atrodys, kad Žiū
ką švariai nuvaly- 
Taip gi pajusite, 

tvirtyn.

taskiauterių žvirblių būrys. 
Šie paukščiukai normaliai grįž
ta tik gegužės pradžioje. “Ra
binai” (“liepsnelės”) net pa
čioje Chicagoje. jau būsimam 
perėjimo sezonui gūžtas taiso.

Chicagos Mokslų Akademi
jos direktorius Dr. William Be
echer sako, kad paukščiai ne
noromis daro didelę klaidą, ka
dangi jie kitokios žinios apie 
dimatą šiaurėje neturi kaip tik 
orą, koks tuo metu yra pietuo 
se, o pietuose oras šią žiemą 
buvo išimtinai šiltas.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

S07c iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.

TEL. GR 6-4421,
6200 So. WESTERN A VS.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

PARDUODAMI VALGOMOJO ar vir
tuvės baldai — stalas su 5 kėdėmis 

ir spintelė indams
Tel. GR 6-2061.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

Chicago, HL Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

|~VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

Sd. Kedzie Avė. — PRospect 8-2233
MŪRINIS 18 METŲ. 6 kambariai — 
3 miegami ir valgomasis arti 66-tos 

ir Pulaski Rd. Geras ir pigus. 
Brokeris P. 2UMBAKIS — 

PR 8-6916.

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 io. ASHLAND AVE. 

LA 04775
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

lė. A. ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS veik 

naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai. Naujas garažas. $43,000.

6 KAMBARIŲ LIUKSUS 15 m. mū
ras — arti Kedzie ir 81 St. Centrali- 
nis oro šaldymas, kilimai, Įrengtas 
beismantas. $30,900.

2 BUTŲ MŪRAS, namas — geras, 
išnuomotas, kambarių sistema. Arti i 
rytus nuo mūsų. Tinka pensininkui 
gražiai gyventi ir gauti dolerių prie
dą. Kaina $21,000.

5 BUTŲ 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikūs 
įrengimai. Dideli modernūs kamba
riai ir virtuvės. Labai patraukli 
kaina. Teiraukitės.

TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butų mūras 
20 metų. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas Įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
$35,000.

10 BUTŲ MŪRAS, apie $14,500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
demus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22,500.

ŽEMŪS — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

KUDIRKOS “TEISMAS” 
“Kudirkos “Teismas” ant

rašte Chicago Tribune pavadi
no savo praeito trečiadienio ve
damąjį, kuriame primena, 
kaip 1970 metų lapkričio 23 
dieną lietuvis jūrininkas Simas 
Kudirka veltui prašė prieglau
dos U. S. pakraščiii sargybos 
kuteryje Vigilant, buvo išduo
tas sovietams ir nuteistas 10 
metų kalėti. Toliau suglaustai, 
tiksliai pakartotos jau žinomos 
informacijos apie jo “teismą” 
ir nuteisimą “Lietuvos respub 
likos aukščiausiame teisme”, 
Kudirkai pritaikant sovietų 

Ibaudžiamuosius Įstatymus, kai 
I tin ant “krašto išdavimu’’ už 
Į tai, kad norėjo iš to krašto 
Į pasišalinti “be leidimo”. Pa

kartoti Kudirkos 4 valandas 
j trukusios apsigynimo kalbos 
I sakiniai, kaip jis pats buvo 

liudininkas daugybės 
| ir neteisybės veiksmu 
Į laiko, kai Raudonoji 
I okupavo jo kraštą.

“Aš norėčiau pabėgti 
scenų, kalbėjo Kudirka, 
nebuvo tos savaitės, kad lietu
vių tautos partizanų lavonai 

I nebūtų išdėlioti turgaus aikš
tėse. ..”

smurto 
nuo to 
armija

• Gamta yra keista. Plika
galviu gali patapti vos 25 metų 
sulaukęs, tačiau skustis turi 
per visą savo amžių. G. A. C.

— Lietuvių kalbos egzaminus 
įskaitams gauti (for credit) I 
Chicagos Universiteto lietuvių 
kalbos skyriuje laiko ir kitų 
Chicagos ar jos apylinkių aukš

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

GEROJE VIETOJE IŠNUOMOJAMA 
KIRPYKLA su visais įrengimais ir 
įrankiais. Kreiptis 2437 West 69th St.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia . automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai,. prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, 1IL 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ BU
TAS, antrame aukšte, gazu šildomas.

46-tos ir Honorė St. apylinkėje.“
Skambinti tel. 776-6526.

Algio Modesto, D. Vaitkevįčiū- 
tųjų mokyklų studentai. Ligi tė taip pat yra Nakvynių ko-
šiol egzaminus yra išlaikę apie 
dešimt asmenų, daugiausia pa
čiu lietuviu. c

— Tradiciniame Giesmių va
kare, kuris Įvyks ši sekmadie
nį Tėviškės bažnyčioje, esan
čioje 6641 S. Troy St., pirmą 
kartą bus giedama muziko V. 
Jakubėno kantatą “Pranaše di
dis“.

misijos pirmininkė.. Numaty
ta, kad birželio pabaigoje Ghi- 
cagon atvyks apie 500 Kongre
so atstovų ir. svečių. Liepos

Pasaulio Lietuvių Tautinių šo 
kių šventė. Jos Nakvynių ko
misijos pirm, yra Kasparas 
Radvila.- Abu komitetai jau 
dabar registruoja tautiečius, T • • - -

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST S3rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

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

APYNAUJIS 2-jq butu gražus 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500.

6 KAMB. MūR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazū. Marquette Parke. $21.500, 

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par 
ke. $36.500. ____

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan
gai, karštu vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kam
pinis sklypas, 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

— Inž. Valdas Adamkus yra 
mecenatas 
priėmimo. 
Laisvojo

garbės svečiams 
kuris Įvyks prieš 

Pasaulio Lietuviu
IV-tosios Tautinių šokių šven-Į 
tės programą amphiteatro pa
talpose.

— Dr. Jonas Žmuidzinas, 
Lietuvos Generalinis konsu
las Kanadoje, atvyksta su po
nia į Chicagą ir balandžio 29 d. 
dalyvaus komp. Viktoro K. Ba
naičio “Jūratės ir Kastyčio” 
operos pasaulinėje premjero
je.

— Vladas Rasčiauskas, par
skridęs iš Aliaskos ir nespėjęs 
sušilti, jau išskrido į Argenti
ną, kur Bariločės mieste vyks
ta turizmo bendrovių atstovų 
pasitarimas. Argentinoje Ras
čiauskas planuoja praleisti sa
vaitę, o gal ir kiek ilgiau.

— PLB vadovybė, Kamanto 
prižiūrima, išleido anglišką 
knygelę, pavadintą “The Vio
lations of Human Rights in So
viet (Occupied Lithuania”. 
Minkšti viršeliai. 64 psi., kai
na nepažymėta.

— Daiva Vaitkevičiūtė pa
skirta Korp! Neo-Lithuania 

_ » atstove į Jaunimo Kongreso 
jlndianoj) aptiktas apie 50 bal-lkomitetą vietoj pasitraukusio

nuo tų
kur

Pastebėjęs, kad Kudirka sa
vo gyvybę matomai pavertė iš
kalbinga ir drąsia ataka prieš 
savo teisėjus ir jų atstovauja
mąją sistemą , vedamasis bai
giamas sekančiai:

“Klausimas yra, ar dešimtis 
metų vergų darbo stovykloje 

lyra švelnesnė bausmė už mir
ties bausmę. Tačiau, priešso- 
vietinio pogrindžio budrumo 
dėka mes galime tikėtis apie 
Simą Kudirką vėl išgirsti”.

ANKSTYBI PAUKŠČIAI
Daug kas savo ausims neno- 

i rėjo tikėti prieš daugiau kaip 
Jsavaitę laiko išgirdę padangė- 
i se iš pietų i šiaurę grįžtančių 
( laukinių žąsų, gervių ir ančių 

Į “kalbą", bet štai spauda pra- 
Ineša, kad nebetoli nuo ChiI nau 1ICUUIUH 11UU V/Ill'

cagos. (Pulaskio parke, Jasper,

galinčius priimti nakvynėms 
Chicagon atvykstančius jau
nuolius.

— Gailė Mariūnaitė išrinkta 
Jaunimo Kongreso Užsienio at 
stovų pakomisijos pirmininke.

Jonas čėsna, Lietuvių ir 
Ukrainiečių draugystės puose
lėtojas pagal tos draugystės 
nuolat praktikuojamą šūkį 
“Bendru keliu i Laisvę!” ieš
kodamas tinkamos vietos apsi 
gyventi mažinant reumatizmo 

Įgytas kovose už Ukrai
nos ir Lietuvos nepriklauso
mybę apsistojo Oregono valsti 
joje: 5510 N. W. Shasta Place, 
Corvallis, Ore 97330. Gražios 
dienos ir ramios, žvaigždėtos 
naktys, taip pat švarus oras ir 
aplinka atgaivino jo jėgas to
limesniam bendravimo su šau
nia ukrainiečių tauta ir spau
dos darbui.

— I^ouis Prancik iš Marųuet 
te parko apylinkės grįžo į na
mus po operacijos Christ Com
munity ligoninėje, kurioje jis 
išbuvo 2y2 mėn. Jį globoja 
žmona Helen, sūnus ir marti, 
taip pat aplanko gausūs pažįs
tai ir draugai.

— L. šaulių S-gos T. pirm. 
Vincas Tamošiūnas buvo su
šaukęs centro valdybą į posė-*

dį Detroite. Posėdyje buvo 
diskutuojami ir aptarti įvairūs 
reikalai ir nutarta paremti lei
džiamą žurnalą “Lietuvių Jau
nimas”. 1972 metams tam rei
kalui paskyrė 82000.00. žurna
las yra leidžiamas Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo informaci
jos valdybos ir redaguojamas 
Gintaro Karoso, Bostone, Mass.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių _ namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning 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. a. Antaninos Kriaučeliū- 
nienės mirties metinių proga 
Šv. Mišios bus atlaikytos Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje ateinanti 
sekmadienį- kovo 26 d. 7:30 vai. 
ryto. Visi giminės, draugai ir 
pažįstami prašomi dalyvauti.

(Pr).

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolls 
3208V4 W. 9Sfh St.

GA 44654

z laHŲ an- Casualty Company

Antro Kaimo pasirodymai 
įvyks Menės salėje, 2515 W. 
69th St., kovo 25, 26, o taipgi 
balandžio 2, 8 ir 9 d. d. Pra
džia: šeštad. — 8v. vak., sek
madienį — 6 v. vak. Rezerva
cijos būtinos. Skambinti tel.: 
HE 4-7004. (Pr).

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

tune-ups |r f. f.
024 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

•* Brighton park iečiai! Nepa
mirškite, kad kovo 26 d. 3 v. 
p. p., Hollywood In salėje, 2419 
West 43rd St., įvyks L. B-nės 
mūsų apylinkės metinis susirin
kimas. Būkime dar vieninges
ni ir dalyvaukime visi.

Valdyba 
(Pr).

Fadaralinty Ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nakilnofamo turto pirkimas . 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Paražy paliudijimas 

N 0 TA R Y PUBLIC 
Draudime Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

Simaitis realty 
2951 W. 63 St. (prie Sacramento)

. Tel. 436-7878




