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AMERIKOS AVIACIJA PRADĖJO PUOLIMUS
' IIARRISBURO SEPTYNIŲ TEISMAS 

PASIBAIGĖ BE TIKRO SPENDIMO
HARRISBURG. — “Harrisburgo septynių” teismas pasibaigė 

be rezultatų, nesusitarus jury komisijai dėl kaltumo. Nors ko
misija posėdžiavo 59 valandas, nebuvo prieita vienodos nuomo
nės. Kunigas Philip Berrigan ir vienuolė sesuo McAlister abu pri
pažinti kaltais šmugeliu šešių laiškų Į Lewisburgo kalėjimą ir iš 
jo. Už tą šmugelj jie gali gauti nemažas kalėjimo bausmes. Tačiau 
dėl kitų kaltinimo punktų: planavimo susprogdinti kongreso šildy
mo aparatūrą ir sąmokslo pagrobti prezidento patarėją dr. Henry 
Kissinger, jury komisija vieno sprendimo nepriėjo. Dabar proku
rorai rekomenduos teisingumo departamentui bylą spręsti su kita 
komisija arba — ją nutraukti. Koks bus sprendimas, niekas ne
žino.

Jury komisijos nariai kalba, 
kad jie gavo blogą įspūdį dėl 
svarbaus prokuroro liudininko 
Boyd Douglas, kuris, sėdėdamas 
kalėjime su kunigu Berrigan, įsi- 
piršo jam draugu ir patikėtiniu 
ir išnešdavo iš kalėjimo kunigo 
laiškus seselei McAlister. Ko
misija nelabai pritarė tokiai FBI 
agento, kalinio Douglas, veid
mainystei. Jo parodymai teis
me komisijos buvo priimti su 
nepasitikėjimu.

Vienas komisijos narys ko
respondentams papasakojo, kad 
komisijos nariai nekreipė dėme
sio į teisėjo pamokymus. Vienas 
toks narys nebūtų balsavęs už 
“kalti”, net ir tuo atveju, jei 
visi kaltinamieji būtų prisipaži
nę..

ši kaltinamųjų' .grupė.- yra 
“naujųjų katalikų” atstovai. Ku
nigas Berrigan sėdi kalėjime už 
ankstyvesnę veiklą — už kari
nės prievolės įstaigos dokumen
tų sunaikinimą. Pridėjus dar 
bausmę už laiškų šmugeliavimą 
iš kalėjimo, kunigui gali tekti 
ilgai pasėdėti.

Tarp kaltinamųjų buvo ir pa
kistanietis Eqbal Ahmad. Išgir
dęs teismo komisijos nesutarimą 
ir bylos atidėjimą, šis svečias 
Amerikoje pareiškė, kad jis sku
ba greit užbaigti su šia byla, kad 
galėtų vėl eiti į gatves protes
tuoti prieš Vietnamo karą. Val
džia mūsų neišgąsdino, pareiškė 
pakistanietis.

Senosios Ispanijos 
ambasada Meksikoje

MEKSIKA. — Daugelis pa
saulio valstybių turi diplomati
nius ryšius su Ispanijos Franko 
režimu, neišskiriant ir komu
nistiniu režimu. Tik viena Mek
sika Franco valdžios nepripažįs
ta ir palaiko ryšius su senosios 
Ispanijos respublikos diploma
tiniais atstovais. Meksikoje Is
panijos ambasadoje dirba Ma
nuel Martinez Feduchy, amba
sados charge d’affaires, 70 me
tų amžiaus.

Ispanijos ambasadorius šioje 
vietoje yra jau 18 metų. Jį di
plomatu paskyrė dar Ispanijos 
karalius Alfonsas XHI-sis. Mek
sikoje gyvena apie 40,000 ispa
nų, kurie pabėgo nuo Franco re
žimo. Ambasada tvarko jų do
kumentus, norš kai kurie jau 
yra tapę Meksikos piliečiais. Da
bartinė ispanų vyriausybė irgi 
turi savo atstovą Meksikoje, ta
čiau jis nepriklauso diplomati
niam korpusui ir yra laikomas 
tik Madrido agentu.

Ispanijos atstovas, matyt, lė
šų turi, nes jis laiko septynis 
tarnautojus ir penkias tarnaites.

ROSECRANS. — Wisconsine 
sudegė senelių slaugymo namai. 
Iš trylikos tik trys buvo išgelbė
ti, du jų sunkiai apdegę. Kiti už
troško ir žuvo liepsnose.

IŠ VISO PASAULIO

ČIKAGA. _ “Chicago Today” 
laiškų skyriuje Įdėtas ilgas Lie
tuvos gen. konsulės Josefinos 
Daužvardienės laiškas, kuriame 
ponia Daužvardienė dėkoja laik
raščiui už gražų vedamąjį apie 
Lietuvos drąsią apeliaciją Jung
tinėms Tautoms. Laiške iškelia
mi tie sunkumai ir drąsa, kurios 
reikėjo tokią peticiją paruošti 
ir ją persiųsti, turint galvoje so
vietų priespaudą.

Laiške nurodoma, kad nepa
klusnūs lietuviai, lygiai kaip ir 
pątys rusai, yra nuteisiami ken
tėti bepročių ligoninėse arba yra 
paslaptingomis aplinkybėmis lik
viduojami, kaip jaunas lituanis
tas Jonas Kazlauskas. ......

Baigdamas ponia Daužvardie
nė sako, kad dabar yra laikas iš
girsti padrąsinantį JAV balsą 
per laisvojo radijo stotis ir Ame 
rikos spaudą.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
prezidentas Pompidou pasakė 
parlamente, kad Europos Ben
droji Rinka gali parodyti savo 
didelę ekonominę ir politinę jė
gą, įstojus į tą rinką Anglijai 
ir kitoms Europos valstybėms. 
Jis pareiškė savo tikėjimą į di
džią Prancūziją tokioje Europo
je, kuri bus savo likimo tvar
kytoja.

ROSENCRANS. — Wisconsi- 
no senelių namuose įvykęs gais
ras, kuriame žuvo 10 senelių, 
privedė prie tyrinėjimų, kurie 
parodė, kad tie senelių namai ne
turėjo leidimo priiminėti sene
lius ir juos globoti.

CAPE TOWN. — Pietų Afri
kos valdžia įspėjo Zambijos pre
zidentą, kad jis neglobotų tero
ristų. Praėjusią savaitę mina 
ant kelio užmušė vieną P. Afri
kos policininką, o išardyti bėgiai 
sukėlė traukinio nelaimę, kur žu
vo 38 asmenys ir 194 buvo su
žeisti.. Pietų Afrikos kantrybė 
gali išsibaigti, pareiškė P. Af
rikos ministeris.

Dirba tris dienas 
ilsisi - keturias

FLEMINGTON. — Lipton 
maisto gaminimo įmonė, pagar
sėjusi savo arbatomis ir sriubo
mis, įsivedė savo fabrikuose tri
jų darbo dienų savaitę. Visi pa
kavimo skyriaus darbininkai dir
ba tris dienas po 12 valandų, o 
po to turi keturias dienas lais
vas.

Per 12 vai. darbo laikotarpį 
darbininkai turi 27 min. pietų 
pertrauką ir dar keturias per
traukas po 15 min. šitokia tvar
ka dauguma darbininkų yra pa
tenkinta, ypač tie vyrai, ku
rie mėgsta laisvalaikiu meške
rioti ar medžioti. Atsiranda ir 
tokių, kuriems darbas nuo 7 ry
to iki 7 vakaro atrodo per ilgas 
ir per daug varginantis.

Ilgame Vietnamo konflikte prasidėjo naujas etapas, šiaurės Vier-7 
namas, palaukęs, kada bus išvežti Amerikos kovos daliniai, ir spė
damas, kad Piety Vietnamo kariuomenė dar nėra paruošta pati vie
na ginti kraštą, pradėjo didesnio masto puolimus trim frontais. 
Komunistams padeda visą savaitę užtrukęs blogas oras, kuris nelei

džia j kovą Įsijungti Amerikos karo aviacijai.

BENGALIJOJE DIRBA RUSU AGENTAI
DACCA. — Užsieniečiai diplomatai naujoje Bengalijos vals

tybėje pranašauja, kad čia Maskva turės didelę įtaką. Amerikai 
ilgiau užtrukus su valstybės pripažinimu, komunistų agentai 
lenktynėse dėl įtakos Bengalijoje turi gerą pradžią ir yra ameri
kiečius toli pralenkę. Rusai diplomatai važinėja po bengalų mies
tus, steigia įvairias “draugystės sąjungas”, ieško bengalų draugų 
ir jų nemažai randa. Rusai nepamiršta priminti bengalams, kad 
jie visą laiką palaikė bengalų kovą prieš Pakistaną, kada Ameri
ka buvo prieš bengalus.

Sovietų Sąjunga turėjo Dac- 
coje nemažą konsulatą su 40 tar
nautojų. Dabar, įsteigus am
basadą, diplomatų jau yra virš 
80. Sovietai Bengaliją pripaži
no sausio 24 d. Bengalijoje va
žinėja įvairios delegacijos: pre
kybos, jaunimo, kultūrinių ry
šių ir t. t. Užsienio diplomatai 
pabrėžia, kad daugelis sovietų 
diplomatų neblogai kalba benga- 
liškai. Jie sako kalbas universi
tetuose ir darbininkų mitinguo
se. Bengalai, kaip ir visos jau
nos valstybės, labai gerbia tuos 
užsieniečius, kurie išmoksta jų 
kalbą. Dar prakalbai neįpusė- 
jus, bengalai kelia ovacijas, jei 
rusas pradeda kalbėti bengališ- 
kai.

žinoma, yra bengalų, kurie so
vietų įtakos bijo ir laukia, kad 
ją atsvertų Amerika su savo 
ekonomine parama. Amerikos 
vyriausybė jau yra paskyrusi 
bengalų šalpai apie 100 mil. dol., 
tačiau ta šalpa eina per Jung
tines Tautas ir žmonės nežino, 
kad tos užsienio dovanos: mais
tas, drabužiai ar vaistai yra 
pirkti Amerikos aukotais pini
gais. Kaip dažnai pasitaiko, 
Amerika pastato Azijoje bib
liotekai rūmus, o sovietai į jas 
priveža savo propagandinių kny
gų. Komunistų agitatoriai yra 
geriau paruošti už Vakarų diplo
matus ir jų įtaka Bengalijoje 
plinta.

Chitagongo uosto išvalymo 
darbus jau pradėjo rusai specia
listai. Jie atvyko su dideliu lai
vu ir bandys iškelti uoste karo 
metu nuskandintus laivus. Chi- 
tagongas yra pramonės ir pre
kybos miestas, šis rusų atvy

kimas irgi duoda jiems propa
gandinį laimėjimą.

Bengalijos premjeras Rah
man, išgirdęs, kad Amerika pri
pažįsta jo vadovaujamą vals
tybę, pareiškė pasitenkinimą ir 
viltį, kad abiejų tautų santy
kiai bus draugiški ir bendradar
biavimas tarp jų našus. Jis pa
reiškė padėką Amerikos žmo
nėms ir spaudai, kuri nuo pat 
pradžių palaikė kovojančios už 
laisvę Bengalijos pusę.

Kremliaus valdovai 
negeresni už carus
NEW YORK AS. — New York 

Times laikraštis, komentuoda
mas sovietų valdžios atsisaky
mą duoti vizą Švedijos Mokslų 
Akademijos sekretoriui, kuris 
norėjo atvežti į Maskvą Solženi- 
cino laimėtą Nobelio premiją, sa
ko, kad Solženicinas sėkmingai 
išprovokavo sovietų vyriausybę 
padaryti politinį išsišokimą. Is
torijos šviesoje yra suprantama, 
kad Rusijos valdovai nėra įpra
tę, kad jų pilietis, gyvenąs jų 
valstybėje, nepaklustų valdžiai.

Savo elgesiu Kremlius patvir
tino Solženicino nusiskundimų 
teisingumą ir atnaujino dėmę ant 
sovietų prestižo. Sovietų valdo
vai priminė pasauliui savo pa
grindinę poziciją, kad net ir di
džiausias šiuo metu gyvenąs ru
sų rašytojas neturi tokių teisių, 
kurias gerbti turėtų jo vyriausy
bė. šitokia laikysena yra pana
ši į devyniolikto šimtmečio carų 
režimų elgesį su tos eros rusų 
nemirtingaisiais rašytojais, bai
gia savo vedamąjį New York 
Times.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS♦
+ Prezidentas Nixonas Phi- 

ladelphijoje pasakė kalbą kata
likų mokyklų mokytojų suva
žiavime. Jis pažadėjo privačioms 
mokykloms paramą, nes be jų 
Amerika negalinti išsiversti. Tą 
pačią dieną ir tam pačiam mies
te Aukščiausias valstijos teis
mas paskelbė, kad privačioms 
mokykloms lėšas duoti yra prieš 
Amerikos konstituciją, nes lė
šos ugdo ir skatina religijas.

♦ Baltieji Rūmai paskelbė, 
kad prezidentas su žmona sustos 
dviem dienom Irane, kur bus Ira
no šacho svečiai, grįždami iš So
vietų Sąjungos.

♦ Egipto prezidentas Sadat 
paskelbė savo kalboje palestinie
čių partizanų suvažiavime, kad 
Egipto vyriausybė nutarusi nu
traukti su Jordanu visus ryšius.

♦ Praėjusią savaitę Vietna
me žuvo 10 amerikiečiti ir 15 
dingo po lėktuvų nelaimių.

♦ Rytų Vokietija vėl uždarė 
savo Gėdos sieną po 8 dienų lei* 
dimo lankytis svečiams iš Vaka
rų Berlyno. Apsilankė pusė mi
lijono žmonių.

♦ Kanados policija suėmė tris 
asmenis, atvykusius iš Ameri
kos. Jie įtariami padėję Kubos 
prekybos Įstaigoje bombą.

+ Vancouyeryje, Washingto- 
no valstijoje, audra sugriovė ne
mažai pastatu, žuvo 6' asmenys 
ir 300 buvo sužeistu.-

♦ Indija ir Sovietų Sąjunga 
bendrai paskelbė pageidavimą, 
kad greit prasidėtų taikos dery
bos tarp Indijos, Bengalijos ir 
Pakistano.

Slapti dokumentai 
japonų spaudoje

TOKIJO. — Japonijoje kilo 
panašus skandalas, kaip Ameri
koje, kada laikraščiai ėmė skelb
ti slaptus Pentagono dokumen
tus. Viena japonų užsienio rei
kalų ministerijos sekretorė nu
kopijavo slaptus Japonijos-Ame- 
rikos susitarimo dėl Okinavos 
salos doku^nentus ir atidavė 
juos savo draugui, dirbančiam 
didžiausiame Tokijo dienrašty
je. Tas dokumentus paskelbė.

Kaip ir Amerikoje, laikraštis 
aiškinasi “spaudos laisvės” prin
cipais, nurodo, kad piliečiai “turi 
teisę žinoti”. Japonų policija se
kretorę ir laikraštininką suėmė.

NAIROBI. — Buvęs Burundi 
karalius, gyvenęs Ugandoje, bu
vo apgaulingai parsikviestas na
mo į Burundį ir ten suimtas.

Amerikos ūkininku sąjungos pirmi
ninkas Tony Dechant aitriai pasisakė 
prieš kritikus, kurie kaltina ūkinin
kus dėl mėsos kainu kilimo. Jis ragi
na vyriausybę patikrinti maistą par

davinėjančiu bendrovių pelnus.

■ ORUI PAGERĖJUS, ŠIMTAI LĖKTUVU
ATAKUOJA KOMUNISTŲ POZICIJAS

SAIGONAS. — Amerikos karinė vadovybė Saigone paskell>ė, 
kad Amerikos lėktuvai pradėjo duoti atkirtį šiaurės Vietnamo 
jėgoms, kurios užpuolė per demilitarizuotą zoną Pietų Vietnamą. 
Stiprios lėktuvų voros iš Tailandijos, P. Vietnamo bazių ir iš Ten
kino įlankoje esančių Amerikos lėktuvnešių puola komunistų po
zicijas P. Vietname, šiaurės Vietnamo pietinėje dalyje ir Laose. 
Generolas Abrams įsakė pradėti oro puolimus, siekdamas apsaugoti 
P. Vietname esančias JAV karo jėgas. Puolamos artilerijos pozi
cijos, radaro stotys, karo sandėliai ir kareivių pozicijos fronte.

Bolivijos valdžia 
gaudo komunistus
LA PAZ. — Bolivijoje valdžią 

paėmus dešiniesiems karinin
kams, didesnė akcija buvo iš
vystyta prieš komunistus. Po
licija surado apie 20 komunis
tų slėptuvių su ginklais ir lite
ratūra bei suėmė 150 ekstremis
tų. šiose kratose ir areštuose žu
vo 15 žmonių.

Tarp suimtųjų yra Kubos 
agentų ir ryšininkų. Policija su
žinojo apie Bolivijos emigrantų 
planus Čilėje, kur jie planavo 
pradėti ginkluotų . būrių siunti
mą į Boliviją. Visi šie atradi
mai pastūmėjo Bolivijos vyriau
sybę ištremti-119 sovietų diplo
matų ir įvairių agentūrų tar
nautojų. Ištremtieji turėjo iš
vykti vakar.

‘Įdomu, kad, nežiūrint’ šio ma
sinio sovietų ištrėmimo, Maskva 
neatšaukė savo technikų, kurie 
padeda Bolivijai plėsti cinko ka
syklų tinklą. Sovietai yra paža
dėję Bolivijai 27 mil. dol. ver
tės paramą ir jos dar nėra at
šaukę, nežiūrint Bolivijos val
džios nepalankių veiksmų.

Kinų diplomatas 
svarbioje JT vietoje

NEW YORKĄS. — Jungtinių 
Tautų pasekretoriumi politi
niams reikalams Kinija paskyrė 
diplomatą Tang Ming Chao, 62 
m. amžiaus. Jis yra gyvenęs 
Amerikoje ir buvęs New Yorke 
leidžiamo kinų kalba laikraščio 
“Overseas Chinese Daily” re
daktorium tarp 1945 ir 1949 m. 
Jis grįžo į komunistinę Kiniją 
1950 metais, kartu išsiveždamas 
savo Brooklyne gimusią dukte
rį Tang Wen Sheny, Amerikoje 
vadintą Nancy vardu. Kada Ki
nijoje lankėsi prezidentas Nixo
nas, Nancy buvo pagrindinė ver
tėja prezidento pasitarimuose su 
premjeru Chou En Lajum.

Jungtinės Tautos turi keturis 
pasekretorius, kurie tarp savęs 
pasidalina darbo sritimis. Be ki
no, pasekretoriais yra Argenti
nos, Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos diplomatai. Pasekretoriai 
gauna 43,750 dol. per metus al
gos.

Jaučiai išskrido, 
laukiama pandų

WASHINGTONAS. — Ketvir
tadienį iš Amerikos į komunis
tinę Kiniją išskrido Amerikos 
karinis lėktuvas su dviem retais 
Aliaskos ir šiaurinės Kanados 
jaučiais — musk oxen. Tai yra 
Amerikos dovana komunistinei 
Kinijai. Jaučiai į Pekiną at
skris sekmadienį, palydimi Wa- 
shingtono zoologijos sodo atsto
vų.

Tas pats lėktuvas ateinančią 
savaitę sugrįš iš Kinijos su dviem

Kartu su lėktuvų puolimais 
Šiaurės Vietnamo krantus pirmą 
kart po. 1968 metų apšaudo Ame
rikos laivyno artilerija. Hano
jaus radijas skelbia, kad nuo sek
madienio buvę numušti penki 
Amerikos lėktuvai, įskaitant du 
didžiuosius B-52 bombonešius. 
Amerikos štabas šias žinias pa
neigia.

Komunistų jėgos šiaurinėje P. 
Vietnamo provincijoje artėja 
prie Quang Tri miesto iš trijų 
pusių. Viena kariuomenės vora, 
aplenkusi tą miestą, veržiasi i 
pietus Hue miesto, link. Toliau 
į pietus trys komunistų divizijos 
įsiveržė į Pietų Vietnamą iš 
Kambodijos ir puolė Quan Loi 
miestą, kurį Saigono kareiviai 
apleido. Astuoni amerikiečiai 
karo patarėjai buvo iš to mies
to išvežti helikopteriais.

Hanojaus spauda, aprašyda
ma savo laimėjimus P. Vietna- 

. miražo-apie-maištą- 56 P? Viet
namo pulke, kuris gynė Camp 
Carroll stovyklą. Be kovos pasida 
ve ir 132 kareiviai iš 147-tos ma
rinų brigados. Saigono milici
ninkai irgi masiniai perbėgą į ko
munistų pusę. Šis puolimas pa
rodęs. kad “vietnamizavimo” po
litika, iš kurios tiek daug tikė
josi Amerikos vyriausybė, yra 
nepasisekusi. Saigono kariuo
menė esantį demoralizuota.

Užsienio spauda rašo, kad ši 
komunistų ofenzyva yra nu
kreipta prieš Saigoną ir prieš 
Ameriką. Rinkimų metais komu
nistams rūpi vėl iškelti Vietna
mo karo problemą, kuri buvo 
pradėjusi nurimti. Amerikoje 
laukiama naujų demonstracijų 
prieš karą .ir prieš prezidentą 
Nixona.

Senatorius McGovern, pilnas 
pasitikėjimo po gero pasirody
mo Wisconsino pirminiuose rin
kimuose, pareiškė kalboje San 
Francisco mieste, kad jis. jei 
bus išrinktas prezidentu, per 90 
dienij ar greičiau, išveš iš Viet
namo visus kareivius ir užbaigs 
visus karo veiksmus Pietryčiu 
Azijoje. Jis žadėjo atgauti vi
sus karo belaisvius ir parvežti 
namo saugius ir sveikus karei
vius. Jo nuomone, jam tik reikia 
pirminiuose rinkimuose nugalė
ti sen. Humphrey, kiti konku
rentai esą nepavojingi.

LONDONAS. — Graikų akto
rė Melina Mercouri negavo grai
kų valdžios leidimo įvažiuoti į 
Graikiją palaidoti tėvo. Jis mi
rė 1967 m. Ixmdone. tačiau bu
vo planuojama jo kūną perkel
ti į Graikiją. Valdžia nesutiko.

panda meškėnais. Baltieji Rū
mai pranešė, kad tie meškėnai, 
giminingi Amerikos rakūnams, 
yra 18 mėnesių amžiaus ir suda
ro porelę — patiną ir patelę. Meš
kėnai bus apgyvendinti Wash- 
ingtono zoologijos sode. Iš Ki
nijos su pandomis atvyks du 
kinai specialistai, kurie pamo
kins amerikiečius, kaip tuos sve
čius prižiūrėti, papasakos apie 
jų papročius ir reikalavimus.



Bemąstant apie dievą Perkūną, kuris 
Kastytį sunkiau nubaudė nei Jūratę

Čikagos Lietuvių Operos pa- gos Operos jau išleistą libretą
saulinė premjera “Jūratė ir 
Kastytis” įvyks jau neužilgo — 
balandžio 29 d. Kada šiandien 
vis dažniau girdime nusiskun
dimų, kad nedidėja lietuvių 
spaudos, jos literatūros kūri
nių apyvarta, su nuostaba rei
kia pripažinti mūšų scenos, 
ypač operų ir operečių gaju
mų. Juk keturiuose spektak
liuose naujos lietuviškos ope
ros pasiklausyti susirinks virš 
5.000 žiūrovų. Dalis jų aukos 
ilgas kelionės valandas, aukos 
nemažas sumas lėktuvų ir 
traukinių bilietams, kad tik 
galėtų dalyvauti šioje retoje 
lietuvių kultūros puotoje — 
naujos operos pastatyme.

Keista, kad tokia įdomi mi
tologinė istorija, kaip jūros 
deivės flirtas su paprastu žve
ju, nesusilaukė iki šiol bent 
keliolikos įvairių libretų. Grakš 
ti Maironio baladė ir dabar, B. 
Buivydaitės libretas kompozi
toriui Banaičiui. Vokiečių le
genda apie dr. Faustą yra įkvė 
pusi ne vieną kompozitorių. 
Iš jų garsiausias, gal Charles 
Gounod sukurtas “Faustas”. 
Sunku pasakyti, operos negir
dėjus, kiek libretas apie Jūra
tės meile su Kastvčiu vra vei
kiamas kompozitoriaus muzi
kos, kiek ta muzika papildo, 
paaiškina atskirus charakte
rius, jų veiksmus ir jų emoci
jas, tačiau, paskaičius Čika-

norisi manyti, kad ji, ta isto
rija apie deivės ir žmogaus 
meilę galėjo būti ilgesnė, su 
daugiau veikėjų ir su daugiau, 
sunarpliota fabula.

Daug yra pasaulinių operų, 
kuriose veikia įvairios dieviš
kos būtybės, laumės,, dievai, 
nykštukai, milžinai, geros ir 
blogos dvasios. Mūsiškėje nau
joje operoje svarbų, tačiau ne
tiesiogini veiksmą turi ir mū
sų prabočių dievas Perkūnas. 
Lyg ir gaila, kad nei libretas, 
nei kompozitorius nesiėmė ri
zikos pristatyti tą mūsų galin
giausią dievą scenoje. Kiek čia 
būtų darbo dailininkams, dra
bužių kūrėjams, grimuotojams! 
Toks Richardas Wagneris, ko 
jis būtų neišdaręs su visų die
vų valdovu Perkūnu! Kaip jis 
mėgdavo savo dievus, ypač ga
lingąjį Wotaną, išvesti į sceną 
su specialiai iškilminga, pom
pos pilna muzika, iš kurios vie
nos jau galima suprasti, kad 
čia išėjo ne koks mirtingasis, 
bet dievu “bosas”.

V

Galima sau svajoti, kad ope
ra būtų nenukentėjusi, jei 
kompozitorius Banaitis būtų 
galėjęs parodyti ir supykusį 
Perkūną, atvykusi nubaustiC* c

nepaklusnios dievaitės ir žiop 
lai j ją įsimylėjusio ambicingo 
žvejo. Kokia čia rolė būtų kad 
ir mūsų Jonui Vazneliui, kuris
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ūgiu ir balsu tiktų Perkūno 
vaidmeniui!

Pasaulinėse operose dievų 
ir jų keršto veiksmų yra ne
mažai. Jau minėtas Wagne
ris savo Nibelungų giesmėse 
turėjo daugiau dievų kaip mir
tingųjų. Sponffhi “Vaidilu
tėje’’ iš dangaus trenkęs žai
bas vėl uždega užgesusią, vai
dilutės apleistą, amžiną ugnį. 
Rimskio — Korsakovo “Sad
ko” vandenynų karalius iš 
jaunos princesės padaro upę. 
Vagneris vienoje operoje pa
rodo net pačią meilės deivę 
Venerą, kuri kalno viduryje 
.apsigyvenusi, suvilioja operos 
herojų.

Perkūno ginklą — žaibą 
naudoja Rubinšteino “Demo
no” dievai, sunaikindami vie
nuolyną ir Tamarą. Nemažai 
perkūnijos yra Rimskio Korsa 
kovo “Auksiniam Gaidy” ir 
Bizet “Perlų žvejotojuose”, 
kur nepadori vaidilutė nubau
džiama ugnimi. “Afrikietis” 
turi greičiausiai artimą Jūra
tės giminaitį, tik kitose jūrose 
viešpatavusį Adamastor’ą, van
denų karalių — “re del onde”.

Šių eilučių autorius, mėgstąs 
geras, laimingas operų pabai
gas (kurių nėra tiek daug) 
bevelytų geros, laimingos pa
baigos Jūratei ir Kastyčiui. 
Kodėl gi negalėjo išeiti Perkū
nas, pasitrankyti, pažaibuoti, 
o paskui išklausyti įsimylėju
sių jaunuolių prašymo ir — 
jiems atleisti. Galima buvo 
įvesti ir kokią gerą, Perkūnui 
įtakos turinčią, deivę ar lau
mę, kad ji užstotų meilužius. 
Juk “Fausto” Margaritą an
gelai nusineša į dangų ir — 
viskas atleista. Deja, graži 
jauno žvejo meilė su jūros gel
mių valdove baigiasi nelaimin
gai. Ir tik gintaro maži gaba
lėliai mums primena Baltijos 
pajūryje, kad kadaise jūros 
gilumoje stovėjo puikūs Jūra
tės rūmai, kuriuos į šipulius 
suskaldė anų laikų “establiš- 
mento” vyriausias galva Per
kūnas.

Nepatinka nei tai, kad Per
kūnas savo klasės narę, deivę 
Jūrate, nubaudžia greit ir 
“švariai’’. Ji dingsta su ginta
ro rūmais. Vargšas Kastytis 
dar ilgiau pakankinamas, pri
rakintas sunkiomis grandinė
mis prie uolos. Atrodo, teisin
giau būtų buvę sunkesnę baus 
mę skirti Jūratei. Juk gi ji 
pradėjo visą romansą ir ji iš

■A Z

voliucijos herojus ir West Point 
statytojas, grįžo į savo gimtąją 
Lenkiją*). Jis organizavo savo 
pajungtus tautiečius valstiečius 
ir su dalgėmis, piautuvais bei 
nuogomis rankomis jie kovojo 
prieš rusus beveik ištisus me
tus, siekdami savo nepriklauso
mybės.
Sukilimas baigėsi trečiu ir ga

lutinu Lenkijos padalinimu ir 
visa šalis buvo praryta Rusijos, 
Austrijos ir Vokietijos. Tūks
tančiai lenkų pradėjo lėtą mir
ties maršą į Sibirą”...

*) Tadas Kosciuška buvo gu
dų kilmės lietuvis “gente Ru- 
thenus, natione Lithuanus” kaip 
jis pats save vadino.

Tadas Andrius Bonaventūra 
Kosciuška (1746—1817), gene
rolas, žymus Lietuvos ir Lenki
jos (Lietuva su Lenkija buvo 
unijoje) patriotas, kovojęs už 
Lietuvos, Lenkijos ir JAV lais
vę, buvo gudų kilmės bajoras, 
laikęs save lietuviu (L. E. t. XII, 
psl. 471).

“Ketveriu metu seimui nuta
rus padidinti kariuomenę, Tadas 
Kosciuška buvo 1789 m. pašauk
tas. Betgi paskirtas į Lenkiją 
jautėsi nelaimingas ir rašinėjo 
laiškus, prašydamas į Lietuvą. 
1790 m. vasario 7 d. jis rašė iš

Vloclavenko (Lenkijoje) Nau- 
gardėlio vaivadai gen. Niesio- 
lovskiui:

“Maldauju dėl visko, kas Tam
stai gyvenime mieliausia, t. y. 
dėl žmonelės ir vaikučių... kad 
Tamstos Mylista norėtum iš
traukti mane iš šios taip ne
malonios... vietos. Dievas ma
to, kad neturiu į ką žodžio pra
tarti, bet tai gerai, nes niekad 
dar nesu su jaučiais kalbėjęsis. 
Kas per gaskonai (pliuškiai)! 
Tačiau neįsivaizduoju šio kraš
to žmonių, pasakysiu vien, kad 
apylinkės čia gražios, tik jos tu
rėtų priklausyti geraširdžiams 
ir rūpestingiems lietuviams, o ne-* 
šiems tinginiams ir apsileidė
liams. Panorėkite mane grąžin
ti į Lietuvą...” (Dr. V. Daugir
daitė-Sruogienė: Lietuvos Isto
rija, 742 psl.).

Štai kaip reiktų pakoreguoti 
lenko laišką prezidentui Nixo- 
nui. J. Pr.’

rrcf. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKU 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 220 pust 
Abu tomai mirkštuose viršeliuose parduodami už $4.00. 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu.

A! A U J I E N O S
•739 So. Halsted Street Chicago 8. Uliniu

—-- ------ ------- - —s

NOW INSURED TO S20,00Q.

vedė jauną žemąitį (manau, 
kad pajūryje juk turėtų gy
venti žemaičiai) iš kelio.

Geriausia būtų buvę Perkū
nui, kaip minėjau,, atleisti 
tuos nedidelius nukrypimus nuo 
dievų kodekso, pačiam gin
taro rūmuose išlenkti kokio 
dieviško nektaro taurę, pačiam 
nutverti kokią undinę ugnin
gam šokiui. Tuo atveju mūsų 
opera būtų išėjusi ilgesnė ir 
žiūrovu nosinės — sausenės. 

■. A. P.

Koscišką, pradedant tokia pa
straipa i

Senais laikais ir kitas didis 
Amerikos patriotas Tadeusz Kos- 
ciusžko lankėsi Maskvoje. Po 
mūsų (JAV-bių) nepriklausomy
bės karo, U. S. Armijos briga- 
dierius generolas Kosciuška, re-

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _
Minkštais viršeliais tik

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA

$3.00 
$2.00

___ ______________ i — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vie&ie $2.00 dabar 
tik -------- :--------------------- .------------- Jjl______ ______ $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį -*rba 

money orderi.

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILK

What if we told you 
to cough up $18.75 
or else?Nurodė tris žymiausius lenkus, iš kuriu du lietuviai

Lenkų spauda paskelbė tekstą 
laiško, kurį Amerikos antrojo 
pasaulinio karo veteranas Mete- 
ušas Baranskis iš East Newport,

5 N. Y., nusiuntęs prezidentui Ni- 
' xonui, prašydamas, kad jis bū

damas Maskvoje pareikalautų
! atitraukti iš Lenkijos sovietų 
■ kariuomenę.
i, “Pasakyk rusams, kad grįž- 
r tų į savo namus ir paliktų ramy

bėje lenkus ir kitas laisvę my-
r lincias Rytų Europos tautas... 

Jei nuneši į Maskvą laisvės ir 
. teisybės visoms tautoms vėlia- 
. va, Tavo vardas ir darbai gy- 
į vuos amžinai, kaip vardai mū

sų pratėvių, kurie kovojo dėl 
laisvės ir teisybės visiems”, ra
šo pedagogijos daktaras Barans- 
ki.

Laiške, kurį Dziennik Zw:ąz- 
komy įsidėjo originaliai anglų 
kalboje, be kt. rašoma: I

“Kaip Jungtiniu Valstybių 
aviacijos kareivis II Pasaulinia
me Kare aš su pasipiktinimu ste
bėjau kaip mūsų aviacijos vie
netai ir šarvuočių vienetai prie 
Elbos upės nieko neveikdami 
laukė, kuomet beatsitraukiantie
ji vokiečiai maldavo duoti jiems 
amunicijos ir reikmenų rusų or
dų lavinai atgal atstumti. Tokio 
Vakarų Sąjungininkų nieko ne
veikimo kaina yra pusės Euro
pos pavergimas...

“Tai nebuvo pirmas atsitiki
mas, kad mes atsisakėme duoti

I pagalbą Rytų Europos žmonėms: 
to pradžia Lnvo negarbingoji

Jaltos konferencija, kur Lenki
ja buvo parduota... Ne tik kad 
nieko nedaryta tai padėčiai ati
taisyti, mes dar Įsivėlėme į be
prasmišką ir bergždžią karą 
Vietname, palikdami milijonus 
Rytų europiečių rusų malonei.

“Kai keliausite i Maskva ir 
Jūsų lėktuvas skris viršum tra
giškos ir pavergtos mano pratė- 
vių žemės, pažvelgkite žemyn ir 
pasiklausykite tų žmonių tylaus 
balso. Jūs išgirsite meldžiant 
laisvės ir teisybės. Prisiminki
te. kaip nuskriausti buvo 
žmonės žymia dalimi dėl 
indiferentiškumo”.

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymus 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- 
oarbiautojų ir tiltu 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 Rūkienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapaėinskas, 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 
paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4.00.

ČIKAGTETėS 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 žmones pasakė 95 psl.. $1,00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ, Kelionės 1 Lietu
va įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus. pastabuma neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 1 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl.. S1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- 
nni gyvenimą Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bei ji$ ir jo vadai yra ne mažiau jw>- 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl , SI.00

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
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Toliau laiško autorius 
tris I^enkijos žymiausius 
nis — Tada Kosciušką, Ignacą 
Joną Paderewski ir Juozą Pil
sudskį. žinomą visus perstaty- 
damas kaip pilnakraujus lenkus, 
iš kurių tik vienas, būtent Kos
ciuška yra Amerikos laisvei ir 
nepriklausomyl>ei daug nusipel
nęs. Kiti du tik tiek su Ameri
ka turi bendra, kad lenkas pia
nistas ir diplomatas Paderews
ki mirė ir yra papalaidotas Wa
shingtone, D. C., ir mirdamas 
prašęs jo pelenus pargabenti į 
Lenkiją, kada ši bus išlaisvin
ta. o raseiniškio žemaičio, Len
kijos išlaisvintojo nuo bolše
vikų Juozo Pilsudskio po I Pa
saulinio karo lenkų pastatytas 
paminklas yra New Yorke ir ne- 
ga’js būti nugabėritas j T^nkiją, 
kol sovietai ten viešpatauja.
Dau: ide

You wouldn’t like it, of coune.
You see, one of the 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 where 
nobody forces you to do anything.

Rather, your country ask* 
that you simply consider toe 
many advantages of Savings 
Bonds.

First of all, if you think 
they’re a get-rvdi-quick scheme, 
forget rt Bonds aren*t for you. 
Ihey only pay off in the long 
iaul. For a quick return, there 
are a lot better ways to make 
a buck.

They do pay off, however. 
Sodsonely, a* a matter of fact.

A little over 4 dollars fer 
every 3 you invest Plus, the 
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 reascai why Amerioam 
already own over $52 IhUxm 
in Bonds.

If s called pride.
It just so happens that most 

Americans still choose to flunk 
this is the best piece of real 
estate gping.

If you happen to be one of 
these Americans who thinks 
there’s something to this cottWy 
of ours, why not buy into it

Sign up for fl» Payroll Sav
ings Plan where you work.

Or go to your bank.
And cough up that $18.75.
Please.

Take stock in America
Buy LLS. Savings Bon Js & Freedom Share*

N A UJ1E NOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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BAŽNYČIA KOMUNIZMO TARNYBOJE
Solženicino atviras laiškas patriarchui Pimenui

Aleksandras Solženicinas, No
belio laureatas, pripažintas vie
nu didžųjų Rusijos rašytojų, 
drąsus sovietų politinės siste
mos kritikas, policijos teroro ir 
pragariškų sąlygų sovietų ka
lėjimuose bei kacetuose aikštėn 
kėlėjas, žmogaus laisvės ir ver
tybės gynėjas, už tai sovietų 
valdžios visokiais būdais per
sekiojamas ir skriaudžiamas, 
rankų nenuleidžia raštu ir žodžiu 
aikštėn keldamas policinės im
perijos barbariškos sistemos 
niekšybės ir sakydamas despo
tams bei jų pataikūnams Į akis 
karčią teisybę.

Šių Velykų proga jis nusiun
tė atvirą laišką pačiam visos 
Rusijos Bažnyčios galvai patri
archui Pimenui. Kad tas laiškas 
nebūtų tylomis užkištas ir nuty
lėtas, autorius “samizdato” (po
grindžio perrašinėjimo) priemo
nėmis laišką multiplikavo ir laiš
ko kopijos jau pasiekė laisvąjį 
pasaulį. Laiške Solženicinas kar
čiais žodžiais apkaltina Rusijos 
bažnyčios galvą ir kunigus už 
tikinčiųjų išdavimą, ir nusidegra- 
davimą, pasidarant sovietų ateis
tinės santvarkos Įrankiais.

Laiško ištraukos

žiausią bažnytėlę yra pasire
miant vienašališkais potvarkiais 
apie vadinamą “Bažnyčios nuo 
Valstybės atskyrimą” negailes
tingai atmetami arba sabotuoja
mi, taip kad nėra jokios vilties 
išgirsti naujų bažnytinių varpų, 
kurių Sovietų Rusija jau ilgesnį 
laiką netoleruoja”.

Griežtais žodžiais kaltindamas 
Rusijos bažnyčią dėl klusnaus 
Valstybinės Tarybos Bažnyti
niams reikalams Įsakų vykdymo, 
Solženicinas t toliau rašo:

“Visa Bažnyčios administra
cija, vyskupų nominavimas, ne
išskiriant net šventvagiškų kar- 
jeravičių, kurie degraduoja ir 
beteisę paverčia dvasinę Bažny
čios valdžią — visa tai yra at
liekama paslapčiomis taip vadi
namos Tarybos Bažnytiniams 
reikalams politrukų biuruose.

“Per 2,000 metų tokio ciniško
reginio neturėjome, kad Bažny- dama smulkius neigiamus Įvy-

w

princesė Anne mėgsta jodinėti ir yra viena geriausiu britu raiteliu. Nuotraukoje ji 
matoma šuolyje per kliūti su savo mėgiamu arkliu "Doublet".
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Britanijos

sudūlėju- 
pravosla- 
Rusijoje 
autorius.

“Sunkus antkapio akmuo sle
gia mintis ir krūtinę 
šiai ir besibaigiančiai 
vų bažnyčiai Sovietų 
valdant”, rašo laiško
“Kas pasidarė su kraštu, ku
riame vienai veikiančiai bažny
čiai atitenka 20 sunaikintų ir 
nebegrąžinamai sugriautų, o dar 
kitos 20 bažnyčių yra visiškai, 
apleistos ir desakruotos”... O 
kiek Rusijoje yra rajonų, kur 
100 iki 200 kilometrų spinduliu 
jokios bažnyčios nėra”...

“Prašymai pastatyti noęs ma-

čia valdoma ateistų diktatūros”.
Solženicinas savo laiške pri

mena, kar patriarchas Pimenas 
per ištisus savo valdymo metus 
nepadarė nė vieno žingsnio, kad 
būtų atstatyti du veiklūs ku
nigai — Mikalojus Ešlimanas ir 
Glėbas Jakuninas, kurie buvo 
ekskomunikuoti už tai, kad 1965 
metais turėjo drąsos neigiamai 
atsiliepti dėl bažnyčios ciniško 
kolaboravimo su sovietų valdžia. 
Kalugos arkivyskupas Permoge- 
nas, už atsisakymą savo diecezi
joj uždaryti bažnyčias, tebelai
komas vienuolyne izoliacijoje.

Turėdamas galvoje, kaip iš
kalbinga yra Rusijos bažnyčia 
pasaulėtiniais klausimais, akli
nai prisilaikydama kompartijos 
“linijos” kaip Kremlius diktuo
ja, autorius pabrėždamas sako:

Rusų Bažnyčia išdidžiai ir gar
siai reiškia savo opiniją, smerk-

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
Alekso Ambrose knygą, 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 pasiųsti:

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

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

NSURED

PER ANNUM 

$1000 or more 
certificates 
1 year min.

kius tolimoje Afrikoje ar Azi
joje, bet gi ta pati bažnyčia ty
li, kuomet reikalas liečia degan
čius vidaus klausimus”, kuomet 
kunigai yra visiški bejėgiai sa
vo parapijose ir gali atlikti tik 
tokias bažnytines ceremonijas, 
kokias jiems valdžia leidžia. Jei 
nori atlikti paskutini patarna
vimą prieš mirštančiojo lovos, 
turi prašyti iš miesto valdžios 
specialaus leidimo.

“Patriarchas Pimenas savo 
arkiganytojiškai rūbais apsi- 
sengęs, per Kristaus Gimimo 
šventes per visas pravoslaviškas 
bažnyčias atsišaukė i visus ti
kinčiuosius pravoslavus visame 
pasaulyje, kad tėvai vaikus mo
kytų mylėti Bažnyčią, bet tyli 
kur reikalas liečia tikinčiuosius 
pačioje Sovietų Rusijoje”...

Aleksandras Solženicinas kelia 
balsą knygelėmis ir laiškais, ku
rie plinta slaptai po visą Rusiją 
ir po visą komunistų kolonijinę 
imperiją, gindamas trempiamas 
žmogaus ir piliečio teises. Da
bartinis jo “atviras laiškas” pa
triarchui Pimenui yra pirmas 
toks drąsus ir isakmingas pers
pėjimas bei apskundimas pa
tremptos ir likusios beteisės ru
sų bažnyčios, pavirtusios aklu 
pagalbiniu aparatu komunistų 
partijai ir sovietų bedieviškai 
ideologijai.

Tai yra “atviras laiškas” šių 
dienų vieno žymiausių Rusijos, 
patrioto, nors adresuotas pra
voslavų bažnyčios patriarchui, 
bet lygia dalimi taikomas ir Ro
mos katalikų popiežiui bei jo kar-

di nolams. kurie velnioniškos so
vietu propagandos primigdyti už
merkia akis prieš tragišką ir be
viltišką bažnyčios padėti Sovie
tu imperijoje, ir ausis užsikim-

še, kad negirdėtų dešimčių tūks
tančių lietuvių skundų Maskvai, 
Vatikanui ir Jungtinėms Tau
toms, siekia su ta “velnio galy
be” diplomatinių santykių.

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

TEL.
(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM

$5000 or more 
certificates 

2 year min.

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 82.00.
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 
Čeki ar Money orderį tokiu adresu:

£

1739 S. Halsted St, Chicago, 111 60608

Jeruzalė. Trijų giminingųjų 
religijų tikintieji tuo pačiu me
tu užplūdo visiems jiems šven
tąjį miestą švęsti krikščionių 
Velykas, žydų Passover (išė
jimą iš Egipto) ir mahometonų 
Moslem Sabbath.

Krikščionys piligrimai iš viso 
pasaulio Didįjį Penktadieni ma
žiausiai 10,000 žmonių gedulin
goj procesijoj sekė paskui prie
šakyje nešamą kryžių Kančios 
Keliu (Via Dolorosa) i Kalva
rijos kalną, kur prieš arti 2,000 
metų buvo nukryžiuotas Kris
tus. ,

Procesija siauromis gatvė
mis vingiavo prasilenkdama su 
kailio kepurėmis apsimovusių 
ir juodais ilgais kaftanais apsi
vilkusių ortodoksų žydų grupė
mis savo ruožtu einančiomis 
prie-Raudų Sienos dėkoti Jeho
vai ir Mozei už išvadavimą iš 
Egipto vergijos. Passover (loty
niškai Exodus, lietuviškai išėji
mas) yra džiaugsmingiausioji 
ji žydų tautinė ir religinė šven
tė, kalendoriuje sutampanti su 
krikščionių Velykomis.

Tuo pačiu metu iš mečečių 
(moskų) minaretų (bokštų) au
sis draskančiais balsais šaukė 
per garsiakalbius plokštelėse ire- 
korduoti mulų atsišaukimai į 
tikinčiuosius vykti pamaldų į 
EI Azsa ir Omaro mečetes. Aukš
tos gaidos arabiški garsai ko ne 
visiškai stelbė krikščionių gie
dojimus.

Nazareto ir Jeruzalės vysku
pams vadovaujant krikščionių- 
piligrimai žygiavo pasidalinę 
grupėmis pagal skaičių ir savo 
kraštus: iš Jungtinių Valstybių, 
Didž. Britanijos, Vakarų Vo
kietijos, Italijos, Pietų Afrikos 
ir Japonijos.

Roma. Popiežius Paulius VI 
Velykų dieną iš šv. Petro bazi
likos balkono septyniolika kal
bomis sveikino žmones su taika, 
pats pareikšdamas abejonę ar 
jo sveikinimas pasieks “tylos 
bažnyčias, kur tikėjimas yra per
sekiojamas”. Po Velykų mišių 
popiežius paėmęs į rankas gla
monėjo italų kaimiečių jam at
neštą dovaną — gyvą baltą avi
nėlį.
Didįjį Penktadienį per dviejų 

valandų pamaldas šv. Marijos 
bazilikoje popiežius basas ir be 
kepurės sėdėjo nepapuoštame 
plikame soste prie nepapuošto 
altoriaus ir pats procesijoje Ro
mos koliziejuje lydimas kelių 
kardinolų ir būrio Romos kuni
gų nešė didoką kryžių.

Naujas Popiežiaus 
portretas

Kielio mieste gimęs ir pas žy
miausią prancūzų dailininką ku- 
bistą ir konstruktyvistą Fernand 
Leger studijavęs protestonas 
dail. Ernst Gunter Hanging per

ŠS ŽINIOS
pustrečių metų baigė nupiešti 
pusaštunto ketvirtainio metro 
didumo popiežiaus Pauliaus VI 
paveikslą, kuriame kaip kritikai 
pastebi, bažnytiško kunikaikš- 
tiškumo ir “asmens kulto” ne
bėra nė žymės. Pats popiežius, 
kuriam šis aliejinis medžio len
toje darbas sausio 22 dieną bu
vo pristatytas, pareiškė: “Rei
kalinga beveik visiškai nauja fi
losofija, norint šį paveikslą vi
same jo turinyje perprasti”...

Paveikslo tema yra tokia: di
džiausio (šv. Petro) bazilikos 
kupolo beveik prislėgta pačioje 
apačioje ekspresyvi, stilizuota 
mažytė popiežiaus galva, išreikš
ta kaip atomo branduolis, kaip 
Bažnyčios centrinis nervų maz
gas.

Dailininkas Hansing pasikal
bėjime apie popiežių ir savo dar
bą pasakė: “ŠĮ popiežių aš galiu 
matyti tik kaip žmogų, norinti 
gelbėti, persistengianti, maldau
janti žmogų milžiniškų Įtampų 
lauke. Tas darbas mane visiš
kai pagavo. Pirmą kartą aš ban
džiau sunkios pareigos jaudinan
tį pavaizdavimą Įtraukti Į pasau
linės istorinės reikšmės asme
nybės portretą”.

Pusantro šimto Lenkijos 
’ policininku griovė kaimo 

koplytėlę
Varšuva (ST). Lygiai tuo me

tu, kai pogomulkinis kompar
tijos bosas Edvardas Gierekas 
deda pastangas normalizuoti san
tykius su katalikų bažnyčia, to
limoj provincijoj, vietovėje va
dinamoj Zbrosza Duža Įvyko Įvy
kis, kokio bent lenkų komunis
tų istorijoje dar nebuvo buvę.

Praeito kovo 22 dieną dau
giau kaip 150 milicininkų ooli- 
cininkų, ir keliolika vežimų dar
bininkų apsupo šį vargingą kai
melį (Zbrosza Duža), jėga Įpuo
lė Į kaimo, laikinąją koplytėlę 
ir išsinešė komunikantus, užmes- 
dami juos kaip kokią dėžę j sunk- 
vežimą, nepaisydami šaukimo, 
kad tai yra švenčiausias sakra
mentas, pranešama vienoje už
sienių korespondento telegra
moje.

Šis vargingus kaimelis norė
jęs turėti nuosavą bažnytėlę, ka
dangi į artimiausią bažnyčią yra 
6 ar 7 mylios blogiausio purvi
no kelio. Kaimiečiai pastatė 
šiokį tokį baraką ir arti jo pas 
kaimietį apgyvendino kunigą. 
Milicija apie tai patyrusi pada
rė puolimą, o po trijų dienų ir 
antrą. Kadangi baraką sunai
kinus, mokykles vaikai iš popie
rinių maišų pasistatė koplytėlę, 
netrukus atskubėjo 12 automo
bilių policijos ir policininkai vai
kams atėmė “tai, kas buvo tikė
jimo simbolis”.

Lenkijos primas kardinolas 
Stefan Wyszynski sekmadieni 
apie Įvykį paskelbdamas per pa
mokslą pareiškė, kad milicinin
kai tokiu veiksmu “Įžeidė Jėzų

Kristų švenčiausiame Sakra
mente” ir viešai pagrasino, kad 
nesiribos paskelbimu tik per pa
mokslus, o kreipsis su protestu 

\ alstybės valdžią. ,i

Popiežius skelbia 
kova "erezijai'7

Popiežius Paulius VI aštriai 
pasmerkė vadinamų “pažangiųjų 
teologų naujųjų laikų ereziją 
apie Kristaus ii- šv. Dvasios pa
slaptis”, perspėdamas katalikus 
tos erezijos saugotis. Popiežius 
kreipėsi į dvarininkus, prašyda
mas pasipriešinti tos erezijos 
plitimui. Popiežiaus "naujųjų 
laikų erezijos" pasmerkimą de
kretą paruošė vatikaninė Tikė
jimo doktrinos kongregacija 
(buvusioji “šventoji" Inkvizi
cija).

Tame dekrete aiškinama, esą 
šių dienų teologai perstatų Kris
tų kaip “šventą žmogų”, kurs 
Dievo esybę padarė kitiems žmo
nėms labiau suprantamą. Tie 
teologai skelbią, kad Jėzus am
žinai neegzistuoja kaip Dievo sū
nus, žodžiu “pažangieji teologai” 
bandą Bažnyčios doktriną kaip 
nors priderinti prie dabartinio 
žmogaus galvosenos.

Popiežiaus dekretas Įgalina 
vyskupus taikyti disciplinarines 
bausmes tiems teologams, kurie 
skelbs tokias “naujoviškas ere
zijas”. Tačiau dekrete nieko ne
užsimenama apie ekskomunikaci- 
ją ir tolimesnes inkvizicijos prie
mones, kurios viduramžiais neiš
vengiamai buvo pritaikomos ere
tikams.

SKAITYK "NAUJIENAS’’ - 
rOS TEIKIA GERLf’JlIAS, 
■FTSINGT4USIAS ŽINIAS

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

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

Įrištas, 431 pusi. __________________________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIITUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. Įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 pusi., Įrišta — $3,00, 

minkštais viršeliais — ___ — _____ __ ;_________
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p__
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusk __________________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., ________________________________
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

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

pusi., dabar tik _____ .■

kokią

$6.00
$6.00

$7 JO

$2.00
$2.00
$5.50
$3.00

$1.00

$4.00 

$10.00
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1739 So. Halsted St., Chicago 8, DI. — Telef. HA 1-6100

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

NSURED

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.

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

NAUJHFMQS, frHlCAOO •, ILI------ nU»AY, APML 7, 1012
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metams ________________ 122.00
pusei metų............... ........ $12*00
trims mėnesiam*___________$7.00
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Pagalys į ratus
Didžiausios Amerikos Lietuvių organizacijos, suda

rančios Amerikos Lietuvių Tarybų, kartu su panašiomis 
latvių ir estų organizacijomis turi sudariusios Jungtini 
Amerikos Baltiečių Komitetų. Praeitų terminų šio komi
teto pirmininku buvo Dr. Kazys Bobelis, Alto pirminin
kas, o šio komiteto reikalų vedėju buvo ir tebėra Dr. Jo
nas B. Genys, Alto atstovas Washingtone.

Šis Jungtinis Amerikos Baltiečių Komitetas, patyręs 
apie prezidento Niksono planuojamų kelionę Į Maskva, 
pradėjo planuoti bendra akcijų rusų pavergtų tautų nau
dai. Amerikos Lietuvių Tarybos atstovai rūpinosi Lie
tuvos reikalais, bet kiekvienam aišku, kad didesnės įta
kos turės lietuvių, latvių ir estų bendra intervencija.

Jungtinis Baltiečių Komitetas, dar praeitais metais 
pradėjęs svarstyti bendra akcijų, suorganizavo konfe
rencija šių metų balandžio 15 ir 16 dienomis. Washing
tone jie nusamdė Sheraton Inn reikalingas patalpas ir 
aptarė konferencijos dienotvarkę. Lietuviai, latviai ir 
estai sudarė bendra šios konferencijos darbų komitetų, 
į kurį, be jau minėto Dr. Genio, dar įeina Steponas Kin
durys ir Julius Šilgalis.

Konferencijos organizatoriai kita šeštadienį pir
miausia nustatys dabartinę padėtį visuose trijuose Pa
baltijo kraštuose. Vėliau svarstys priemones, kaip ži
nias apie pavergta Pabaltijį plačiau paskleisti laisvame 
pasaulyje. Be patyrusių latvių ir estų, konferencijoje 
paskaitas skaitys Dr. Povilas A. Mažeika ir Vilius Bra
žėnas, Gintaras Karosas ir Dr. Jokūbas J. Stukas. Pa
skaita skaitys Dr. Jonas P. Balys apie Baltijos infor
macijos šaltinius, esančius JAV kongreso bibliotekoje. 
Kun. Kazimieras Pugevičius kalbės apie priemones ži
nių skleidimui pagerinti. Dr. Algis Pautienius skaitys 
paskaita apie priemones pagelbėti pavergtoms pabal- 
tiečių tautoms. Konferencija bus baigiama banketu. 
Visi paruošiamieji darbai jau baigti, su paskaitininkais 
susitarta, banketas suruoštas ir kvietimai išsiuntinėti. 
Šie darbai atlikti ne šiandien, bet prieš porų mėnesių. 
Įtakingesni asmenys kvietimus jau gavo prieš pusantro 
mėnesio. Spaudoje keliais atvejais buvo rašyta apie šios 
konferencijos paruošiamuosius darbus. Amerikos Lie
tuvių Taryba ir ja sudarančios organizacijos remia 
Jungtinį Baltiečių Komitetų ir nori, kad konferencija 
gražiai ir įspūdingai praeitų, net į konferencija yra pa-

trims mėnesiams  _______  $6.00
vienam mėnesiui  $2.00

Kanadoje:
metams __________$22.00
pusei metų  ___________ $12.00
vienam mėnesiui $3.00

Užsieniuose:
metams ...._____________ .... $23.00
pusei metų __ ___________$13.00
vienam mėnesiui  $3.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

KAIP SOMĖTUOSE TEISIAMI ŽMONĖS
Vakarus pasiekė necenzuruotas Maskvos teismo 
protokolas nuteisiant disidentą V. K. Bukovski

(Tęsinys)
“Švitantis antisovietčikas”
“Štai šiandien”, kalbėjo pro

kuroras, “prieš teismą stovi dar 
kitas šmeižikas ir švitantis an
tisovietčikas Bukovskis. Jo Va
karų globėjai stengiasi pavaiz
duoti Bukovskį kaip sovietinio 
gyvenimo autoritetą, bet tik

kviestas didokas senato ir atstovų rūmų narių skaičius. 
Konferencijon pakviesti ir Valstybės Departamento pa
reigūnai. Lietuviai yra įsitikinę, kad prezidentas Nik- 
sonas atidžiau išklausys lietuvių, latvių ir estų pareiš
kimus, negu vienos tautinės grupės atstovus. Washing- 
tono sluoksniai visuomet kreipia daugiau dėmesio į 
tuos, kurie patys moka susitarti ir bendrų darbų dirbti.

Iki šio meto Amerikos lietuviai vieni mokėjo suor
ganizuoti reikalingų spaudimų į Washingtono valdžios 
sluoksnius ,bet šį karta tokių bendrų akcija lietuviams 
pavyko suorganizuoti kartu su latviais ir estais. Konfe
rencijų pavyko suruošti, dabar visiems rūpėjo sėkmin
giau ir sklandžiau ja pravesti. Ji, be abejo, bus sėkmin
gai pravesta, bet šiandien paaiškėjo, kad tūla Aušra 
Zerr yra pasiryžusi įkišti pagalį į riedančius šios kon
ferencijos organizavimo ratus. Ji turėjo ištisus metus 
įvairiausiams renginiams ruoštis, bet iki šio meto nieko 
nesuruošė. Organizacijos pinigais ji važinėjo į Wa- 
shingtonų ir skraido po visų kraštų, bet nieko geresnio 
nesugalvojo, kaip dviem dienom prieš Alto ruošiamų 
konferencija suruošti savo renginį, šių metų balandžio 
1 diena ji išsiuntinėjo JAV Lietuvių Bendruomenės pa
reigūnams pranešimų apie balandžio 13 dienų jos ruo
šiama renginį. Įsivaizduokite, tik dviem dienom prieš 
Alto suplanuotų ir visų Amerikos pabaltiečių ruošiamų 
konferencija! Pranešimų apie renginį buvo paruošusi 
kovo 29 diena, apylinkių valdyboms ir veiklesniems na
riams išsiuntinėjo jį tik praeitų sekmadienį ir pirma
dienį. JAV Lietuvių Bendruomenės renginių vadovė 
ponia Zerr šitaip organizacijos nariams rašo:

“Š. m. balandžio mėn. 13 d., ketvirtadienį, Wa
shingtone, tarp 1 vai. ir 3 vai. p. p., Senato patal
pose, JAV LB Centro Valdyba rengia priėmimų — 
kavutę JAV Senato ir Atstovų Rūmų nariams. Šio 
priėmimo ruošime nuoširdžiai talkina JAV senato
riai iš Pennsylvanijos valstybės Hugh Scott, Sena
to mažumos vadas, ir Richard S. Schweiker, Etni
nių Grupių Praeičiai tirti projekto Senate autorius. 
LB Centro Valdyba šiame priėmime dalyvauti yra 
pakvietusi visus JAV senatorius ir dalį Atstovų 
Rūmų narių. Iš kongresmanų tarpo kviesti visi 
paskutiniųjų 2 — 3 metų bėgyje Lietuvos reikalui 
vienokiu ar kitokiu būdu pasitarnavę asmenys.”
Šį pagalį balandžio 15 dienai suplanuoton konferen

cijon kiša ne viena ponia Zerr. Jį kiša visi JAV ben
druomenės vadovybėn įsiskverbę frontininkai. Esame 
tikri, kad didelė JAV bendruomenės narių dauguma 
nepritaria šitokiam pagalių kišimui. Reikėtų išaiškinti, 
kuriais sumetimais frontininkai imasi tokių žingsnių?

Kaip ilgai Amerikos lietuviai toleruos tokį pagalių 
kaišaliojimų?

rajame gyvenime šis nepriklau
somas jaunas vyras yra auto
ritetas tik prie vartų tokių na
mų, kuriuose Maskvoje yra ap
sigyvenę Vakarų koresponden
tai. Iškritėlis, išvarytas iš uni
versiteto kaip nevykėlis. Jis sa
ve skaito darbininku. Bet jo vi
sas darbas yra slampinėjimas 
aplinkui užsienių korespondentų

apartmentus, mainais už pigius 
prezentus pardavinėjant prieš- 
sovietišką šlamštą.

Norėdamas sukelti sau Va
karų patronų palankumą, Bu
kovskis išgalvoja visokį šmei
žiantį šlamštą, kaip Sovietų Są
jungoje inteligentija tariamai 
yra siunčiama į psichiatrines li
gonines, kur jiems taikomi ne
žmoniški prievartos metodai už 
jų demokratiškas pažiūras, ir 
tai be jokio teismo. Tikslu pa
skleisti tą savo priešsovietišką 
jovalą Bukovskis, kaip jis pats 
prisipažino teismui, davė inter
view (pasikalbėjimą) CBS Mas
kvos Biuro šefui William Cole, 
kurs už ncsuderinimą su žurnalis 
tiniu statusu veiklą buvo ištrem
tas iš mūsų šalies, ir kitą (in
terview) davė AP koresponden
tui Holger Jansenui.

“Nenuginčijamas įrodymas”
Visi tie kaltinamojo akto kalti

nimai šios bylos eigoje buvo nuo
dugniausiai išstudijuoti. Teis
mui buvo pristatytas Bukovskio 
nusikaltimų neginčijamas įro
dymas visais kaltinamojo akto 
kaltinimais. (Prokuroras parei
kalavo maksim um bausmės — 
12 metų, kaip tai numatyta Kri
minalinio Kodekso 70 straips
niu: dvejus metus kalėjime, 

' penkerius metus griežto režimo 
i darbo stovykloj ir po to penke
rius metus naminės tremties.

Gynybos advokatas savo bai
giamojoje kalboje teismui įro
dinėjo, kad ta Kriminalinio Ko
dekso sekcija, pagal kurią Bu
kovskis buvo patrauktas į teis
mą, numato tikslą nuversti ar 
susilpninti Sovietų valdžią. Gy
nyba prašė išteisinti tuo pagrin
du, kadangi teismas nenustatė 
įrodymo, jog Bukovskis siekė 
nuversti ar susilpninti Sovietų 
autoritetą.

šveiskis argumentavo, jog 
kuomet Bukovskis buvo padėtas 
Leningrado psichiatrinėje ligo
ninėje, jo oficiali diagnozė buvo 
“paranojos tipo psichopatija”. 
Dėl to, gynybos advokatas kal
bėjo, jei Bukovskis buvo proti
niai sergantis kaip kad prokura
tūra tvirtina, kad jis buvo, tad 
kaltinamojo pareiškimai apie 
sąlygas ligoninėje buvo netiks
laus stebėjimo rezultatas, o ne 
noras nuversti ar susilpninti So
vietų valdtžią.

Bukovskio paskutinis žodis
“Aš čia neliesiu kaltinimo ju

ridinės pusės, kadangi aš jau 
visiškai Įrodžiau, kad jis neturi 
jokio pagrindo teismo kameroje. 
Aš kalbėsiu apie kai ką visiškai 
kita: represaiijos prieš mane bu
vo seniai paruoštos. Aš tatai ži
nojau.

Birželio 9 dieną prokuroras 
Jankovičius mane pasišaukė ir 
grasino mane nubausti. Po to 

Thompson, III. gyventojas James 
Marken, matyt, didelis šposininkas, 
pastatė prie savo namu dvi pašto dė
žutes: vieną apačioje — paprastiems 
laiškams, o kitą aukštai — oro pašto 
laiškams, lyg tikėdamasis, kad laiš

kai bus įmesti tiesiai iš lėktuvo.

laikraštyje Pravda pasirodė 
straipsnis veik ištisai cituotas 
prokuroro kalboje, kaltinant, kad 
aš užsienių, korespondentų prie
vartėse už mažus kyšius parda
vęs šmeižiančią informaciją.

Prieš mano arešta aš buvau 
nuolat sekiojamas. Buvau per
sekiojamas, grasinamas nužu
dyti, o vienas mane sekiojusiųjų 
iki tokio laipsnio nebesusivaldė, 
kad man grasino savo tarnybi
niu ginklu.

Kam šis teismas buvo reika
lingas? Tik nubausti vieną’žmo
gų ? O, ne. Čia yra “principas”, 
savo rūšies “filosofija”. Už iš
keltųjų kaltinimų yra kiti, neiš
kelti.

Represali jomis prieš mane 
jie nori Įbaidyti tuos, kurie ban
dytų paskelbti pasauliui apie jų 
nusikaltimus.

Jie nenori iš savo stubos neš
ti laukant nešvarumus, kad ga
lėtų pasaulio arenoje rodytis esą 
tokie be priekaišto prispaustų
jų gynėjai.

Mūsų visuomenė vis tebeser
ga. Ji serga baime, kurią pa- 
veldėjome iš Stalino gadynės. 
Bet gi publikos dvasinės apšvie
tus procesas jau prasidėjo ir ne
begali būti sustabdtytas.

Publika jau supranta, kad kri
minalistas yra ne tas, kurs pur

vą iš stubos lauk neša, bet tas 
kurs tą purvą gamina.

Nepaisant, kaip ilgai aš tu
rėsiu išbūti uždarytas, aš nie
kados neišsižadėsiu savo įsitiki
nimų. Aš pasiremdamas teise, 
kokią man suteikia... Sovietų 
konstitucija, visiems, visuomet 
juos reikšiu, kas norės manęs 
klausytis.

Aš kovosiu už teisėtumą ir tei
singumą. Aš tik apgailestauju, 
kad per tą trumpą laiką — vie
nus metus, du mėnesius, ir tris 
dienas mano laisvės (tik tiek 
laiko Bukovskis išbuvo laisvas 
nuo grįžimo iš psichiatrinės iki 
naujo suėmimo) aš tiek mažai 
nepajėgiau padaryti pareigai”...

Teismas pripažino Bukovskį 
kaltu visais punktais, kaip bu
vo kaltinamas. Jis buvo nuteis
tas dvejiems metams kalėjimo, 
penkeriems metams pataisos 
darbo stovykloje ir dar penke
riems metams naminės tremties, 
tai aukščiausia bausmė, kokią So
vietų įstatymas numato. Bu
kovskis dar be to buvo nubaus
tas 100 rublių teismo išlaidų;

Vertė J. Pr.
(Pabaiga)

Už SAUJĄ RUBLIŲ
Tokia antrašte straipsnį išsi

spausdino Italijos socialdemo
kratų dienraštis “Umanita”. Ja- 

j me rašoma apie Vladimiro Bu- 
I kovskio bylą Maskvos teisme ir 
pažymima, kad tuo laiku, kai 
byla buvo svarstoma, ten viešė
jo Italijos komunistų partijos 
delegacija su Carlo Pajetta prie
šaky.

“Delegacija susitiko su lietu
viu Paleckiu, slaptosios policijos 
operacijų specialistu, kuris 
smarkiai pasireiškė Stalino lai
kais”, sakoma italų laikraštyje.

Tikriausiai, esą, Paleckis pa
aiškinęs Pajetai ir jo dviems pa
lydovams apie Bukovskio “nusi
kaltimų didumą” ir apie “so
cialistinį teisingumą”, kurio bu
vo griežtai prisilaikoma tardy
mų metu ir svarstant bylą teis
me.

Italijos komunistai, norėdami 
gauti iš rusų “saują rublių”, taip 
ir aprašė bylą savo laikraštyje.

(Europos Lietuvis Nr. 4)

PRITARIAMASIS BALSAS
— Kai persikėliau pas žmo

nos tėvus, tai neturiu nei spren
džiamo nei patariamojo balso!

— Betgi liko pritariamasis...

KAILINIO PALTO KAINA
— Brangusis, tu man padova

nojai tokį brangų paltą. Aš no
rėčiau žinoti jo kainą.

— Nuo šešių iki dvylikos me
tų...

NORIMANTAS DAUJOTAS

LIETUVA MASKVOS 
VERGIJOJE

18
Tik štai prie to namo priešakinių durų 

stovi ir burzgia kariškas auto sunkvežimis 
ir jame sėdi, skaron į suvyniojusi ir rankas 
dangun kilnopanti moteris. Kas tai galėti] 
būti? Sunkvežimyje, moters užnugary, 
stovi ginkluoti rusikais šautuvais ir durk
lais raudonarmiečiai. Iš karto supratau, 
nes t tokius sunkvežimius, kuriuose buvo 
seneliai, viduramžiai žmonės, vaikai, kū
dikiai motinų rankose, man teko daug 
dang sykių matyti. Tokie vaizdai mums 
visiems kėlė baisesni už mirtį siaubą. Man 
staiga sustingo kojos. Pasijutau tartum bū
čiau paralyžuotas. Sustojęs ir geriau Įsi
žiūrėjęs į sunkvežimyje esančią moterį, at
pažinau, kad tai mūsų gerai pažįstama. 
Romos viešbučio savininkė Pranė Dubins- 
kaitė. Kvailo jausmo pagautas aš ban
džiau žengti priė to sunkvežimio, kur sė
dėjo moteris, norėdamas paklausti: “Kas 
atsitiko, už ką ji yra suimta?’’ Tačiau tą 
pačią akimirką autovežiini saugoję mon
golai įvarė vamzdin šovinius... Ir šautu
vais taikė į mane šauti. Vienas jų suriko: 
“Stoj, streliat budim!” Aš pusgyvis iš iš
gąsčio atbulas ėmiau trauktis atgal. Greit 
apsisukau ir, sudiev nepasakęs Pranei Du- 
binskaitei, susigūžiau ir nudūmiau. Ma
no nervai kiek atsileido tik priartėjus prie 
banko iš kilos pusės. Baimijaus eiti į ban

ko vidų. Kas bus, gal ir mane suims? Gal? 
...Bet... apsigalvojęs rizikavau. Bema
no tarnautojų — skaičiuotojų iš kitų sky
rių jokių tarnautojų nesimatė. Kodėl? Jie, 
tur būt, žinojo apie politinę eigą daugiau 
negu aš... Tiesa, kitų skyrių tarnautojai 
įprastai renkasi lygiai aštuntą valandą ry
to. Vienu kitu žodžiu persimetęs su susirin
kusiomis moterimis, pastebėjau, kad jos 
buvo baisiai išsigandusios, neramios susi
rūpinusios.

Apsižvalgiau. Ogi aplink, iš kamba
rio i kambarį, koridoriais bėgiojo apsi
ginklavę ruseliai, politvadovai. Įprastai 
jie vėlindamiesi ateidavo į darbą. Po tru
putį man ėmė aiškėti trėmimų paslaptis.

Kas tuo metu dėjosi Kaune ir visoje Lie
tuvoje. daugiau teko sužinoti vėliau, ka
da susirinko visi tarnautojai. Jie buvo iš
sigandę. išbalę ir nežinojo ką turi daryti, 
gal sprukti kur nors?... Negalėjau apsis
pręsti... Jų pasakojimu, miesto gatvės 
užtvenktos ginkluotų raudonarmiečių ir 
karinių sunkvežimių. Jie tik burzgia ir zu
ja Į visas puses. Matėsi daugybė sugaudytų 
ir i sunkvežimius įstumtų lietuvių: vyrų, 
moterų ir vaikų. Visur enkavedistai ko
manduoja. rėkauja. įsakinėja. Su jais 
važinėja civiliai apsirengę vietiniai komu
nistai — išdavikai. Įvairiose įstaigose tar
navę rusai, pagal vietinių komunistų ir 
žydelių paruoštus sąrašus, su lietuvių pa
vardėmis ir adresais, suiminėjo lietuvius 
ir skubiai (tartum deglų ugnys) juos ver
kiančius gabeno į geležinkelio stotį. Ten 
jifos grūdo į prekinius ar gyvuliams skir

> mų. Besiklausant, nei iš šio, nei iš to, 
Meldutis pradėjo klausinėti šapovalovą:

— Drauge šapovalovai, ar jūs Rusijoje 
turite radijo aparatų?

— Aišku, kad turime! — su pasididžia
vimu atkerta rusas. — Pas mus laukus aria 
kombainai, traktoriai: Arkliai prieš de
šimt metų jau išguiti. Pas mus mašinos 
visur, technika visur ir aukšta kultūra.,.

— O kiek pas jus kaštuoja vidutinis ra
dijo aparatas?

— Tik 600 rublių. ... .
— Gal jį atsivežei? Būtų įdomu pasi

klausyti jo transliacijų...
— Ne. neturiu. Išvažiuodamas iš Mas

kvos aš jį pardaviau.
— O kaip dabar gali be radijo apsieiti?
— Čia pirkau vietinės gamybo vartotą 

radiją.
— Kiek gi už jį mokėjai?
— X00 rubliu... 4.
— Klausyk, drauge šapalovai, arba tu 

meluoji, arba esi labiausiai pasižymėjęs 
mulkis. — pertraukė jo kalbą Meldutis. — 
Pagalvok tik. — už vartotą radijo aparatą 
200 rublių mokėjai daugiau nei pas jus Ru
sijoj kaštuoja naujas. Juk rusiškas apara
tas tobulesnis ir pigesnis, tai kodėl neatsi- 
vežei?

Tą pokalbį girdėjome ir vis ten buvę 
ėmėme šypsotis, o susikompromitavęs ru
sas tik paraudo... O po to ėmė koliotis ir 
vadinti Meldutį provokatorium, fašistu, 
hitlerininku ir išbėgo lauk pro duris. Nuo 
to vakaro šapovalovas daugiau nesirodė

tus vagonus: jų buvo prie pat Kauno gele
žinkelio stoties tuo metu virš 400.

BEZUMOVIč, MELDUTIS IR 
MASKVINIS RADIJAS

Mūsų banke, tuo metu Maskvos Gosban- 
ko skyriuje, iš kažkur atvykę maskoliai 
bėginėjo ir kažkokius “svarbius įsakymus” 

. vykdė: mes jų visai nepažinojome. Tai 
nauji žmonės. Kas jie? Bet... šiandien 
ima mums aiškėti jų “svarbios pareigos”, 
šiandien komisaras, banko direktorius 
“Besumovič” visai nesirodė. Girdėjau iš 
vieno tarnautojo, kad jis, prisikabinęs 
didžiulį naganą, sukinėjosi Kauno centri
nėse gatvėse: kai kas jį buvo matęs pės- i 
čiom arba automobilyje, rusų kariškiui šo
feriui mašiną vairuojant. Matyt, jis va
dovavo tam tikram enkavedistų ir rusų 
būriui, kuris suiminėjo lietuvius ir vežė 
juos i geležinkelio stotį. Nesimatė banke 
ir ruso politruko Malyj. Nematėme banke 
nei “draugo*’ šnpovalovo. Jis buvo (taip 
mums atrodė ) bemokslis ir tarnyboje. — 
netašytas kvailys, k aip ir daugumas mas- . 
kvinių rusų. Lietuviai iš jo slaptai juokėsi. 
Tačiau pas mus tarnavęs , irgi mokslų ne
baigęs, Meldu lis šapalovo kažkodėl nebi
jodavo ir jį pajuokdavo kiekviena proga, 
šapovalovas visiems girdint atsikirsdavo 
jam: “vy vsie provakatori, fašisty!” Lie
tuviai juokdavosi, bet kartu bijojo, kad 
kas nors blogo neatsitiktų.

Vakarais. turėdami kiek laiko tarp 
Į vieno ir kito maršruto, inkasentai sėdėda- | 
1 vo kambarėlyje ir klausėsi radijo progra- 

mūsų kambaryje. Tas pokalbis vyko prieš 
kelias dienas baisiam lietuvių išvežimui 
prasidėjus, šapovalovas jame buvo tik
ras didvyris, nes jis nekentė lietuvių. Tai
gi šiuo metu visi pažinoję Meldutį nuošir
džiai apgailestavo, nes buvo įsitikinę, kad 
jis Sibiro neišvengs: šapovalovas jį bus 
įskundęs. Vienok, kaip paaiškėjo vėliau, 
Meldutis nebuvo išvežtas. Jis pasiliko, o 
buvo išvežtas kurjeris, kuris buvo, buvęs 
Amerikoje, ir. pažinęs laisvo žmogaus gy
venimą ir neslėpė savo įsitikinimų.

BAISIEJI 1941 METŲ BIRŽELIO 
TRĖMIMAI

Negaliu ir šiandien užmiršti to baisaus 
vaizdo, kurį sudarė maskvos bolševikų or- 
ganįmoti ir vykdomi nekaltų lietuvių trė
mimai. Prekinių vagonų traukiniai ant 
šalutinių geležinkelių bėgių. Puvo karštos 
ir saulėtos birželio dienos. Vagonai buvo 
kimšte prikimšti vyrų, moterų ir vaikų.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N A U J TEN A Sr

Jos visad rašo
TEISYBE
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
pritaiko akinius 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.; PRospect 8-3229 
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo J7 iki 9 vai, yąk. Tree, uždaryta,

Km. tel. 239-4683

DR. K. G. 8ALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UIGOS 

ginekologine chirurgija 
*449 So. Pulexi Rd. (Crawford 

AA*dicai Building). Tel. LU 5-6446 
Pnirna Ligomus pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia. sKaxnointi 374-8U12

<elef.: PRospect 8-1717

DR. S. BlEZiS 
gydytojas ir Chirurgas 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūgiai antradieniais ir penktadieniais 
ITečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

R*z.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone; REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SETON 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Pox Valley Medical Center 
*60 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PET£R BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7let STREET 
Ofisą*: Hemlock 4-5*49 

Rez id.: 388-2233
UFLSO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1 vaL, 
mtrad., penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir žest&d. tiktai susitarus.

ASK LITUANICA VIDURIO VAKARŲ 
APYGARDOS PIRMENYBĖSE

š. m. kovo 25 — 26 d. d. Či
kagoje įvykusiose Vidurio Va
karų Sporto apygardos pirme
nybėse ASK Lituanica, seniau
sias lietuvių sporto klubas Či
kagoje, dalyvavo su septynio
mis krepšinio komandomis. 
Pirmenybėse pirmų kartą pa
sirodė Lituanicos jaunučių C 
ir D klasių komandos. Abiejų 
komandų premjera buvo labai 
sėkminga laimint šių klasių 
čempionatus Vidurio Vakarų 
apygardoje. Jaunučių D kla
sės komanda laimėjo savo kla
sės čempionatą prieš Clevelan 
do žaibo komandą 15 — 13 re
zultatu. Komendą sudarė: D. 
Balzaras, A. Fabijonas, M. Ke- 
lečius, R. Kleiza, V. Kleiza, A. 
Korzonas, V. Liškūnas, A. Liu- 
binskas, T. Liubinskas, E. Na
kas, E. Pocius, J. Ruikis, M. 
šaulys, A. Sodonis ir S. Vit
kauskas. Ypatingai gerai pa
sireiškė Vydas Kleiza, kuris 
sumetė beveik visus koman
dos taškus.

Jaunučių C klasės komanda 
pasiekė finalą, laimėdama 
prieš Lemonto Arą 41 — 30 re
zultatu, ir Neries I komandą 
35 — 27 rezultatu. Finale lai
mėjo prieš labai stiprią Cleve- 
lando Žaibo komandą 33 — 
28 rezultatu. Lituanicos ko
mandą sudarė: A. Ambutas, 
E. Kriaučeliūnas, A. Palukai-

Rez.: Gi 841873

DR. W. EISIN - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

5132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti ALi 3-0001.

GRADINSKAS

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCELIUNAiTE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
' Neatsiliepus'— skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1813 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-980]

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

PATI NAUJOJI
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI f
NUSTATOMA į 

2512 W. 4? gi _ fr s-1958 ;
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ! i

j PERKRAUSTYMAi

į M 0 V I H 
t Leidime i — Pilna apdraudėI

ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PL WAibrook 5-8063

M 0 V i N G ;
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS ]

823 West 34 Place >
Tai.: FRcntier 6-1882

II ...... . LM H f

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

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

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

DR. LEONAS SEiBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2380
Naujas rez. telef.: 448-5545

■SOPHIc BARČUS
RADUC ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA. i

j 1490 kil. A. M.
į Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma ;
* dienio iki penktadienio 11—12 i 
! vai. ryto. — šeštadienį ir sek-f 

madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL1 
ryto.

Tel.: HEmlock 4-2413
71-9 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

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

Ofisą* 2750 West 71 st St. 
Tel.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Te!.: 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.r S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. tele.'.. Glbton 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOP ED A S-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap 
duhii Specie!! pageib* kolom* 
(Arėti Supports) ir t. t.

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

Telef.: PRospect 6-5084_____

tis, R. Paškus, S. Germanas, V. 
Barauskas, T. Lapas, V. Vit
kauskas, L. Kučas, M. Šaulys ir, 
V. Lietuvninkas. Puikiai pa-' 
sirodė Eugenijus Kriaučeliū- 
nas savo stipriu žaidimu prie 
abiejų lentų, o Lituanicos “ve
teranas” (įstojęs į klubą pra-' 
eitais metais) Algirdas Ambu-' 
tas aiškiai išsiskyrė kaip ge-| 
riausias šios klasės krepšiniu-; 
kas Vidurio Vakarų apygar
doj.

Jaunių B klasės komanda 
pasiekė finalą, laimėdama prieš 
Cicero Ateities II komandą 
39 — 24 rezultatu ir Nerį 30 — 
17 rezultatu. Finalą laimėjo 
stipri Ateities I komanda,’ 
įveikdama Lituanicą 38 — 35 
rezultatu. Lituanicos koman
doje žaidė: R. Bartašius, A. 
Ambutas, G. Burokas, V. De- 
renčius, V. čemarka, E. Jakus,’ 
E. Kriaučeliūnas, V. Razminas,1 
S. Plėnys ir E. Gudonis. šiose 
rungtynėse ypatingai gerai žai
dė Ateities Ruginis, pasižy-

Senatorius Edmund Muskie Wisconsin© pirminiuose rinkimuose 
daug balsų gavo iš ten gyvenančių lenkų kilmės amerikiečių.

mėdamas savo geru metimu. :
Jaunių A klasėje dalyvavo kė laimėdama, prieš Neri 

dvi Lituanicos komandos. Li- II 101 — 30 rezultatu. Finale 
tuanica II, sudaryta iš jaunes- teko nusilenkti stipriai Neries 
nių žaidėjų, pralošė pirmas I komandai. Rungtynės baigė- 
rungtynes artimu 37 •— 31 re- si 76 — 72 rezultatu. Reikia 
zultatu prieš Detroito Kovą, pastebėti, kad Neries vyrų ko- 
Pralaimėtojų rate, pralošė Ci- nianda buvo sustiprinta Jung- 
cero Ateities komandai 61 —43 ties klubo žaidėjais. Jungčiai 
rezultatu. ši Lituanicos ko- iš turnyro pasitraukus. Litua- 
manda dalyvavo A klasėje nicos vyrų komandose žaidė:
pirmą kartą ir tikrai geriau 
pasirodys ateityje. Komandą su
darė: M. Slapšys, A. Lingis, A. 
Tamošiūnas, J. Shebelskis, J. 
Riškus, R. Adomaitis, C. Ado
maitis, A. Mikutaitis, R. Barta
šius, A. Ambutas, V. Brizgys, 
K. Palukaitis, R. Karėnas, E. 
Valančius, F. Paikius, V. Če
pas ir E. Jakus.

“Veteranų” jaunių Lituani
ca I po silpnos pradžios leng
vai laimėjo prieš Ateiti 64 — 
44 rezultatu pasiekdama fina
lą. Finalinėse rungtynėse prieš 
Neri buvo vienos iš geidausiu 
šiame turnyre. Nustatytam lai 
kui pasibaigus, rungtynių re
zultatas buvo 60 — 60. Prate
sime Neris laimėjo rungtynes 
70 — 65 rezultatu. Lituanicos 
komandą sudarė: A. Ambu
tas,, A. Baris, R. Brizgys, A. 
Dailidė, J. Grigola, R. Kara
lius, A. Naris ir V. Ruikis. Pui

R. Dirvoms, J. Kaunas, A. Sa
kys, R. Gūžias, V. Abramavi- 
čius, J. Sabeckis, F. Vaičkus, 
A. Jankauskas, J. Naujokas, R. 
Yuška, V. Genčius, M. Sabu
tis, A. Baris, K. K. Ambutas, R. 
Gerulis, R. Ančiulis, G. Ur- 
bickas, R. Karalius, J. Grigola, 
A. Dailidė ir V.Ambutas. Pui
kiu žaidimu pasižymėjo Litu
anicos Algis Sakys.

ASK Lituanica gali didžiuo
tis pasiekusi finalines rungty
nes visose krepšinio klasėse. 
Praloštų rungtynių rezultatai 
buvo labai artimi ir pora ka
muolio pašokimų ar teisėjų 
švilptelėjimų lengvai galėjo 
užtikrinti laimėtojų taures.

Šiuo metu ASK Lituanicos 
klubui priklauso 84 nariai — 
pradedant jaunučiais 9 metų 
berniukais ir baigiant vyrais. 
Komandas nenuilstamai tre
niruoja ir klubui vadovauja

na mažomis ir labai didelėmis 
kolonijomis, net iki kelių šim
tu milijomi skaičiaus. Tropikuo
se skruzdėlių yra daugiau, pavyz
džiui, Afrikoje patelė skruzdė
lė išauga iki 6 inčų ilgumo. Tų 
skruzdėlių “piliakalnių” užtikta 
apie 12 pėdų aukščio ir 100 pė
dų lanku.

Yra skruzdėlių, kurios gyve
na giliai po žeme. Jos po upėmis 
išsikasa tunelius ir pereina ki
ton upės pusėn. Skruzdėlės dau
giausia mėgsta miškus, kur yra 
gausu augalų, nes jos minta me
džio ir augalų nuotrupomis ir 
gaminasi skruzdėlynus. Bet pa
daro ir daug žalos namams bei 
dirvai. M. š.

BAYORŲ PASAKA
Bayoras klausia saxva tarna:
— A nieks nebuwo atėyes ?
Buwo kažinkoksąy ponas.
— Ko anas norėjo?
— Jis teyrawos, or jus namie.
— 0 ka tu?
— Asz pasakiau, jog jusu 

sziviesibes nėra namie.
— O ka anas?
— Sakė “labay geray”.
— Ir iszėjo?
— Ne... Užsirakino jūsų szwie- 

sybės ponios pakajuy.

kiu žaidimu pasižymėjo Litua- veteranas krepšininkas Riman 
nikos .A.lwdas Baris ir Neries tas Dirvoms. RK
S. Puidokas.

Vyrų klasėje Lituanica taip 
pat turėjo dvi komandas. Li
tuanica II pralošė pirmas 
rungtynes prieš Nerį I kieta- ’ 
me žaidime 68 — 51 rezultatu. 
Pralaimėtojų pusėje Lituanica 
II nugalėjo Detroito Kovą 48 
— 39 rezultatu ir Čikagos Tau
rą 61—11 rezultatu. Lituanica

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Neverkšlensi — negyvensi
Australijoje einanti Mūsų Pa

stogė plačiai gvildena “verkš
lenimo” problemą. Laikraštis 
primena kultūringų tautų žmo
nes, kurie aukomis pastatė li
gonines, mokyklas, bibliotekas

MERGAIČIŲ KALBA
— Paskolink man savo ka

tiną, nes mūsų namuose labai 
daug pelių.

— Ne. Geriau tu atnešk čia 
savo peles.

I pirmose rungtynėse 
įveikė Čikagos Taurą 
44 rezultatu. Finalą

lengvai ir savo spaudą išlaiko.
GI J “Verkšlenimas” niekam nėra 
pasie-' malonus, bet be jo nei viena tau- 

______ i ta než'engia pirmyn. “Verkšleni-

JAUNIKIS IR PIRŠLYS
— Tu taip išgyrei merginos 

tėvus, bet tie sidabriniai šaukš
tai ir peiliai gali būti visiškai 
ne jų, o pasiskolinti.

— Kas gali skolihti tokius 
brangius daiktus tiems vagims.

lERKXKBBBBBiaBBKBViii&HBaBsmcR'-EXZBsr mo” ypatingai vengia savo as-
POEZIJOS VEIKALAI

Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžiu šakas I 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsų ste-j 
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja,! 
juokauja ir verku poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:

1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVA1GŽD=TOS NAKTYS. Didelio for
mato, 126 psl. Kaina SI.—.

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psl. S2.00.

5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL Sl,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina S3.00. N
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI ■ LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. S2.0G
8. Anatolijus 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. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
"Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. S2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinč lyrika, 167 psl., $3.00.
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, METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl $3 00
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

55 psl. $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas. praJome atsilankyti į Naujiem
I raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį.

N A U J I E N O S,
I 1739 So. Halsted SU, Chicago. 111. 6060h

meninio kiauto gyvenime užsi
darę asmenys, prie jokio visuo
meninio darbo neprisidedanti. 0 
draugijų kūrėjai ir spaudos iš
laikytojai “verkšlenimu” išlaiko 
tautų pažangą ir kultūrą. Taigi, 
nors “verkšlenimas” niekam nė
ra malonus, bet jis yra būtinybė 
ypatingai toms tautoms, kurios 
deda pastangas neišnykti.

Skruzdėlių "mėsa" skani
Texas valstijoje yra tokių 

skruzdėlių, kurios daro medų. 
Jos prie savo kūno turi apskri
tas pūsles, kurių viduje yra lai
komas medus. Skruzdėlės savo 
medum maitina jaunikles skruz
dėles. Meksikiečiai valgo me
dų gaminančias skruzdėles kaip 
didelį skanėstą.

Yra ir tokių skruzdėlių, iš ku
rių gaminamas formic acid 
(rūgštis) — vaistas nuo reu
mato.

Skruzdėlių yra labai daug rū
šių: juodų, baltų, rudų ir kito
kių. Vienos iš jų labai mažos, 
kito.; iki inčo ilgumo. Jos gyve

ii 7. pigimų

PRANEŠIMAI
*■

— Upytės Draugiško klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks penkiadienį, 
balandžio 7 dieną Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Pradžia 8 vai. vak. 
Nariai ir narės prašomi gausiai daly
vauti, nes turėsim daug svarbių rei
kalų aptarti. Svečiai, norintieji įsi
rašyti i klubą, esate kviečiami atsi
lankyti i mūsų susirinkimą. Po susi
rinkimo bus vaišės. A. Kalys

— Žagariečių Klubas kviečia visus 
narius ir svečius atsilankyti į ren
giamą linksmą šokių vakarą, balan
džio 7 d.. 7.00 vai. vak., Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St. šokiams 
gros G. Joniko orkestras.

— SLA 134-tos Moterų kuopos su
sirinkimas įvyks penktadienį, balan
džio 7 d.. 6:30 vai. vak., Hollywood 
salėjo. 2417 W. 43rd St. Malonėkite 
dalyvauti, nes bus renkamos delega
tės i SLA seimą.

C. Austin, fin. sekr.

— Lietuvių Moterų Draugija Ap- 
švieta ruošia Bunco ir žaidimų popietę 
sekmadieni, balandžio 9 d. Lietuvių 
auditorijoj. 3133 So. Halsted St. Pra
džia 3:00 vai. popiet. Bus skanių 
užkandžių, gražių dovanu, o už gra
žiausią Velykų Marguti bus duoda
ma dovana. Kviečiam narius ir sve
čius gausiai dalyvauti ir linksmai 
popietę praleisti Būsite pavaišinti 
kavute ir namie keptu pyi-ajųi Kvie
čia Rengimo Komisija ir Valdyba.

Rožė Didžgalviene

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS I

Linksmumo arba liūdesio valanda** 
gražiausios gėlės ir vainikai anoo 

pių papuošimui ir sezoninė* 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/t;
5525 So. Mariom Av*. — 586-122C

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai; PR S-0833 Ir PR 8-0834 IPETKUS

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME *

Vili/ 2533 W. 71st Street |
y. Tele!.: GRovehiU 6-2345-S ;

"" * 1410 So. 50th Ave., Cicero *
I Telef.: TOwnhall 3-2108-S i
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS I
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI i

DEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI:

j DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
1605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArde 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED liOPLYCiO*

v. ____________________________ ___________________
^3

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS CIEi^Ą 

1R NAKTf

TURIME 
KOPLYČ-4S I 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YA rat. 7-340)

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetle 3-2572

GEORGE F. RUDAILNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAroi 7-1130-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 W EST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HKiHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

»

j

i

4

7*

s

s

10821 So. MICHIGAN AVE.
649 EAST 162nd ST.
'“‘uth Holland. Illinois

Phone Commodore 4-2/28
Phone COmmodore 4-2228 t

I 
t
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CICERO J**'

I

baigti yra di-

&

Japonijos princas Aya, 7 metu, šypsosi, nes mokyklą 
delis laimėjimas. Jis baigė Gakushuin vaiky darželį Tokijo mieste.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkiyitavo rūpestingai. Jis buvo Ci-| 

cero L. Bendruomenės pirmi-! 
ninkas, o taip pat veikė kitose 
lietuvių organizacijose.

Kovo 30 d. įvyko atsisveiki
nimas su velioniu. Piisininko 
pilnutėlė Vasaičio - Butkaus

, Dr. Kisieliusj 
atsisveikino ateitininkų vardu,! 
Regina Vaitkevičienė skau-j 
tu, Kazvs Kleiva R. K. Susi-! 
vienijimo, S. Paulauskas 
SLA 301 kuopos, Juškevičius Į 
ir Zalatorius Bendruomenės j 
ir Pranas Zailskas lituanis
tinės mokyklos. Atsisveikini
mo iškilmėms vadovavo Juo
zas Arštikys, o maldoms 

kun. dr. Juška. Kovo 31 d. 
apie 10 automobiliu nulydėjo 
velioni Prackaila i šv. Kazimie 
ro kapines. Prie duobės nial-

. .Juška. Po j

PALAIDOJOME 
LEONĄ PRAčKAILĄ- 
Nesinori tikėti, kad mūsų 

tarpe nebėra to tylaus darbi
ninko, Leono Prackailos, ku
ris 
mėgo, kad kas apie jo nuopel
nus kalbėtu ar rašytu.

Leonas buvo dar pačiame 
darbingume ir atrodė 
dar galės daug metu gyventi. 
Bet mirtis su žmogaus amžiaus 
metais nesiskaito: nutraukia 
gyvybę senam, o kartais ir vi
sai jaunam. . .

Velionis užaugo prie Nemu
no krantų, Kauno priemiesty
je, Aleksote. Sėkmingai baigė 
karo mokykla ir buvo pakeltas 
į leitenanto laipsni. Vėliau isi- 
traukė į švietimo sritį ir švieti- <las at'kalbėjo kun. 
mo ministerijoje ėjo referento laidotuvių visi da 
pareigas. I ’ 
ja 1944 m. pradėjo veržtis i 
Lietuvą, jis su tūkstančiais ki
lų lietuvių pasitraukė Į vaka
rus, tikėdamas, 
vėl galės sugrįžti 
nivlėtu Nemuno 
čiau likimo jam

is pasižymėjo kuklumu ir ne- koplyčia žmonių.

kad jis

Kai raudonoji arini- pakviesti Lietų.
1 • • * e • •

kad netrukus 
prie savo nu
krautų. Ta

bu vo lemta 
toli nuo Ne
amžiną atilsį

Nuliūdime liko žmona 
nietė, dukterys Nijolė ir 
tė, 
mo 
met

.sūnus Mindaugas, Vietna- 
karo veteranas, kuris šie- 
baigs Illinois universitetą.

L). '

MES IEŠKOME

VYRŲ IR MOTERŲ 
ĮVAIRIEMS darbams
PRADEDANT JANITORIAIS 

BAIGIANT INŽLNIERIAIS 
BET KOKIO PATYRIMO IR 

IŠSILAVINIMO.
AMPOL EMPLOYMENT

1212 No. ASHLAND AVE.
235-8040

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

LIVE IX IIOCSE KEEPER 
Own rooni.f Nj*ar North Apt. 

One adult. Good salary. Must 
have good references. A 

speak Some English. 
SU 7-0520

PATYRUSI NAMŲ RUOŠOJE MOTE
RIS. Nuolatinis darbas 5 dienas sa
vaitėje. Atskiras kambarys. Du mo
kyklos amžiaus vaikai. Gera vieta ir 
alga tinkamam asmeniui artimoje 
šiaurėje. Reikalingos rekomendaci

jos. Susikalbėti angliškai. 
Tel. 787-0541

REAL ESTATE t

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

VERTIMAINAMŲ VALDYMAS — NOTAR1ATAS

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA {

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-

mimo ir surasti 
svetimoje žemelėje...

Dirbo velionis sunku fizini 
darbą, bet niekad dėlei to ne
siskundė. Rasdavo laiko lietu
viškai veiklai. Ir jei ką pasiim-

žmogžudžių teisės 
teismų apsaugotos

šeštadieni po pusiaunakčio 
Chicagos priemiestyje Carpen- 
tenville prieš keletą mėnesių 
atidarytos maisto krautuvės

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS tN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $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, HL

progomis. Jas ii 
atsiuntus čekį ai

60608

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
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 Vokietijų ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasil

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ulinofr 66608

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARU NOREIKA
2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629. • TeL WA 5-2787 

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

COSMOS PARCEIS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69lh St., Chicago, III. 60629. — Tat. WA 5-2737
3333 Sc. Haltfad St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai,
maistas, doleriniai CertifikataL

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigu« ir sąžiningas patarnavimas. Nanjauri kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

154 pust knyga.

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pi 
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne 
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. ^agustaičio knyg$ galima gauti "Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į "Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigui, tuojau knyga pasiusime.

I r- NAUJIENOS, OHIGAcfD 8, ILL, — FRIDAY, APRIL 7, 1078

savininkas Leslie Joplin ir jo 
padėjėjas David Meagdlin ren
gėsi uždaryti krautuvę, kai vi
dun Įėję du jauni vyriokai at
statė šaudykles ir pasakę, kad 
lai yra “holdup” iškraustė pi
nigų register! ir iš Joplin kiše
nės išėmė 8200. Liepdami ran
kas laikyti iškėlus, banditai 
abudu nusivedė i užpakalinį 
kambarį, kur savininkas pasi
siūlė pats atidaryti spintą ir 
atiduoti ten laikomus pinigus, 
bet banditai neleido ir abiem 
liepė eiti i toiletą, kur nespė
jus Įeiti vienas banditas pradė
jo Į juos šaudyti, 
šaudamas vietoje, 
na sužeisdamas.

Jei žudikai bus
einant dabartine teismų proce
dūra, policija jiems turės pir
miausia pasakyti, kad jie turi 
savo teises, jų gynybos advo
katas stengsis tas teises apgin
ti net iki paleidimo, nors aiš
kiai kaltus; teisėjas turės sau
gotis, kad jų teisės nebūtų pa
žeistos.

Kas dėl nužudytojo Joplino 
teisių — jis jų neteko tą dieną, 
kai buvo nužudytas; baigia 
savo pranešimą spaudai kolum 
nistas Rich Runnion.

(>802 So. Maplewood Ave., tel.: 
HE 4-8382. Tuo adresu teikia
mos visos informacijos. U

— Mykolas Jagutis (iš Mar
quette Parko apylinkės), Pio
neer Atlas bendrovės atstovas, 
buvo susirgęs. Gydėsi ligoninė
je4 ir buvo sėkmingai operuotas. 
Sveiksta namuose žmonos Ama
lijos priežiūroje.

WOMEN WORK CLOSE TO 
YOUR HOME

Light assembly work. Individual bo
nus. Steady work in modern fact 
Free hospitalization and life i 
rance.

SIX LARGE 6>/2 APTS.
Far north side, just off Sheridan Rd. 
All large apts. 3 bedrooms, 2 baths. 
Income $16,200. Good transportation 
and shopping. Owner must make 
move. Extremely 'well kept, 

assume $51,000 mortgage. 
Call VINCE ARGENTO — 

346-1500
SHELDON F. GOOD & CO.

Can

Jopliną nu- 
o Meagdli-

Liudas Mironas, 1st Natio
nal banko tarnautojas, pakvies
tas Į Jaunimo kongreso Finan
sų kontrolės komisiją, kuriai 
vadovauja S. Mikaliukas iš 
Brighton Parko apylinkės.

and 
experience 

We will train.
English not necessary.

Apply in person.

MARVEL ELECTRIC CORP
3515 —25 N. ASHLAND AVĖ.

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS veik 

naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai. Naujas garažas. S43.000.

6 KAMBARIŲ LIUKSUS 15 m. mū
ras — arti Kedzie ir 81 St. Centrali- 
nis oro šaldymas, kilimai, įrengtas 
beismantas. S30.900.

Į 2 BUTŲ MŪRAS, namas — geras, 
išnuomotas, kambarių sistema. Arti į 
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 modernus 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
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22,500.

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

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

y.
u- NAMAS P/2 AUKŠTO 15 METŲ. 2 
Y- gražus butai. 5 ir 4 kambariai. Ka

binetų virtuvės. Ceramik vonios. 
Arti mokykla ir parkas. Geras. Ne
brangus. Brokeris P. ŽUMBAKIS.

Tel. PR 8-6916.

$8,000 DOWN BUYS
Absentee owner says sell 6 large 

_ apts. 5800 N. 1400 W. Separate di- 
ning area. New oil heat; Finished 
porches, etc. $10,200 income. 20 
year — 7% financing available to 

qualified buyer.
Call VINCE ARGENTO — 

346-1500
D SHELDON F. GOOD & CO. 
i-

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

ST. PETERSBURG, Fla., savininkas 
5. parduoda 19 kambarių mūrinį moteli 
c- lietuviškoje apylinkėje arti miesto 

centro ir vandens. Gyventi name ir 
pelnyti iš nuomų. Gali mainyti i na

rna Chičagoje arba parduoti už 
$25,000.

Skambinti Chicagos tel. 262-2018.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

i. visoms progoms.
s 3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660 ;
1 J '

' - - 1
4 ‘ * 1

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, III.

TEL. — 776-5888
j Anicetas Garbačiauskas, sav

M. A. ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 j
Beto daromi ir liudijami vertimai, į 

i pildomi pilietybės pareiškimai i s 
į ________ kitoki blankai._________ r
t---------------------------------------------------------T s

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

L

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
SET-UP AND OPERATE 

DAVENPORTS
Excellent wages, profit-sharing, grow 
insurance, excellent benefits and coi 
ditions. Must understand English 

SAFETY SOCKET SCREW CO.
6501 N. AVONDALE — 763-2020

— Rūta Radzevičiūtė, Van
couver, BC., išrinkta Jaunimo 
kongreso atstove. Ji yra vie
tos Jaunimo Metų komiteto pir
mininkė, dalyvauja tautinių šo
kių grupėje ir atstovauja lietu
viams tarptautinėje taryboje. 
Studijuoja Gailestingųjų seserų 
mokykloje.

— John P. Makūnas iš Mar
quette Parko apylinkės gavo 
350 dol. premiją iš Western 
Electric Hawthorn bendrovės 
už patobulinimą komunikacijos 
priemonių gamyboje. Jo pro
jektas yra priimtas ir kitose tos 
bendrovės dirbtuvėse. Jis ten 
dirba 30 metų ir yra gavęs dau- 

i giau panašių premijų. Bendro- 
I vė yra moderni savo įrengimais 

bei santykiais su dirbančiais, 
taip pat remia Jaunųjų versli
ninkų organizaciją ir jos narni 
darbus.

lai

— šiomis dienomis Naujienos 
spausdins Įdomų ir visiems lie
tuviams svarbų testamentinį a. 
a. dailininko Zenono Kolbos pa
reiškimą.

— LžS-goa valdyba praėjusį 
trečiadienį buvo sukvietusi Me
nėje visuomenininkų ir kultū
rininkų būrelį pasikalbėti ope
ros klausiniais.
jo A. Kučiūnas.
saulinės operos raidą ir 
viškos operos pradžią bei 
blemas.
svarstomas visos eilės 
dalyviu.
pietė įvyks gegužės 3 d.

Pokalbi pradė- 
nušvietęs pti- 

lielu- 
pro-

Klausimas buvo gyvai 
sueigos 

Sekanti kultūrinė po-

— LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdyba, atsižvelgdama 
į tai, kad opera “Jūratė ir Kas
tytis” yra pirmoji išeivijoje su
kurta lietuviška opera, paskyrė 
tos operos pastatymui 1(M) dol.

— Emilijai Jazbutienei - Gen- 
Čiuvienei, veikliai kelių lietuviš
kų organizac. veikėjai, praėjusį 
ketvirtadieni šv. Kryžiaus ligo
ninėje buvo padaryta operacija.

— A. a. kun. prof. Augustinas 
Neverauskas mirė 1964 m. ge
gužės 5 dieną. Jis Lietuvoje yra 
buvęs Gižų Dvasinės seminari
jos profesoriumi ir vėliau ilga
mečiu Marijampolės Rygiškių 
Jono gimnazijos mokytoju. Iki 
dabar niekas nepasirūpino pas
tatyti nors mažą antkapį, todėl 
susidarė organizatorių grupė 
lokiam antkapiui statyti. Buvę 
kun. Neverausko draugai, mo
kiniai. pažįstami prašomi savo 
auka prisidėti,
gus adresu: Msrija

COIJp HEADING
Set-up and operate. Excellent wage 
Profit-sharing, group insurance, e 

cellent benefits and conditions.
Must understand English 

SAFETY SOCKET SCREW CO.
6501 N. AVONDALE 

TEL. 763-2020

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ 
TAS 1-mam aukšte pensinini 

arba viengungiams.
1437 So. 49 AVE., CICERO

LIETUVĖ PUSAMŽĖ MOTERIS i 
ko nuomoti 4—5 arba 6 kambai 

butą Bridgeport o apylinkėje.
Tel. FR 6-2134.

ROOMS WANTED 
le?ko Kambariu

LIETUVIS PENSININKAS ieško kam 
bario

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

6 K AMR MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. 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 butu mūras, 1 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

♦ Tradicinis Velykinis pobū
vis. Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubų Federacija rengia Velykų 
stalą — pobūvi su menine da
limi. vaišėmis ir lengva muzika 
š. m. balandžio mėn. 9 d. (per 
Atvelykį) Lietuvių Tautiniuose 
Namuose. 6422 So. Kedzie Avė. 
Stalo apžiūrėjimas nuo 2 v. p. p. 
Tuo metu jis bus filmuojamas, 
fotografuojamas. Vaišių pra
džia nuo 3 v. p. p.
Viešnios ir svečiai maloniai 

kviečiami dalyvauti. Įėjimo au
ka — 5 dol.

Vietas prašome rezervuoti iš 
anksto šiais telefonais: 778-0333 
arba 434-0936. Valdvba

(PA

ramiam name Marquette Pa 
aovlinkeje.

Tel. LA 3-8248.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

IŠNUOMOJAMA gerą bizni dar 
taverna. Dėl sąlygų darbo r 
kreiptis i savininką telefonu 778-! 

arba i namus 925-5972.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

160 - ACRE BEEF FARM
80 tillable. 80 timber.

lowland.
Barn, well.

Interstate 53 on Highway 64.
S20.000.

ROGER PRILL
R. 1. BLOOMER. WIS. 54724

No swamp. 
Good deer country.
2 miles West of new

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

♦ Venezuelos Lietuvių Drau
gija 1972 m. balandžio mėn. 8 
dieną,7:30 vai. vak., Balio Pak
što salėje, 3890 So. California 
Ave., rengia Margučių A t velyki
nį linksmą banketą.

Bus trumpa ir įdomi progra
ma. šilta ir šalta vakarienė. 
Veiks bufetas. Pusė pelno ski
riama Jaunimo Centro staty
bos darbui užbaigti, o likutis eis | pus 
iš Venezuelos atvykstantiems 
į Jaunimo Kongresą ir Tautinių 
Šokių šventę jaunimui paremti.

šokėjus linksmins Balio Pakš
to orkestras. Bilietus ir stalus 
galima užsisakyti pas valdybos 
narius ir telefonais 458-8345 ir 
776-3/27. Prašorūe lietuvius

užsimo-siunčiant pini- atsilankyti ir paremti 
Simtyt<, i tus efarbus. (Pr).

♦ Dr. Nina Kriaučeliūnaitė 
atidarė kabinėta 6132 S. Kedzie 
Avė., tel. \VA 5-2670. Ncatsilie- 

skambinti 171-0225.

Sol. Vida Vaitkutė atvyks
ta iš Izraelio ir balandžio 15 d. 
dainuos Margučio sukaktuvių 
puotoje. Solistės rečitalis bus 
balandžio Ifi d. Jaunimo Centre. 
Bilietai Marginiuose ir Margu
čio raštinėje. Visi kviečiami 
dalyvauti. (Pr)-

— Romelius Cieminis ir Jū
ratė Krokytė, Rochester. N. Y., 
išrinkti atstovais į Jaunimo 
kongresą. K. Cieminis yra eko
nomijos mokslų studentas, da
lyvauja tautinių šokių grupėje 
ir chore, priklauso skautų vy
čių draugovei. J. Krokytė stu
dijuoja State universiteto ko
legijoj Brocktone. priklauso 
tautinių šokių grupei ir daly
vauja jaunimo organizacijose.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namę Statyba ir Remontas 

^HEATING CONTRACTOR 
•engiu naujus ir perstatau senus vi- 
į rūšių namo apšildymo pečius ir 
ir-conditioning į naujus ir senus na- 
ius. Įrengiu vandens boilerius ir 
:ogų rinas (gutters). Darbas atlie- 
amas greit, spiningai 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

Federalinių Ir vafsti|o$ pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekllnojamc turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

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

Tel. 436-7878

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolic 
3203% W. 951h St.

GA 4-8654

* rawdh €**»**.




