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LIONE
H-TROJI BALTU INFORMACIJOS 
KONFERENCIJA WASHINGTONE

Š. m. balandžio 15-16 d. ties Vašingtonu, Maryland valst., 
Sheraton Inn viešbuty, Įvyko antroji šiaurės Amerikos Baltų In
formacijos konferencija, šiais metais jos rengėju buvo Jungtinis 
Baltų Amerikiečių Komitetas Vašingtone. Rengėjų Komiteto su
dėty buvo, i| lietuvių — dr. Jonas Genys, estų — Juhan Simon
son ir iš latvių — dr. Ilgvars J. Spilners.

Konferencijoje dalyvių buvo 
daugiau kaip 150. Lietuvių ir lat
vių buvo maždaug tiek pat, kiek 
mažiau estų. Rengėjai buvo pa
žymėję, kad greitai kintant tarp
tautinei padėčiai, artinantis ga
limai JAV prezidento R. ,Nixo- 
no kelionei Į Maskvą bei taip pat 
galimai, sovietų įkyriai perša
mai, Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo konferencijai (jos 
padariniai galės turėti lemiamos 
Įtakos Baltijos kraštų ateičiai), 
dabar pats laikas apsvarstyti 
duomenis apie Baltijos valsty
bių tragediją, pareikšti pažiū
ras bei savo tarpe išsiaiškinti, 
kokie ėjimai, ypač strateginiu 
atžvilgiu, šiuo metu mums nau
dingiausi.

Konferencijoje svarstyti šie 
klausimai: dabartinė padėtis 
Baltijos valstybėse. Priemonės 
skleisti informaciją apie Bal
tijos valstybes, šaltiniai žinių 
apie Baltijos valstybes. Reikalas 
parerinti informaciją apie Bal
tijos valstybes ir galima kryp
tis veiksmų, siekiant pagerinti 
padėtį Baltijos valstybėse.
27 pranešimai konferencijoje.

Konferencijoje pranešimus 
pateikė net 27 kalbėtojai. Dėl 
pakviestų prelegentų gausos ne
buvo įmanoma išdiskuotuoti vi
sos eilės klausimų.

Iš svečių kalbėjo du amerikie
čiai — dr. F. G. A. Kraemer, ži
nomas strateginių klausimų ži
novas, istorikas bei paskaitinin
kas — ir JAV Kongreso Atst. 
Rūmų narys, Lawrence J. .Ho
gan, kalbėjęs konferencijos ban
keto metu.

Konferenciją rengėjų vardu 
pradėjo dr. Jonas Genys ir in- 
vokaciją sukalbėjo estų liutero
nas U. Petersoo. Dr. Genys pa
žymėjo: esame susirūpinę savo 
tautomis, padėtimi jose, tikimės 
apsvarstyti dabartinę padėlį 
Baltijos valstybėse, numatyti 
geriausias priemones savo kraš
tams padėti. Dėl to įvyko ir 
spaudos konferencija.

G^nio nuomone, svarbu pateik
ti baltų pažiūras artėjant gali
mai prez. Nixono kelionei Į Mas
kvą, svarbu užkirsti kelią pažiū
roms, esą niekas nesidomi Bal
tijos valstybių likimu. Iš viso, 
tenka apeliuoti į pasaulio sąžinę 
ir dabartiniu metu reikia kelti 
griežtą balsą.

Dr. Kraemer apie Baltijos 
rusinimą

Pagrindiniu amerikiečių kal
bėtoju buvo dr. F. G. A. Krae
mer, buvęs Harvardo profeso
rius. Jis savo pranešime gyvai, 
vaizdžiai nušvietė šių dienų pa
dėtį, iškėlė rusinimo pavojus 
Baltijos valstybėse. Jo nuomo
ne, jei dabartinėje okupuotoje 
Lietuvoje lietuvių skaičius sie
kia dar 80 proc., tai įmanoma 
dėl didelio gimimų skaičiaus ir 
dėl to, kad lietuviai prisirišę 
prie religijos. Dr. Kraemer pa
teikė eilę pavyzdžių, ypač Ang
lijos, kai jai 1940 metais teko 
išvengti nacių invazijos. Esą, jo 
žodžiais, “dėkite pastangas sa
vo kraštų laisvei atgauti”.

Paskaitininkas skatino baltie- 
čius nuolat kelti laisvės klausi-

IŠ VISO PASAULIO

GRĮŽIMAS Į ŽEMĘ PRADEDAMAS PARA 
ANKSČIAU, NEGU BUVO NUMATYTA

HOUSTON. — Apollo 16 astronautai šeštadienį ir sekma
dienį mėnulyje atliko daug darbų. Visas pasaulis televizijos apa
ratuose galėjo stebėti, kaip amerikiečiai linksmi bėgiojo ir šoki
nėjo mėnulio paviršiuje, rinkdami akmenis, gręždami skyles Į 
mėnulio gelmes ir iš ten traukdami medžiagos pavyzdžius, šešta
dienis buvo labai vaisingas ir našus, todėl Houston© kontrolės 
centras nusprendė sutrumpinti astronautų viešnagę mėnulyje. 
Vakar rytą astronautai dar penkias valandas važinėjo ir vaikščiojo 
po mėnulį, tačiau 7.*22 vai. vakare turėjo pasikelti nuo mėnulio ir 
8:17 vai. turėjo susijungti su pagrindiniu erdvėlaiviu Casper.

PARYŽIUS. — Sekmadienį 
Prancūzijos balsuotojai dalyva
vo referendume dėl Europos rin
kos naujų’narių priėmimo. Pas
kutinėje savo kalboje preziden
tas Pompidou ragino tautiečius 
balsuoti “taip” už Britanijos, 
Norvegijos, Danijos ir Airijos 
priėmimą.

LAKE GENEVA. — Sen. Per
cy iš UI., kuris neseniai senato 
užsienio komitete balsavo už lė
šų Informacijos agentūrai ir 
laisvės radijo stotims sumažini
mą, pareiškė savo kalboje Lake 
Genevoje, kad jis balsavo už lė
šų nutraukimą karo veiksmams 
Vietname po 1971 m. gruodžio 
31 d. Amerika turinti išvežti ne 
tik pėstininkus, bet aviaciją ir 
kitas karo jėgas iki šių metų ga
lo. Amerika dariusi ką galėda
ma, bet bombardavimais karo 
laimėti negalima. Saigonas tu
rįs stiprias aviacijos jėgas ir ga
lįs vienas gintis, be Amerikos pa
galbos. ,

SAIGONAS. — Vicepreziden
tas Agnew aplankys P. Vietna
mą grįždamas iš Japonijos, kur 
jis gegužės 15 d. dalyvaus cere
monijose, atiduodant Japonijai 
Okinawos salą.

BRISBANE. — Nugalėję Ra
mųjį vandenyną 35 pėdų irkla
vimo laivu į Australiją atvyko 
po metų jūroje 33 m. John Fair
fax ir 32 m. Sylvia Cook. Jiedu 
kelionę pradėjo pernai balan
džio 26 d. iš San Francisco. Abu 
Įgulos nariai vos galėjo pastovė
ti ant kojų.

EL PASO__ Texas valstijoje
keli jauni vyrai ėmė mėtyti po
midorus į armijos štabo virši
ninką gen. Westmorelanda. Vie
nas pataikęs jam į veidą. Trys 
asmenys buvo suimti.

mą, “spinduliuoti kitų tarpe”, 
reikalauti veiksmų. Po Kraeme- 
rio pranešimo buvo kilusios gy
vos dalyvių diskusijos — jose 
ypač gyvai reiškėsi lietuviai. Jų 
metu svečias pabrėžė mintį: pa
laikykite nuolat gyvą Baltijos 
valstybių klausimą. Jis dar pri
dūrė, kad nacionalizmo nuotai
kos Rusijoje vis gajesnės, stip
resnės ir, kaip ir kitur, ir jau
najai kartai Sovietų Rusijoje 
jau gerokai įgrisusi dabartinė 
padėtis.

Spaudos konferencijoje trum
pus pranešimus pateikė baltų 
centrinių organizacijų veikėjai: 
lietuvių — ALT pirmininkas dr. 
K. Bobelis, estų — dabartinis 
Jungt. Baltų Amerikiečių Komi
teto pirm. Heikki A. Leesment 
ir latvių — Latvių Sąjungos 
Amerikoje (ALA pirm.) Uldis 
Grava. Visi jie nurodė į rūpestį 
dėl padėties Baltijos kraštuose. 
Dr. Bobelis teigė — mūsų kova 
tebeeina, mes susirūpinę dabar
tine padėtimi. Leesment: rei
kia pasaulio nuomonėje vis iš
laikyti Baltijos valstybių bylą, 
latvis Grava kreipė dėmesį į 
rusifikacijos grėsmę ypač Lat
vijoje bei Estijoje. (E)

(B. d.)

Piety Vietnamo kareivis sėdi ant tanko ir skambina gitara, nors netoli vyksta mūšis ir aplink
skraido kulkos.

PROTESTAI DĖL SOVIETŲ PARODOS
Ryšium su sovietų į JAV atgabenta meno, bei amatų paroda, 

vežiojama po įvairius JAV miestus, kurioje eksponuoti ir rusų pa
vergtų tautų eksponatai, lietuvių organizacijos (Vlikas, Liet. Ben
druomenė) keliais atvejais rūpinosi atkreipti dėmesį Į tai, kad pa
roda negali atstovauti Baltijos tautų. Jos eksponatai jau buvo ro
dyti Washingtone ir Los Angeles mieste (ligi bal. a), šiuo metu 
ji vyksta St. Paul. Minnesota ir vėliau bus perkelta Į Čikagą, Bos
toną ir į New Yorką (rudenį).

Jau žinoma, kad lietuvių bei
kitų. -baltų (latvių, estų) pro
testai,' dalinti lapeliai, laiškai 
spaudai turėjo atgarsių.

čia keli pavyzdžiai: “Los An
geles Herald — Examiner” ko
vo 14 d. laidoje išryškino sovietų 
parodos propagandinį pobūdį. 
Pasak laikraščio, “komunistams 
kultūra yra drauge ir politika, 
menas ir propaganda — tai si
nonimai”. Dienraštis straipsnį 
baigė žodžiais: “Lankytojas iš
eina iš galerijos, suprasdamas 
bei užjausdamas protesto reiš
kėjus Barnsdall parke — lietu
vius, latvius ir estus, pasisa
kančius prieš rusų pretenzijas, 
jog Sovietų Sąjunga esanti sa
vanoriška tautinių respublikų 
sąjunga”.

Tas pats dienraštis kiek anks
čiau, kovo 9 d., nurodė, kad so
vietų menui buvę parodyti “miš
rūs jausmai”. Rusai pasiuntę 
daugiau kaip 1,000 meno eks
ponatų, per 50 mil. dol. vertės. 
Dienraštis pridūrė, kad lietuviai, 
apsirengę tautiniais drabužiais, 
žygiavo ties parodos vieta Los 
Angeles mieste, 4804 Hollywood 
Blvd., drauge nešdami atitinka
mus plakatus. Cituoti Nidos 
Brinkienės žodžiai: “Mūsų kul
tūra — skirtinga negu rusų. Ji 
nėra rusų kultūros dalis ir jai 
ne vieta rusų parodoje”. Tai bu
vo išryškinta ir plakatuose — 
jų nuotrauką kovo 8 d. buvo 
Įdėjęs pagrindinis miesto dien
raštis “Los Angeles Times”. Lie
tuvaičių plakatuose buvo pažy
mėta: “Lietuvių kultūra — mū
sų, ne — jų” ar “Lietuvių me
nas nėra rusų menas”. Lietuviai 
bei kiti baltai buvo kiek paten
kinti, kad nors sovietų paroda 
JAV spaudoje buvo garsinama, 
vis dėlto svarbioji spauda, kaip 
Washingtone, New Yorke ar 
Bostone bent neminėjo Baltijos 
valstybių vardo.

Parodai Los Angeles mieste 
vykus buvo naujas Įvykis — 
miesto lietuvių, ypač N. Brin
kienės pastangos, kelti miestui 
bylą už parodos globojimą.

Pagaliau, dar pridurtina, kad

Priešas jžu 40 myliu 
nuo Saigono

SAIGONAS. — šeštadienį P. 
Vietnamo kariuomenė buvo pri
versta pasitraukti iš trijų kari
nių bazių centrinėse aukštumo
se, kur komunistai padidino puo
limus. Priešo daliniai nesuma
žino puolimų ir prie An Loc mies
to, kuris yra apsuptas ir kurio 
gynėjai amuniciją ir maistą gau
na oro keliu. Komunistai ir šioje 
fronto dalyje užėmė po Įnirtin
gų kovų Dau Tieng bazę, apie 
40 mylių nuo Saigono. Tūkstan
čiai vietnamiečių kareivių buvo 
perkelti iš kitų frontų Į Saigono 
apylinkes, nes atrodo, kad ko
munistai šia kryptimi vykdo sa
vo pagrindinių jėgų puolimus.

Tarp An Loc ir Saigono yra ir 
viena amerikiečių karinė stovyk
la, kuri gali patekti Į ugnį, jei 
priešas pasistūmėtų Saigono 
kryptimi.

TAIPĖJUS. — Tautinės Ki
nijos žvalgyba skelbia, kad ko
munistinėje Kinijoje iš partijos 
ir vyriausybės pareigų buvo iš
valyti 39 asmenys, buvę Lin 
Piao, gynybos ministerio drau
gai.

parodai vykstant kai kur buvo 
dalinami lapeliai lankytojams. 
Vienas tokių lapelių, dalintas LB 
apylinkės, buvo paskleistas Wa
shingtone. Įdėtas trijų Baltijos 
valstybių žemėlapis, riebios ant- 
raštės: “Lietuva neturi laisvės” 
ir “Lietuva ir vėl turi būti lais
va”. Trumpai, bet suglaustai 
nušviesta ne tik Lietuvos isto
rija, bet ir kalba, okupacija, de
portacijos, Lietuvoje tebevyks
tantis pasipriešinimas okupan
tui. Aprašymas baigiamas žo
džiais: “JAV ir dauguma lais
vojo pasaulio vyriausybių pas
merkė ir atsisako pripažinti so
vietu Įvykdytą Lietuvos okupa
ciją”. (E)

Komunizmo agentai 
pagyvino veiklą

NEW YORKAS. — šeštadienį 
New Yorke ir Los Angeles Įvy
ko didesnės demonstracijos prieš 
Amerikos dalyvavimą Vietnamo 
kare. Demonstracijų plakatai ir 
šūkiai paimti iš grynai komu
nistinių šaltinių. Nešiota nema
žai Viet Congo vėliavų,. Demons
tracijų vadai yra tie patys, ku
rie Įvairius neramumus organi
zuodavo 1969 ir 1970 metais.

Suaktyvėjo komunistų veikla 
ir universitetuose. Penktadienį 
streikavo 75 universitetu stu
dentai, iš jų daugiausia rytinia
me Amerikos pakraštyje. Ir tas 
studentų demonstracijas orga
nizavo NPAC (Nacional Peace 
Action Coalition) bei SMC (Stu
dent Mobilization Committee). 
Sekmadienį New Yorke Įvyko 
kairiųjų studentų vadų iš dau
gelio universitetų suvažiavimas, 
kuris nustatė planus ateities vei
klai. Demostracijų vadai pasi
džiaugė, kad šiandien bendra
darbiavimas tarp “pažangiųjų” 
studentų esąs daug geresnis, ne
gu prieš dvejus metus.

BONA. — Kancleris Brandtas 
baigė dviejų dienų pasitarimus 
su Britanijos premjeru Heath. 
Abu politikai susitarė visais 
svarbiaisiais Europos klausi
mais.

Jaunas tremtinys Piety Vietname, 
mamos nesamas krepšyje iŠ Quang 
Tri provincijos, kurią puola komu

nistę jėgos.

Rašykime laiškus
Amerikos Lietuvių Taryba 

praneša:
“Gerbiamieji'

šią savaitę bus balsavimai 
JAV senate dėl sumažinimo lėšų 
Voice of America, Radio Free 
Europe, ir Radio Liberty veik
lai Kitų organizacijų ir radijo 
stočių, kurios taip pat veikia 
prieš komunizmą, lėšos gali bū
ti sumažintos pagal Foreign Re

lations Committee patvirtinimą. 
Amerikos Lietuvių Taryba pra
šo visus kuo greičiau rašyti laiš
kus ir raginti kitus, kad rašytų 
laiškus senatoriams Charles Per
cy ir Adlai Stevenson III, United 
States Senate, Washington, D. 
C. 20510, prašant, kad jie balsuo
tų prieš tų lėšų sumažinimus, 

į.. Reikalas labai skubus ir svar
bus”.

Amerikos Lietuviu Tarvba
- i, , irt , į . * ’-’A — . . . _ .

Ryt pirminiai
2 valstijų rinkimai
BOSTONAS. — Ryt Massa

chusetts valstijoje Įvyks pirmi
niai rinkimai, kuriuose, kaip ir 
kitose valstijose Įdomiausios ko
vos vyksta tarp demokratų kan
didatų Į prezidentus. Sen. Mc
Govern atsivežė tuos pačius jau
nuolius, kurie dirbo jo kampani
joje Wisconsine. Jis tikisi ir čia 
laimėti didžiausią nuošimtį de
mokratų balsų, nes sen. Muskie 
ir Massachusetts valstijoje neiš- 
vystė didesnės kampanijos, grei
čiausiai. dėl lėšų stokos.

Tą pačią dieną, antradienį pir
miniai rinkimai vyks ir Pennsyl- 
vanijoje, kur stipriausiu demo
kratų kandidatu laikomas sen. 
Humphrey.

Privačios pastangos 
Vakarų Vokietijoje
Vokietijos du lietuviai lankėsi 

laikraščio redakcijoje — tai pa
skelbė laikraštis “Oldenburgi- 
sche Volkszeitung” š. m. balan
džio 1 d. laidoje (nr. 77). Esą, to
je redakcijoje atsilankę du lie
tuviai, dr. T. K. Gulbinas ir Sta
sys Motuzas, buvęs burmistras 
Lietuvoje, dabar gi gyvenąs se
nelių prieglaudoje Vechtos mies
tely. Abu lietuviai pateikė kun. 
J. • Zdebskio gynimosi kalba, 
1971 m. lapkričio 11d. pasakytą 
teisme Kaune. Abu jie, “žmo
gaus teisių bei sąžinės vardu” 
prašė kun. Zdebskio pareiški
mus paskelbti vokiečių visuome
nei.

Laikraščio redakcija pasiaiš
kino negalinti, dėl vietos sto
kos, skelbti ištiso teksto, tačiau 
ji Įdėjo, net per keturias skil
tis, apie 250 eilučių teksto. laik
raštis pakartojo abiejų lietuvių 
teiginius — toji kalba, tai kal
tinimas prieš komunistų valdo-

AnkstyWesni kelionės planai 
buvo sutrumpinti 24 vai. ir 48 
min. Centro Houstone vadovai 
vis dar susirūpinę pagrindinio 
laivo raketos vairavimo apara
tų gedimu. Buvo nutarta anks
čiau pradėti kelionę atgal, kuri 
prasidės pirmadieni 8:16 vai. va
kare. Erdvėlaivis Į Ramųjį van
denyną turi nusileisti ketvirta
dieni 1:42 po pietų, šis plano pa
keitimas privertė ir didžiąsias 
televizijos stotis keisti savo pro
gramas ir pritaikyti jas prie as
tronautų plano.

Planus pakeisti padėjo ir tai, 
kad astronautai Young ir Duke 
mėnulyje šeštadienį padarė dau
giau darbų, negu buvo tikėta
si. Nežiūrint buvimo sutrumpi
nimo, jie laimėjo beveik 4 vai. 
Ankstyvesniame plane buvo nu
matyta pirmadieni praleisti mė
nulio orbitoje, o grįžimo kelionę 
pradėti antradienį. Dabar tas 
planas pakeistas.

Priminė S. Kudirką
Simas Kudirka, jo žygis, pa

reiškimai teisme Vilniuje ir nu
teisimas kalėti priverčiamųjų 
darbų stovykloje vis dar komen
tuojami, apžvelgiami Įvairių 
laikraščių ir ypač JAV-se. Čia 
prisimintinas Thomas A. Lane 
straipsnis “Lietuvis jūrininkas 
nuteistas”, Įdėtas “The Wan
derer” laikrašty St. Paul, Min
nesota valst. Ypatingai dėmesio 
vertas Royal M. Wharton straip
snis “Kudirkos tragedija — So
vietai vis dar pasiryžę sunaikin
ti mažumas”. JĮ paskelbė žino
mas Washingtono savaitraštis 
“Human Events”, š. m. balan
džio 1 d. laidoje.

Autorius teigia, kad S. Kudir
kos tautinis ryžtas primena so
vietų rašytojo Andriejaus Amal- 
riko pranašavimą jo knygoje 
“Ar Sovietų Sąjunga išsilaikys 
iki 1984 metu?” Esą, Amalrikas 
numatė, kad tautiškumas galįs 
būti pažeistas, tačiau jis nepa
laužtas tokiose tautose, kaip L;e- 
tuva. Įdomu, kad ir pats Amal
rikas dabar atlieka bausmę so
vietų priverčiamojo darbo sto
vykloje. Autorius Wharton sa
vo straipsnį baigė žodžiais; “Ne
svarbu, ar Amalriko tezė, spė
jimai pasirodys teisingi, visvien 
tokie žmonės, kaip Simas Ku
dirka turi būti gerbiami už jų 
išskirtiną drąsą, gi jų ryžtingi 
veiksmai turėtų būti žinomi vi
sose laisvę gerbiančiose tauto
se”. (E) 

vus, žmogaus teisės ir sąžinės 
laisvė mūsų krašte tėra tik po
pieriuje.

T. Dr. Gubinas informavo, kad 
šiuo metu vak. Vokietijoje lie
tuvius dvasiniai aprūpina 12 ku
nigų. iš viso gi jų ten gyvena 
apie 50. St. Motuzas, žinomas, 
ne tik lietuviams, savo medžio 
drožiniais, Velykų proga paga
mino atviručių ir drožinį, ūki
ninkų vežimą “Pakeliui į Prisi
kėlimo šventę”. (E)



A. VTLAINIS ŠIDLAUSKAS

Margučio 40-ties n
(Tęsinys)

Kokios galėjo būti priežas
tys to nepasitenkinimo, susi
graužimo ir kartaus apsivyli
mo? Sunku tai tiksliai įspėti, 
o to savo blogo nusiteikimo 
priežasčių jis niekur ir nė yie-. 
n am, berods,, atvirai nėra pa
sisakęs. Tai giliai glūdėjo ir 
pasiliko užslėpta jo sieloje, 
tu r būt, nepagydoma didelė 
žaizda. Galima, tik spėlioti, bet 
ar tai bus jau ir tikra — nega
lima žinoti.

liet man regis, jog Antanas 
Vanagaitis tose vienišumo va
landose surasdavo pats save 
nemeluotoje šviesoje. Galėda
vo nugrimsti į pačią savo sie
los gelmę. Ten galėjo pajusti 
ar suvokti šalia į paviršių iški
lusių daugelio talentų, ir gjū- 
danči as genialumo versmių, 
turinčias apraiškas. Ir kartu 
suprast^ jog; toji genialumo 
versmė niekad negalės pilnai 
pasireikšti gausiai barstomuo
se atskiruose kūrybiniuose žan- 

■ ruošė. Niekada negalės išsi
veržti i paviršių jo kūriniuose 
pilnutinis talentas. Aišku, jei 
jis patekdavo j tokią būseną, 
suprasdavo, ir kodėl jam yra 
nepasiekiama kūrybos viršū- 

’ nė.
Pirmiausia jis neturėjo gero 

pagrindinio pasiruošimo net ir 
muzikos srityje. Kas kad jis 
buvo lankęs Drezdeno muzi 
kos konservatoriją. Jis tik jo
je pabuvęs porą metų ir jos ne 
baigęs išskubėjo i platųjį gy
venimo vieškelį. Juk tokiam 
rimtam pasiruošimui buvo bū
tina pašvęsti 6 — 8 metus. Dau 
gelis iškilių muzikų ir tuo dar 
nesitenkino. Dar neretu atve
ju tęsė s-tudijas ar patys kant
riai dirbo prie kurio vertinges 
nio kūrinio po keleris metus. 
Ar jis būtų galėjęs tam atsidėti; 
ir ištverti? Jį sužavėjo, patrau
kė į paviršių iškėlė kiti talen
tai. Nors ir juose jis buvo, sa
vamokslis, be pagrindinio pa
siruošimo, bet"jam sekėsi ge
rai, atnešė daug laimėjimų ir 
net nemažos garbės.. Svarbiau

tetų sukaktį minint 
šia jis jau pasirinko tokį kilnų 
tikslą — apaštalauti lietuvybės 
reikaluose Amerikoje ir džiu- 
jjjnti lietuvių širdis, kad visa 
būtų gyva, judru ir patarnau
tų tam jo užsibrėžtam uždavi
niui. Bet visi tie kilnūs ir taip 
visų vertinami darbai ir pasi
reiškę talentai ir yra jam tie 
klodai sunkesni už uolas, pro 
kuriuos niekada negalės prasi
veržti į jo gyvenimo paviršių 
ta genialumo versmė, tuo pa
čiu įgalinanti jį pasidaryti pa
saulinio masto kūrėju, pa
ženklintu amžinuoju ženklu.

Kada kaip šėlstančioje au
droje drumzdžiasi gelmių van
denys, prabyla ir girdisi ir pats 
amžinumo šauksmas kūrybine 
prasme. Nublunka visi kiti ta
lentų pasireiškimai. Juk nu
grimzdus Į tokią gelmę, ma
žai belieka pateisinančių as

pektų. Eina tarsi savęs nuver
tinimo procesas. Negalėjo jis 
savo kūrybos iškelti pagal sie
los gelmėje slypinčias jėgas. 
Jo kūryba savo pagrinde turė
jo lietuvių visuomenės būtinus 
poreikius, kad ji galėtų lietu
viškas sielas guosti, linksmin- 
lį ir skatinti prie lietuviškos 
kūrybos darbo. Pagal tuos po
reikius ir sukosi jo kūrybos 
girnos. Jos sukosi be perstoji- 
mo.- Jis malė ir malė net pakel
tomis girnomis, rupiai aptrin- 
damas grūdus. Ir vis tų rupių 
miltų buvo per mažai, reikėjo 
skubėti, ir nebuvo galima sa
vo kūrybos apspręsti pagal jos 
.vertę, o pasitenkinti pagal die
nų poreikius, kad nesustotų 
.kultūrinio gyvenimo ratas. 
Tad tokiose vienišumo valan
dose, kada; net yra sveriami 
atlikti darbai, bet kada ir pats 
gali save pajusti, kas esi iki 
sielos gelmių; suprantama ne
gali to išgyventi be prislegian
čio kartumo jausmo.
. Nors gal ir nebūsiu tiksliai 
įspėjęs jo liūdesio ir gal kan
čios vienišumo valandomis 
priežasties, bet gal ir nebūsi
me pertoli pasiklydę. Aplamai 
imant, ar mes gyvenime esa
me gyvenime užtikę vienišą

, Jau. kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

r CHlCAfiOS LIETUVIU ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

' Chicagos lietuviu gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
l $8XML Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.f
t Knygoje aprašyta pirmas Chicagpn atvažiavęs lietuvis, pirmos 
į lietuvių^ kolonijos, jų’ suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
r nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugia, 48
I pasanlietiffri chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
ja įos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir

kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
r kai irkt.L

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
C Orderi"
II AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS

vardu ir pasiųsti:
1739. So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603r. ~ ■ ’L --------------------------------

..... /

KWW VAIKAMS ir jaunimui
— Sek pasaką; varnyte. 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir. laumės 
Skrajojo po Ihukus.

S. Petersoniene

Poezija a. pasakoj? yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai a. 
Krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgu mūsų mažie 
tumir hei jaunimui:

1. H. Butkiene, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY 
NU K ĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš valku pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja* po 1 dol

2. Vanda* Frankienė- Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato. 24 psl.. gra
phs leidinys SU. 50

3. A. Giedriui, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams Dail V Simar 
toevičiaur iliustruota, 130 psL. $1.80

4 Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUME- DAUMG. 17 eilėraščiu, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu Zėmeje. Labai gražus leidinys 
didelio, foiinato. kietais viršeliais, gausiai dail. J< Kiburo iliustruota. 64 
psl. kairm 5 dūri *

5 Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl.. $L00

6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI Liet. Mokytojų s-gos premi- 
jpota> knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail 
V, Stančikaitės iliustracijos,. 186 psl., kaina 2 doL

7 Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasako* 
saikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail: Z Sodeikienės 
DMelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinvs 83.00

%; Jbnas SENOVĖS' LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijom posmai
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiąi bendravo su savo dievais. 54 psl.. $1.00

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

N A U J r II E NOS,
1739 Sn. HAI5TED ST,- CHICAGO. ILL. 60608.

Laoso Meo genties moteris sū vaiku. Tos genties vyrai padeda vyriausybei gintis nuo komu
nistų puolimų. Jų šeimas prižiūri amerikiečiai, iš lėktuvų reguliariai numesdami ryžių maišus 

į Meo genties kaimus.

žmogų, besikvatojantį ar su 
pilnu šypsniu veide betrinantį 
rankas dėl pasiektų laimėji
mų? Paprastai žmogus būda
mas vienas, susikaupia, susi
mąsto. Net atradę žmogų niū
niuojantį, negalvokime, jog 
tai išplaukia iš jo širdyje su
sitelkusio džiaugsmo. Dažniau 
šiai jis tai daro, norėdamas 
išblaškyti karčias mintis ir ne
rimą. Paprastai tokiomis va
landomis, jei jis nesvarsto 
ateities planų ar jį užgriuvu
sių problemų, rūpesčių, tai 
atsigręžia į praeitį. Dėl nepa
sisekimų ieškoma kaltininkų 
net ir pačių geriausių savo 
draugų tarpe. Neretai jie pa
kaltinami ir už su jais smagiai 
praleistas valandas. Pakalti
nami, kad jie sugaišinę daug 
laiko ar apčiuopiamai sudarę 
bereikalingų išlaidų kišenei.

Žinoma, daugiausia tais mo 
mentais prieina išvadų, jog vi
sų nesėkmių kaltininkas yra 
jis pats. Vyksta ir pačių ver
tybių perkainojimas, atlieka
ma tarsi išpažintis visų nuodė
mių. Tenka būti savęs pačio 
kaltintoju ir teisėju, skiriant 
ir atgailą -— nebekartoti tų 
klaidų ir daugiau dirbti, ■ pasi
švęsti savo pasirinktiems tiks
lams. Papuolamas savyje ne 
tik didelis palengvėjimas, bet 
susikaupia daugiau jėgų ir 
ryžto pasirinktiems siekimams 
įgyvendinti. Jei taip būna pap
rastam žmogui toi juo labiau 
pas kūrėjus. Jie tarsi patiria, 
kokios jėgos glūdi jų sielos 
gelmėse ir kokios kliūtys nelei
džia išsakyti, išreikšti, ką jis 
turi savyje.

Try a ‘‘Chicken Lasagne” casserole.

Like most of the recipes in the folder, “Chicken 
Lasagne” makes a marvelous one-dish meal, complete 
with just a salad, crusty bread and a simple dessert. .

Get the chicken dish off to a good start early in the 
day by simmering a whole, or cut-up, broiler-fryei 
with onion and seasonings until it’s tender. Ideal foi 
this job is a large, deep, Teflon-lined chicken fryer 
with a dome cover. Then assemble the casseYole all 
ready for baking about an hour before serving time.

For your copy of the free chicken recipe folder, 
send a post card to Wear-Ever Kitchens, Wear-Ever 
Aluminum, Inc., Chillicothe, Ohio 45601.

For your next buffet supper party, go Italian with 
this temptingly good “Chicken. Lasagne” casserole. 
It’s one of many chicken dishes featured in a. new 
recipe collection, “Chicken Dishes Around the 
World;”

Kompozitoriui Antanui Va
nagaičiui iškeliavus amžinybėn, 
po kelerių metų atsiliepė ir 
muzikai dėl jo paliktų lobių 
muzikos srityje. Jie neabejoja 
jį buvus didelio talento, bet 
kartu pastebi, kas jam kliudė 
plačiau pasireikšti muzikos 
kūryboje. Nors jojo kūryba 
daugiausia rikiavosi pagal lai
ko poreikius, bet tas kūrybi
nis lobynas yra nepaprastai 
gausus. Būtų didelis ir gražus 
paminklas Antanui Vanagai
čiui juos visus surinkus ir iš
leidus atskiru rinkiniu.. Bet 
tai pareikalautų daug laiko, 
daug darbo ir savaime supran
tama stambiij išlaidų. Didelė 
jų dalis kompozitoriaus su
kurta paskubomis. Dalis tapgi 
telaikytina tik laiko, aktuali
joms išreikšti,v kurioms nu
grimzdus į praeitį, jų muziki
nė vertė sumažėja. Toje kūri
nių gausoje apstu muzikinių 
gabalu, daugiausia harmoni- 
zuotų liaudies dainų, ar mūsų 
poetų kūrinių chorams, ar so
lo, kurie turi didelės vertės. 
Jų muzika pasižymi skambu
mu, lengvomis melodijomis; 
juose jis išsireišdavo. įdomiai 
ir meistriškai.- Uis savo kūry
bos paskirtimi ir ribojosi dau
giausia Lietuvos tautinės reikš
mės dalykais. Tai mums ryš
kiai pabrėžia jo -muzika kaip 
maršas “Mes be Vilniaus ne
nurimsim’’ “Laisvės varpas”, 
“Malda žuvusiems”, “Broliams 
vilniečiams”, “Užgeso aušra” 
ir sudėtingas, sunkiau atlieka
mas, gilesnės minties vienas iš 
ilgesnių jo kūrinių, tai Vytau
to garbei kantata. Nemažai ža 

Ima mįslė. !Juk vis tiek būtų 
įgalėjęs , turėdamas tokį talki
ninkų būrį, atitrūkti nuo savo 
kasdieninio darbo ir būtų to
kiai kelionei ir lėšų atsiradę. 
Taip, keista ir ne vienas galė
tų nusistebėti, ypač, kad to
kias keliones - ekskursijas į 
Lietuvą ir pats A. Vanagaitis 
pagirdavo ir skatindavo. Jau
čiuos ir aš gundomas bandyti 
šią mįslę atspėti.

Savo gyvenime aš neturėjau 
didelių užmojų ir nieko nesu 
padaręs, nuveikęs, kuo pats 
galėčiau pasididžiuoti. Supran 
tama dėl savo padėties tenka 
kartais gyvenime apsiriboti 

.kukliomis pretenzijomis. Bet 
kartais pasireiškia drąsus no
ras imtis intensyvesnio darbo, 
ir ta drąsa kaikada pasireiškia 

j net iki įžūlumo. Šįkart mane 
kaip piktų dvasių apsėdimo 
pakusa veda į pagundą ban
dyt atspėti šią mįslę.

vingų dainų, kaip Vėjužėlis, 
Dobilėlis, Saulėlydžio giesmė,
na ir dar dabar dažnai girdi- ir aktorius Antanas Vanagaitis 
mas net plokštelėse Stasys, Dul tikriausiai į Lietuvą nenorėjo 
dul dūdelė, pažymėtinos ver
tės Mamytė, Aš bijau pasakyt,'dovanų. O ką jis galėjo nuvež 
Sugodojau aš godeles, Naktis ti, jei meno ir muzikos tėvy- 
svajonėms papuošta ir daug nė turėjo daugiau ir geresnių, 
kitų. Jos, be abejo, ne tik į Tai kas čia buvo gera ir reikš- 
guos mūsų širdis, bet jos sieks minga pačiai lietuvybei ten 

laiko sąly-

• Norėčiau pradėti nuo šaluti
nių priežasčių. Kompozitorius 

wkti tuščiomis rankomis be 

j kartų kartas ir kels patrijoti- jau nebeatatiko 
Jnius jausmus, žavės ir džiu-_______ ____
'gins lietuvių širdis. Jo visa kū 
ryba skirta savajai tautai.

Sklaidydamas rašytojo Vy-Į 
tauto Alanto parašytos apie 
Antaną Vanagaitį monografi
jos puslapius, kuria ir aš, ra
šydamas šį straipsnį, esu aps
čiai pasinaudojęs ir už ką te
būnie rašytojui mano nuošir
dus ačiū, aptikau vienoje vie
toje klausimą su nusistebė
jimu, kodėl jis, išvykęs gas
trolėms, apsisprendęs pasilik
ti Amerikoje ir taip mylcda- 

vėliau 
Ir tai

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. J asm i n as, 4 KISS tN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

^prašymai, 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. 
411 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

Now E Bonds pay interest when held to
of § years, 10 months (4% the 4^ 

if lost, stolen, or 
destroyed. When needed they can be cashed ★ ' 
at your bank. Interest is not subject to state t 
or local income taxes, and federal tax may

NAUJIEM OS
1739 So. Halsted Street Chicago, Hl 60608
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mas Lietuvą, nesiryžo 
nė karto jos aplankyti, 
autoriui atrodo sunkiai įspėja-

1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

Why 
Americans own 
WWOQOOO 

worth oi
U& Savings 

Bonds.
One good reason is tibe Payroll Savings 
Plan. About three-fourths of all Bonds 
are purchased through the Plan. It’s 
helping Americans save more money 
than they ever dreamed they could.

That's because the Payroll Savings 
Plan is such an easy way to save. jUI 
you do is sign up where you work and 
the amount you specify is set aside from 
each paycheck and used to buy UJS. 
Savings Bonds. It’s the easy way to 
build a nest egg.

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

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

goms. Jis čia, Amerikoje, jau 
pats neturėjo fnei vaidintojų 
trupės, kurie galėtų stebinti 
Lietuvoje gyvenančius tautie
čius, nei tokip choro, kurs 
galėtų lenktyniauti kad- ir su 
jo paties vadovautu šaulių są
jungos choru.

Komiškai atmiešta kokia nors 
programa nebetiko Lietuvoje, 
kur buvo susiformavę reikala
vimai, atremti į aukšto meninio 
lygio pastatymus: dramos, ope
ros ar kad ir koncertų atžvilgiu 
tokių jam nebuvo įmanoma su
organizuoti.

Bet jei ir tai, sakysime, būtų 
surasta tokia galimybė susi
komplektuoti, tai iš kur sukelsi 
tiek pinigo tokiai išvykai? Tai 
keliariopai didesnės išlaidos, 
nei jo radijo valandos per trans
liavimas į Lietuvą. Jo Vasario 
šešioliktos dienos minėjimo Či
kagoje pertransliavimas tikrai 
įspūdingai nuteikė ir nustebino 
visus lietuvius Lietuvoje. Tas 
nustebimas buvo ne vien paro
dytu geru skoniu, stipriu me
niniu požiūriu, bet ir tuo, kad 
lietuviai gali pasireikšti savo 
gilia meile Lietuvai ir taip dar 
didingai.

SKAITYK ’NALUTENAS"- - 

JOS TEIKIA GENIAUSIAS. 

TEISINGTAUS1AS 11N t A;



K. SALTRUKONIS

Feljetonas
—.Jonai, kelkis! — kumštelė

jo Anelė ant sofos užsnūdusį 
vyrą Žebrį.

Jis tingiai pasiraivė, praplėšė 
sulipusias akis ir klausiamai 
žvilgterėjo į žmoną.

— Žiūrėk, ką tas nevidonas 
Visvydas parašė.

žebrys dirstelėjo į atkištą 
laikraštį N. L. Tuoj pat atkrei
pė dėmesį į raudonu pieštuku 
pabrauktą, sakinį: “Solistai, ra
šytojai, žurnalistai (apsirikau, 
jie nėra menininkai) irgi gali bū
ti mėgėjai ir profesionalai”. Per
skaitęs šyptelėjo ir paklausė:

— Ir kas tave taip sujaudino?
— Argi nematai? Nuo sapnų 

neišsiblaivei ? Žurnalistus nieki
na.

— Su humoru gali visiems 
bakstelt!: ir tėvui, ir motinai, ir 
popiežiui, ir karaliui, ir net pa
čiam Dievui.

— Kur tu čia randa humorą ? 
Aiškiai parašyta, kad žurnalis
tai nėra menininkai. Tai šmeiž
tas. Juk tu žurnalistas. Sąjun
gai priklausai. Taigi jis ir ta
ve purvu apdrabsto.

— Tegul jis sau galvoja, kaip

išmano. Dėl to mano garbė ne
sumažės.

— Kaip nesumažės? Ar tu ne
si menininkas? Šiaučius tu?

— Ir šiaučius gali būti me
nininkas, jei sugebės fantaziją 
įterpti į savo darbą.

— Tu visai sukvailėjai. Nė 
vieną šiaučių ligi šiol už garbės 
stalo nesodino. Ką tu paga
liau, vadini menininku?,

— Menininkas yra tas, kuris 
paskatina žmogų justi realybės 
tikrąjį gyvybės pulsą ir neju
čiomis priverčia jį tapti to pulso 
aktingu dalyviu. Jis atskleidžia 
prieš žmogaus akis gyvenimo 
sceną, kurioje aistrigai grumia
si Dievas su velniu. Jis vaizdin
gai parodo, kaip blogis dominuo
ja prieš gėrį, tiesą ir grožį. Me
nininkas priverčia žmogų įsi
jungti į tas grumtynes, puose
lėti grožį, kovoti už tiesą. Me
nininkas yra revoliucionierius 
evoliucijoje. Jis maitinasi šios 
dienos vaisiais ir sodina mede
lius rytojaus dienai.

— Mandriai kalbi, Kuo gi ga
lėtų prie viso to prisidėti kur
pius?

Įsistok Į paprastus nudėvėtus

Šiaurinės Airijos Belfasto mieste ši moteris dalyvavo protestantų 
organizacijos Vanguard demonstracijoje. Jos drabužiai ir lietsargis 
aiškiai parodo, kad ji pritaria Š. Airijos ryšiams su Britanija ir ne

nori nuo Britanijos atsiskirti.

0 T A SUSIVIENIJIMAS
I / A LIETUVIŲ 

AMERIKOJE
SLA — jau 80 metp tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo cu 

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS doleriu savo apdrau- 
tiems nariams.

— didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyv^ 
bes apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIF 
NUIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitamine- 
pagalbos pagrindu
jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

— jaunimui duoda gerų Taupomąją Apdraudą Endowment ir 
surance, kad jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo studi 
joms ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM apdrauda 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCIDENTALfi APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asine 
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na 
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

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

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parasysit:

307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

; energiją, įprašė ją užimti ntsa- 
komingas pareigas ir išrinko į 
valdybas,. ;

Būdama geros širdies ir pilna 
energijos, negalėjo atsisakyti, 
ir stojo į darbą.

Kovo mėnesį jį dalyvavo Illi
nois Taupymo Bendrovių Ly
gos konferencijoje, Ramada 
Inn, Champaign, 111., Chicagoj, 
Drake viešbutyje įvykusioje 
konferencijoje ir kitose sueigo
se su vyliausiais tos institucijos 
pareigūnais. Ji davė daug svar
bių patarimų ir praktiškų idė
jų (.hieagos Taupymo bendro
vių direktoriams. Nėra to di
rektorių susirinkimo, kuriame 
Ph. Rakei neturėtu ka nors 
naujo direktoriams pranešti. 
Chicago Taupymo bendrovės 
direktorių tarpe viešpatauja 
draugiškas xieningumas. Direk
toriai nuoširdžiai remia visus 
prezidentės sumanymus, nes 
jie yra pagrįsti duomenimis ir 
finansų mokslo išbandyta prak-

W. B. Sebastian

Povilas Dirkis, garbingas Lietuvos karys savanoris - 
kūrėjas, istorikas, kelių lietuviškų organizacijų veikius 
narys ir dabartinis Lietuvių žurnalistų Sąjungos Chicagos 
skyriaus teisėtas pirmininkas, neminėdamas vardų, atsiun
tė savo samprotavimus apie žurnalistų tarpe esančias nuo
taikas, pastangas puoselėti artimesni sugyvenimą ir ruošti 
tikslesnes lietuviško gyvenimo žinias.

Vis dažniau ima reikštis spau
doje ir bendrai viešumoje 
likę iš seniausių laikų, ar at
siradę. pereinamuoju laikotar
piu, kai pradėjau vadovauti 
Lietuvių žurnalistų skyriui, 
Įvairūs neaiškumai. Turiu po- 
sakyti, kad daug dalykų pa
veldėjau, kaip Įvykusi faktą ir 
su tuo, dėl šventos ramybės, 
teko sutikti ir tylėti, nors ir 
ne visai ir ne visiems buvo pri
imtina.

Manau, padedant geros valios 
nariams bei talkininkams atei
tyje daugelio buvusių neigia
mybių bei neaiškumų pavyks 
išvengti, ypač atskaitomybėje.

Nuoširdus bendradarbiavi
mas, geri santykiai su visais 
nariais, talkininkais ir su Cent
ru padės išvengti beprasmiškų 
rietenų tąsos ir nereikalingo 
laiko bei energijos gaišinimo.

Skvriaus net ir eiliniu nariu * w C
bei rėmėjų valia ir geras tiesus 
žodis vadovaujančiam yra ly
gus Įstatymui.

Tik tenka labai apgailestau
ti, kad kartais tas žodis net ir 
ne eilinių narių esti kreivas ir 

visai 
kad

būda-

Bet manytina, kad suprati
mas bendro lietuviško reikalo, 
profesinis draugiškumas ir 
žurnalisto intelektualinis lv- 
gis padės pašalinti tuos mažus 
nesklandumus, ir greit jauki 
darnumo dvasia apjungs visus.

Pov. Dičkis

Gabumai vertinami
Philomena Pake!, Chicago 

Taupymo ir Skolinimo bendro
vės prezidentė, eidama prezi
dentės ir direktorių tarybos pir
mininkės pareigas, turi daug 
darbo. Jai reikia prižiūrėti virš 
9 milijonų dolerių turto turin
čią ir nuolat augančią bendrovę. 
JAV ir Illinois Taupymo Ben
drovių pageigūnai įvertino josjtika.

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

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

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

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams, 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais j 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl.. kaipa

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija 
rių elgesys tragiškose dienose.

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

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apie! 
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose. Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais* kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl.. $4,00.

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

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

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

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

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju^ 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio* 77 ANEKDOTUS 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
atsilankam darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

batelius ir nueik su jais į sve
čius. Nuotaika bus paprasta. 
Jokio dvasinio pakilimo nejau
si, jei jį nepažadins kokios nors 
staigmenos. Kada tu ant savo 
kojų jausi naujausios mados ba
telius, tokius, kokių niekas kitas 
neturi, tavo nuotaika bus visai 
kitokia. Tu jausiesi esanti ne. 
tik Anelė žebrienė, bet šis tas 
daugiau. O tas “šis tas” ir yra ta 
slaptoji jėga, kuri gali žmogų 
nustumti į velnio ar Dievo glėbį. 
Viskas pareis nuo to, kokią idė
ją tas “šis tas” pagimdys.

— Tu nukrypai į filosofiją. Iš 
jos duoną nevalgysi. Grįškime 
prie aktualaus reikalo. Žmonės 
sako, kad ant palinkusios liepos 
visos ožkos lipa. Jei tu tylėsi, 
neatsiliepsi Į Visvydo paniekos 
žodžius, tai taip ir pradės visi 
tikėti, kad žurnalistai nėra me
nininkai.

— Tyla — gera byla. Nėra 
dėl ko burną aušinti.

— Sensti ir lepšėj i. Kad ne 
aš — nosies iš namų neiškištum. 
Jokio žmoniškesnio straipsnio 
neparašytum. Atsakyk ir jam. 
Į šipulius sudirbk!

— Nebūk tokia karinga, Ane- 
liuk. Ką aš, tavo nuomone, galė
čiau jam parašyti?

— Ne jam! Straipsni Į laik
raštį. Ir padaryk taip, kad iš 
jo žodžių tiktai šlapia vieta lik
tų. Jis jaučiasi esąs literatū
ros prabaščius. Papratęs rašy
tojus ir poetus iš savo sakyklos 
moralizuoti. Jie dreba prieš jį, 
aiškinasi jam. Tu nesi rašyto
jas, bet tu esi menininkas.
■ — Nekelk mane į padanges. 
Su kuklumu toliau nuvažiuosi.

— Šiais laikais nieks tave į 
priešakį neišstums, jei pats ne- 
sistentgsi. Jis kelia į viršūnes 
solistus ir rašytojus. Tačiau, kas 
gyvenime svarbesnis? Tiktai ne 
jie. Solistą girdime tik retkar
čiais. Paklausom, pasidžiau
giam ir tuo viskas pasibaigia, 
rašytojas vėl ne daug vertinges
nis. Jei geras, įdomus — ge
rai. Jei tik koks peckelis — ma
čai kas domėsi jo fantazija. Kas 
kita žurnalistas. Skaitau kiekvie
ną dieną laikraščius, žinau kur 
kada bus piknikas, balius. Žur
nalistai parašo apie smulkiau
sius dienos įvykius, politiką, pa
saulines naujienas. Išmesk visus 
romanus į šiukšlyną — jokios

O

dvišakas, išsišakojęs į 
priešingas puses. Taip, 
ir prie geriausių norų, 
mas žmogus tiesus, negali prie 
jo prisitaikyti.

Sunku suprasti tokią kalbą, 
kai vieną dieną ramus kolega 
Įtaigojamas užsidėti vainiką, 
o kitą dieną nuvainikuojamas 
ir trečią —- vėl atgal tempia
mas prie sosto; Arba dar — 
pasitarime pasisakoma prieš 
parengimą (prieš popietę — 
“Nieko iš jų nėr... ”), pareiš
kiamas kietas protestas su 
“priedais” prieš pakviestą ir 
jau atvykusią paskaitininkę, o 
kiek vėliau pareiškiama karšta 
ir triukšminga pretenzija vado 
vauti tiems parengimams ex 
oficio...

Ir dar visa eilė tokių ir pa
našiu “sakeliu”. ' G *•

Tragedija įvyko bendra 
sukeltu mitų miglose apie 
3 doL
408 psl., kaina 5 dol. Ap
plies bolševikus ir jos na

Au-

BUY U. S. SAVINGS BONDS

didelės bėdos nepajusi. Išmesk 
visus žurnalus ir laikraščius — 
iš nuobodulio numirsi. Išaiškyk 
tatai Visvydui. Jei jis žurna
listą meta iš menininkų rikiuo
tės, tegul meta, žurnalistas tu
ri ir be jo malonės ji gretose 
užimti derama vieta.

— Bet juk, pupyte, Visvydas 
juokauja. Jis geriau žino, ne
gu tu ir aš, kad ne visus gali
ma meno fraku apvilkti. Moksli
ninkas gali būti menininkas, jei 
jis sugebės savo kūrybą įsprau
sti į gražią žodžio formą ir sti
lingai reikšti mintis. Filosofas 
kai kada užsiaugina poezijos 
sparnus, žurnalistas, jei jo ve
nose teka kūrybinis kraujas, ga
li būti menininkas. Žinoma, ne 
kiekvienas reporteris yra žur- 
žurnalistas ir ne kiekvienas žur
nalistas yra menininkas. Rašy
tojas taip pat gali būti' tiktai 
“rašytojas”.

— Na matai! Tai ir tu pasi
rodyk, kad nesi tiktai žurnalis
tas, bet žumalistas-menininkas. 
Pasirodyk, kad nesi iš kelmo iš
spirtas. Jei būtum buvęs ki
toks, nebūčiau už tavęs ištekė
jusi!

— Tai tu tekėjai ne iš meilės, 
už titulo?
— Mokai žmones išminties,

straipsnius rašai apie dideles 
problemas, o iki šiol moters ne
supranti. Kai moteris įsimyli 
vyrą, ji jį pamilsta ne kaip fi
zini objektą, bet kaip ištisą kom
pleksą. O jį sudaro ir kūnas, ir 
siela, ir jo akcija su visais esa
mais ir svajojamais titulais.

— Užuot plepėjusi per daug, 
pakviesk mane prie stalo vaka
rienės.

Žebrienė patapnojo vyrą per 
petį ir tarė;

— Vakarienė tuoj bus, bet tu 
neužmiršk mano žodžių: aš te
kėjau už žurnalisto — meninin
ko!

Anelė tupinėjo virtuvėje, ren
gė vakarienę, žurnalistas žeb
rys valandėlę pavaikščiojo susi
mąstęs, paskui atsistojo prie 
lango ir stebėjo ant medžio ša
kos tupinėjančią voverę. Po va
karienės Žebrienė tvarkė indus, 
žebrys pasidėjo ant rašomojo 
stalo pora enciklopedijų ir kele
tą knygų apie meną. Netrukus 
mašinėlė tarškėdama skubino 
užfiksuot Jono sieloje susikau
pusias mintis. Tyliai iš užpaka
lio priėjusi Anelė dirstelėjo pro 
petį. Stambiom raidėm buvo už
rašyta antraštė: Menas ir žur
nalistika.

Anelė lūpą prikando iš pasi
tenkinimo ir kaip šešėlis dingo 
miegamajame.

Per Annum

NOW INSURED TO $20,000.

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peier Kazanauskas, President Phone 847-7747
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1800 So. Halsted St. Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

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

voGb-

SAVE AT

Mutual Federal 
Savinos and Loan

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslu Kaina $2.00
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 
£ekj ar Money orderi tokiu adresu:

■ —IU8O--------

NAUJIENAS
....  « Tūm UITB—- ----

- d. ... . ,LsfuTwt tūpę peną r pRTtfoorts
ir prof»i Kimo tiktai per

NAUJIENA*

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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NAUJĄ “MINT
Politikos ir kultūros žurnalas 

“Mintis” Nr. 2 jau pasirodė Lon
done. šiame numeryje rašoma:

Pirmuoju straipsniu eina re
dakcijos vedamasis — “Europos 
saugumas ir Lietuva”. Jame ap
žvelgiama politinė padėtis ir

F PAVARČIUSv

komunistinės Rusijos dedamos 
pastangos, kad Vakarai įteisintų 
Pabaltijo valstybių užgrobimą. 
Primenama, kad esant tokiai pa
dėčiai mūsų išeivija privalo vi
sur, kur tik galima, kelti teisė
tus lietuvių tautos reikalavimus.

16 cents per copy, 15 c. on Saturday
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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 
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Kodėl nesisuka ratai?
Be didžiųjų Maskvos planų rusiškai “socializmo 

statybai” ir “komunistinei santvarkai” įvesti, kiekvie
noje sovietinėje respublikoje veikia įvairūs planuotojai, 
kurie tuos didžiousius planus taiko kasdieniame gyveni
me. Ne tiktai Kosyginui, bet ir Sniečkui aiškėja, kad tie 
“didieji planai” darbo žmonių ir valstiečių laimei įgyven
dinti neina taip, kaip būna suplanuota. Vienur mašinos 
sugenda, kitur sėklų tinkamai neparenka, o kai kiekvie-

mėtį smarkiai progresavo, tapo vienos produktin- 
giausių pasaulyje. Tačiau pirkti reikėtų ne buliu
kus, bet gerų, patikrintų pagal palikuonis, užšaldy
tą spermą”. (Tiesa, 1972 m. balandžio 11 d., 2 psl.). 
Per 50 metų kėlus “komunistinį ūkį” ir taikius pa

čius naujausius sovietinio mokslo metodus, viešai išeiti 
sovietinėje spaudoje su tvirtinimu, kad vis dėlto geriau
sia reikėtų pasinaudoti Amerikos ir Kanados karvių veis
lėmis, tai reikia didelės drąsos. Strolys yra įsitikinęs, 
kad Sovietų Sąjungoje ir “tarybinėje” Lietuvoje specia
listai net geros veislės buliukų išauginti nepajėgia. Ame
rikoje ir Kanadoje geros veislės buliukai išauginami į 
geros veislės bulius, tuo tarpu Kazys Strolys pataria bu
liukų nepirkti. Gyvulių auginimas toks “geras” tuose 
valstybiniuose ūkiuose, kad ir geros veislės buliukas, be 
tinkamos priežiūros, nueina niekais.

Dar įdomesnės yra Kazio Strolio nurodytos priežas
tys minėtų gyvulininkystės nesklandumų. Rusai specia
listai per 50 metų nepajėgė rusiškos gyvulininkystės su
tvarkyti, nesiseka ir lietuviams agronomams tvarkyti 
valstybinius ūkius. Jau trečias dešimtmetis jie bando 
įsukti žemės ūkio ir gyvulininkystės ratus, bet jiems ne-

nas įsitikina, kad visas planas eina niekais, tai tada ko
munistų partijos viršūnės griebia, kas po ranka paistaiko.

siseka. Tie ūkio ratai ne tik nesisuka, bet negali įsisukti. 
Tame pačiame straipsnyje jis toliau rašo:

Didžiajam planui nepasisekus, Stalinas būtinai su
šaudydavo kelis inžinierius, gydytojus ar kitus atpirki
mo ožius. Protingesniems rusams būdavo aišku, kad kal
tas buvo pats Stalinas, kalta netikusi jo galvosena, kal
ta kreiva teorija ir užsispyrimas žiauriomis priemonėmis 
tas fantastines teorijas įgyvendinti Tuo tarpu planuo
tojų šaudymas apstabdytas, bet klausimas dar neišspręs
tas. Joks planuotojas nėra tikras, kad jis nebus pasta
tytas prie sienos arba išsiųstas į tolimiausią užkampį tik
rai mirčiai. Dabar leidžia keliems “specialistams” ir 
spaudoje pasisakyti.

Praeitą savaitę Vilniuje leidžiamoje Tiesoje nagri
nėtas vienas toks “rojaus ant žemės” nepasisekimas. 
Maskvoje paruoštas “didysis planas” nebeveikė taip, 
kaip buvo suplanuota. Išleistos stambios sumos pinigų 
“specialistams” paruošti, pasigamintos naujos mašinos, 
bet planas nepavyko. Kazys Strolys, visos komunistinės 
Lietuvos gyvulininkystės instituto galvijų veisimo sekto
riaus vedėjas, parašė straipsnį apie paskutinio penkme
čio gyvulininkystę. Jo straipsnis pavadintas “Nuo ko įsi
suka ratas”. Tai jau aiškus dalykas, kad ratas nesisuka. 
Jeigu okupacinėje Lietuvoj tie ratai suktųsi, tai nereikė
tų sukėjams aiškinti, kaip tuos ratus įsukti. Tie ratai ne
sisuka ne vien gyvulininkystėje, bet ir kitose komunisti
nės santvarkos šakose.

Šitas gyvulininkystės instituto vedėjas, lankęs mo
kyklas Rusijoje ir dirbęs geriausiuose kolchozuose, priėjo 
labai jau nekomunistinių išvadų. Aptaręs daugelį rato ne
sisukime priežasčių, Kazys Strolys šitaip tvirtina:

“Dažnai mūsų juodmargių galvijų produktyvu
mą, gerinant kitas svarbias jų savybes, tikslinga 
būtų panaudoti Amerikos ar Kanados holštinų — 
frizų veislę. Šios veislės karvės per pastarąjį dešimt-

“Tikrai gerai, kad visi ūkiai skatinami turėti 
zootechnikus selekcininkus, kuriems pavedama tvar
kyti veislininkystės reikalus. Tiktai dažnokai selek
cininkai tiesiog paskęsta savo knygose, skaičiavi
muose ir per juos nemato gyvulių, būna prasti pata
rėjai vyriausiajam zootechnikui ar ūkio vadovui. 
Mat, veislininkystės sistemoje susikaupia labai daug 
periodinės informacijos apie kiekvieną gyvulį. Se
lekcininkui visa tai apdoroti, išanalizuoti, panaudoti 
praktiniam didelės bandos tobulinimui kartais būna 
per sunku”. (Ten pat).
Kazys Strolys yra Įsitikinęs, kad jo receptas padės 

“tarybinės” Lietuvos gyvulininkystei sukti ratą, bet jis 
nusivils. Jeigu zootechnikas “nemato gyvulių”, tai tiems 
gyvuliams padėti jis negalės. Lietuvos ūkininkams nerei
kėjo sovietinių zootechnikų, nereikėjo ir tų skaičiavimo 
mašinų, kuriomis rusiški zootechnikai verčiami naudotis. 
Nepriklausomos Lietuvos ūkininkas savo galvijus paži
no ir galėjo tvarkyti veislininkystės reikalus; Gabesni ir 
protingesni ūkininkai mokėjo pasinaudoti lietuvių agro
nomų ir gyvulių augintojų patirtimi.

Kazys Strolys gyvulininkystės rato neįsuks, kaip jo 
nepajėgia įsukti Vytautas Vazalinskas. Neįsuks todėl, 
kad visa komunistinė sistema neįsukama. Ne geresnis 
darbo žmonių ir valstiečių gyvenimas rusams rūpi, bet 
galimai didesnis jų išnaudojimas. Darbo žmogus turi 
būti laisvas, jam reikalinga iniciatyva, jis turi žinoti, kad 
galės naudotis savo darbo vaisiais. Lietuvoje darbo žmo
gus žino, kad jis dirba okupantui, ne sau. Žmonių išnau
dojimą gali pavadinti “socializmu”, “komunistine staty
ba” ar dar kitaip, vis vien jis lieka išnaudojimas. Vergai 
komunistinės ūkio sistemos ratų neįsuks, nes sistema 
netepta.

|Šiuo atžvilgiu svarbus uždavi
nys tenka ir Lietuvos Socialde
mokratų Partijai. Nes socialde
mokratai prieš 75 metus jau pa
sisakė už Lietuvos nepriklauso
mybę. Todėl Partija ir dabar 
turi belstis į kanceliarijų duris 
ir kelti Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo bylą. Siūloma, 
kad Vakarų valstybių vyriausy
bės patikrintų kaip Sov. Sąjun
ga vykdo savo tarptautinius įsi
pareigojimus ir pareikalautų:

“1) Atstatyti prieškarines 
(1939 m.) sienas tarp Sov. Są
jungos ir Pabaltijos valstybių;

2) Atitraukti iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos Sovietų karines 
pajėgas ir civilinį personalą;

3) Nesikišti į Baltijos vals
tybių vidaus reikalus ir

4) Pakviesti nepriklausomy
bę atgavusių Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos valstybių atstovus į 
Europos Saugumo konferenci
ją”

Tokie reikalavimai butų vi
sais atžvilgiais teisingi, nes jie 
yra suderinti su Atlanto Ch ar
tos principais, kurią yra pasira
šiusi ir Sovietų Sąjunga.

Jonas Valaitis savo straips
nyje — “Lietuva pasaulinės po
litikos pinklėse”, apžvelgia pre
zidento Nixono “naują politinę 
liniją” ir kanclerio V. Brandto 
žygius suartėti su komunistine 
Rusija.

“Ar išsilaikys Sovietų Sąjun
ga ligi 1984 metų” ?. Tai Andrėj 
Amalriko parašyta studija, pa
imta iš rusų pogrindžio spaudos. 
Autorius spėlioja, kad konflik
tas su Kinija gali sugriauti visą 
Sovietų imperiją.

“Socialistų Internacionalas ir 
Rytų Europa”. Tai J. Vilčinsko 
dokumentinė apžvalga, kuri lie
čia Internacionalo atgaivinimą 
ir jo veiklą.

“Demokratinio socializmo tik
slai”. čia yra atspausdinta 1951 
m. liepos 2 dieną Frankfurte 
priimtoji Socialistu Internacio
nalo deklaracija.

“Socialistų Internacionalo na
riai”. Iš paskelbto sąrašo maty
ti, kad Socialistų Internacionalui 
priklauso 54 partijos su daugiau 
negu 13 milijonų narių.

“Santykiai su lenkais”, Auto
rius J. V. nagrinėja lenkų-lietu
vių santykius šimtmečių eigoje 
ir džiugina, kad tie santykiai pa
skutiniu laiku jau pradeda sunor- 
malėti.

Toliau iš eilės eina trys straip
sniai, skirti prof. S. Kairiui pa
minėti. Juose paliečiama to žy
maus veikėjo veikla, kelionė iš 
Kauno į Šiaulius ir kėlimasis per 
Baltijos jūrą.

“Amerikos Lietuvių Bendruo
menė”. Tai J. Valaičio mintys 
kokia ta bendruomenė tikrai tu
rėtų būti.

“Kalbant apie slibinus” — ra
šo Jonas Parapijonas. Autorius 
pastebi, kad kartu su pasako

mis pranyko ir pasakose mini
mi slibinai, kurie būk tai iš
lysdavo iš jūrų gelmių. IŠ ap
rašymo aiškėja, kad tapo už
miršti tik jūrų slibinai. O sau
sumoje, tik žinoma, kitokios pri
gimties, dar jų apsčiai yra. Apie 
tokius mūsų tarpe gyvenančius 
slibinus, autorius tarp kita ko 
rašo sekančiai: — “Man rodos, 
kad kitokios prigimties slibinai 
gyvena tarpe mūsų, grynoj sau
sumoj, tik kur kas apsukresni, 
prisitaikę prie laiko, įstatymų 
saugomi, ekscelencijų eminen
cijų vardais pasipuošę, net labai 
gerbiami, bet taip pat nepasoti
nami, kaip anie pasakiniai ant 
marių kranto”. O kas yra tie 
sausumoje gyvenanti slibinai, 
sužinosite tik perskaitę tą straip
snį.

“Raketų amžiaus menas”. Au
torius A. Vilčinskas išsamiai ap
žvelgia šio laikotarpio meną ir 
techniškus pasiekimus. Straips
nis rišamas su šių metų Kara
liškosios Menų Akodemijos pa
roda Londone, kurioje dalyvauja 
24 skulptoriai. Jų tarpe yra ir 
lietuvis Antanas Braždys.

“Dail. Adomą Galdiką pisi- 
minus”. Tai dail. Vilkutaitytės 
-Gedvilienės atsiminimų žiups
nelis apie buv. jos mokytoją 
Adomą Galdiką.

Toliau randame ir gabalą be
letristikos. Tai Ed. Cinzo nove
lė “Mažieji žmonės”.

“Lietuva, Latvija ir Estija 
D. Britanijos užsienių reikalų 
ministerijos dokumentuose”. Čia 
yra pasikalbėjimai D. Britanijos 
užsienių reikalų ministerio Ede
no su Stalinu antrojo p. karo me
tais. Pasikalbėjimai liečia Pa
baltijo valstybių Įjungimą Į S. 
Sąjungą.

L. Dovydėnas recenzuoja K. 
Barėno knygą “Dvidešimt viena 
Veronika”. K. Abr. recenzuoja 
knygas: “Atsitiktinio kareivio 
užrašai” ir “V. Požėlos atsimi
nimai”. Dar primenama, kad 
greitu laiku pasirodys nauja Įdo
mi knyga “žemės ūkio gamy
binė kooperacija nepriklausomo
je Lietuvoje 1920—1940 m.”

“Pasakėčių klasikas J. A. Kry
lovas Jungtinėse Tautose”. Au
torius J. Valaitis rašo, kaip ru
sai paskaitę vieną Krylovo pa
sakėčią buvo priversti atsisaky
ti nuo savo sumanymų pakeisti 
Jungtinių Tautų darbotvrkę.

“Susipažinkime su žymiaisiais 
mokslininkais”. Autorius Zig
mas I. Gura supažindina skaity
tojus su anglų mokslininku B. 
Russell.

Paminėti sukaktuvininkai S. 
Michelsonas ir J. Glemža. Pa
rašyti nekrologai J. Gutauskui 
ir D. Budriui. Bendrai paėmus 
visi straipsniai yra Įdomūs ir 
vertingi. V. Vytenietis

Kaip kiti vertino 
Maldų demonstraciją

Antrašte “Vieni demonstra
vo, kiti namie sėdėjo” Al. Giman- 
tas “Tėviškės žiburiuosę” sa
vo įspūdžius apie Chicago j e Ve
lykų šeštadienį suruoštą maldų 
demonstraciją baigia tokią išva
da:

Truputį keista, kad Čikagos 
ir apylinkių lietuviai nesugebė
jo susirinkti demonstracijon ke
liolikos tūkstančių minią. Lie
tuvos sąlygose žmonės ten suge
bėjo surinkti 17,000 parašų, o 
laisvo ir nevaržomo gyvenimo 
tautiečiai, net ir nedarbo die
ną, neišgirdo Lietuvos tikinčių
jų skundo, pilnai jo neparėmė. 
Tiesa, sujudimas buvo didelis, 
tačiau galėjo būti daug dides
nis.

Atskirai žodis apie jaunimą. 
Jis aktyviai dalyvavo, savo dar
bu prisidėjo. Per naktį “Mar
gučio” patalpose buvo gamina
mi plakatai. Ten pat jie ir pri
gulė keleto valandų miegui, kad 
sekančią dieną galėtų dalyvau
ti demonstracijose ne pasyviais 
stebėtojais, o aktyviais dalyviais 
pirmose gretose. Jaunimas sa
vo pareigą atliko, nors kaikam 
ir nelabai patiko galvų ir barz
dų plaukų ilgumas, kelnių siau
rumas ar platumas. Tūkstančiai 
“tvarkingųjų” vyresniųjų liko 
namie sėdėti.

Piliečių Klubas
Amerikos Lietuviu Piliečių 

Pašalpinio klubo susirinkimas 
Įvyko balandžio 16 d. Kadangi 
oras buvo labai nemalonus, tai 
ne perdaug narių atsilankė. Fi
nansų raštininkė Bernice Žem
galis pranešė, kad. yra keletas 
narių, kurie jau yra suspenduo
ti, nes nesumokėjo duoklių. Na
riai turėtų duokles laiku sumo
kėti, kaip to reikalauja taisyk
lės.

Buvo pranešta, kad klubas 
turės du piknikus — liepos 16 
ir rugsėjo 10 d., Kay’s sode prie 
Lietuvių Tautinių kapinių.

Komisija, susidedanti iš Ber
nice Žemgulįs, Josephine Masi- 
lionis ir Julia Sačauskas prane
šė, kad pavasarinis balius bus 
smagus ir Įvairus.

Baigiant susirinkimą buvo 
pranešta, kad yra gimtadieniai 
Bernice Žemgulis ir Estella Mc 
Namee. Po susirinkimo ,vado
vaujant vicepirmininkei Julijai 
Sačauskas, celebrantėms buvo 
sudainuota Ilgiausių Metų. Ce- 
lebrantės visus atsilankiusius 
pavaišino. E. M. McNamee

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ ” NAUJIENAS "f

J. VENCLOVA

LIETUVOS VARDO KILMĖ

Ir žiloj senovėj kraštai buvo paveda
mi dangiškų gynėjų globai ir pavadinami 
deivių vardais. A. Dauzat (15 — 38) “Les 
noms de saints si nombreux, que nous etu- 
dįerons plus loin, attestent la mėme ten- 
dence que dans I’antquite a placer une lo
cal! te sous la protection d’un patron celes
te”. Danajai gavo vardą nuo žemės deivės 
Dana. Dr. C. Kephart ‘ (40 — 271) “The 
name Danaan (tribe) was derived from 
that of the Goddess Danae”. Taip pat ir 
kiti kraštai buvo deivių vardais pavadinti. 
F. Solmsen (89 — 74) “Mythologische 
Namen, die in Ortsbezeichnungen slee
ken. .. Auch in Altertum ApoIonia. Pa- 
seidonia ect. D.aneben kommt auch der 
blosse Name eines Gottes. besonders eincr 
Goettin als Ortsname vor: Kirene. Name 
einer Thera, verehrten Goettin, wurde 
dann von den Theraeern bei der Gruen- 
dung der Kolonie verwendet”. C. Hayes 
(38 — 81)... the gray — eyed Athena (god
dess), Warrior - inaid, with spear and 
helmet kept watch over Athens”.

Mūsų istorikė dr. M. Gimbutienė (26 — 
8) konstatavo, kad baltų . tai yra, ir lie
tuvių dievas — “jaunas dailus raitelis”, o 
taip pat mūsų vytis vaizduoja vyrišką lyti. 
Todėl kiltų klausimas, kaip tai būtų gali
ma suderinti su laisvės deivės Lietuvos 
moteriška lytimi. Tačiau tokį suderinimą

randame pas senovės trakus ir pas keltus. 1 
J. Wiesner (106 — 131) “Odrysenkoenig Į 
(der Thraker) Kotys I dessen Name dem 
der thrakischen Goettin Kotys nachgebil- 
det ist’’. Dr. R. Forrer (18 — 526) 
“... so ergibt sich das ueberraschende 
Bild (Keltischen Muenzen), das in der 
vorroemischer Zeit bei den Kelten dės Os- 
tens. wie bei denen des Westens eine Pfer- 
degottheit verehrt wurde und zwar in dop- 
pelter Form, als maennlicher Reiter, wie 
Jupiter Menzana, und als weibliche Rite
riu, wie Epona”.

Teisingai dail. J. Juodis (Laisvoji Lie
tuva, 1968, 12 nr.) tvirtino “Vytis mūsų 
protėviams buvo : Kovos, Laisvės ir Per
galės simboliai”. Gi J. Laukis (48 — 8) pa
žymi “Vitolis (pagal lietuvių mitologiją)
— karžygio vardas, toli vaikiusio Lietuvos 
priešus”. Dr. V. Jungfer (37 — 47) “Vitis
— so nannte sich der freier Litauer auf 
seine Scholle. Der Name klingt wieder in 
den litauischen Wappen der kriegerischen 
Jaeger, der auf dahinspringende Rosse 
mit erhobencn Schwerte seinen Gegner 
naehjagt”.

Dėl to visai pagrįstai Lietuvą vadina 
vyčio kraštu, o pačius lietuvius — vyčiais. 
I*rancūzų rašytojas J. Mauclėre “Sous le 
ciel pale dc Lithuanie”, Paris. 1926 m., 
ižg. “... la terre (de Lithuanie) du Vy
tis”. Italų istorikas G. Morici (58 — 31) 
“La Lithuania ė un paeso di cavalieri, 
fuomo e ii cąvallo sodo saldati insienne 
come centauri”. Prof. A. Rimka “Lietuvos

visuomenės ūkio bruožai”, Kaunas, 1925 
m., 22 psl. “Pirmoj eilėj buvo asmeniška 
tarnyba su ginklais ir arkliu — tai tikrieji 
kariai — vyčiai (pas senovės lietuvius), 
kurie vėliau bajorų vardą gavo”. S. Dau
kantas (14 — 236) “... vyčiais (vadino
si), jog turėjo vyti neprietelius”. R. Batū
ra (Lietuvių karas su kryžiuočiais, Vil
nius, 1964 m., 85 p.) “Senas visuotinis 
krašto gynimo paprotys išliko Lietuvoj ga
na ilgai. Jis minimas 1387 m. Jogailos pri
vilegijoj ir vadinamas vytimi (pogonia). 
Priešą vyti iš šalies privalėjo kiekvienas, 
bet kokios padėties ir bet kurio luomo vy
ras, galis nešioti ginklą... Raiteliai to me
to kare vaidino pagrindinį vaidmenį”. Dr.

J. Jurginis (Lietuvos T. S. R., Vilnius, 1957 
m., I, 19) “Lietuvių liaudies dainos ne
vedusį jaunikaiti — bernelį vaizduoja, kaip 
karį, turinti žirgą, balną, kiauninę kepu
rę ir kalaviją. Joti į karą buvo kiekvieno 
jaunuolio pareigos ir garbės reikalas”. Net 
populiariausias lietuvių tautinis vardas 
Vytautas glaudžiai sijasi su vyčių tauta. 
Prof. dr. S. Chatter j i (10 — 112) “Vytau
tas, from verh. vyti “to chase, to follow” 
and tauta”. Prof. A. Vbldemaras (103 — 
96) “Car le mot “vitis” designe un heros”.

Ir vyčiais arba raiteliais lietuviai buvo 
iš seniausių laikų. Prof. M. Hellmann (31 
— 15) "... kennzeichned fucr beide Grup- 
pen (Nicderlitaucr und-Hochlitauer) sind 
Pferdegraeber ein Zcichen dafuer, dass 
die Litauer schon damals Reiter waren”. 
Prof. A. Mickiewicz (Rimvydas) (56 —

126) “Une autre caste de guerriers’ s’ap- 
pelait vitis... Les vitis formaient probab- 
lement une trės ancienne caste militaire”. 
Prof. dr. E. Wolter (Mitteillungen der Li
tauischen Literrarischen Gesellschaft”, 
Heidelberg, 4 Bd., 60 p. “Aus den ange- 
fuehrten Worten sind besonders wichtig 
die Beschaeftigung der Litauer als raiti
ninkai (in Altertum) und als dailiden”.

Senovės lietuviai tikėję, kad ir amžiną 
gyvenimą po mirties pasiekia, raiti joda
mi. M. Biržiška “Dainų atsiminimai iš 
Lietuvos istorijos”, Vilnius, 1920, 5 p. “Kry
žiuočių ir prūsų 1249 m. Sandoros rašte 
skaitome, jog prūsų laidotuvėse dalyva
vę vaidilai, tulisonys bei ligašonys, kurie 
kėlę mirusių karo nuopelnus, tarydami 
matą karžygį velionį dangun jojant”. Le
genda sako, kad 15 a. Lietuvos kariams 
pasirodė šv. Kazimieras balto raitelio pavi
dale ant balto žirgo, kuris lietuvius karius 
pervedęs per Dauguvos upę.

Kalbininkai riša lietuvių žodžių: joti ir 
vyti etimologiją su senovės indais. Prof. A. 
Meillet (55 — 160) “Ved. yati” he rides, 
“which is common in Indic and barely re
presented in Iranian (av. yaiti), Lithua
nian has joju, joti, which have the same 
meaning”. Dr.II. Arntz (3 — 52) “aind. 
vita verfolgt” — lit. “vytis”. Tokiu būdu 
galima spėti, jog ir indoeuropiečių protė
vynėj lietuviai buvo vyčiai bei jotūnai.

Charakteringa, vyčius randame ir pas 
kitas indoeuropiečių tautas. Dr. J. Nege- 
lei (64 — 15) “Ueber das weisse Pferd dės
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Swantovit (bei der Ruegen)...” Dr. J. 
Muir (61 — 285) “The descendants of Vi- 
tahavya, who ruled over a thuosand men”. 
K. Regling (79 — 58 ir 127) nurodo, kad 
Makedonijos karalius Archelaos I (IV B. 
C.) ant monetų dėjo šuoliais lekiantį raitei 
IĮ... 254 nr. Gėla (graik. iš V a. pr. K.) si
dabrinė moneta didrachmon, ant kurios 
yra raitelis, lekiantis risčia, dešinėj ran-? 
koj kardu muša priešą.

(Bus daugiau,)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N A U J T F, N A

Jos visad rašo
TEISYBE

Jau pasirodė knygy rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU 
Į VILNIŲ

336 puslapiai. — Kaina 33.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus i “Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.

čekius arba Money orderius reikia siųsti 
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PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 6ird STREET
Ofiso telef.; PRospect 8-322$
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

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

Rez. tai. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pula^xi Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

LIETUVIŲ 2AGARŽS KLUBO VAL
DYBA 1972 METAMS — Pirmininkas

Paul Mariltonis, 4636 So, Keating 
Ave., teL 585-5611; Vicepirminin
kas Rose Didžgalvis, 3803 S. Union 
Avė., tek 927-8660; Nutarimų rast 
Joseph Keturakis, 4436 So. Califor
nia Ave., tel. 52o-2553; Finansų 
rast, Herman Danu, 4405 So, Wash
tenaw Ave., tel. 847-2774; Kontrolės 
rast, Josephine Masilionis, 4636 So. 
Keating Ave., tel. 585-5611; Iždininkė 
Adelia Saukus, 2520 W. 68 Su, tek 
476-6399; Korespondentas Antanas 
Jusas, 2030 W. 23 St, teL 927-8989; 
— Klubo susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio ketvirtą sekmadienį, 
1:00 vaL popiet Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St Nariai priima
mi nuo 16 iki 50 metų.

Ave. ; Finansų rast — B. Žemgulis, 
2535 W. 42nd SL. teL VI 7-2879; 
Nutarimų rast. — V. Juška, 5717 S. 
Leilin SU; Kontrolės rašL — A. Ra- 
dziukenas, 6804 So. Artesian Ave. 
— Susirinkimai vyksta kas antrą 
antradienį, 7 vaL vak. Hollywood 
sveuineje, 2417 W. 43rd SL

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieninis 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Pox Valley .Medical Center 
860 Summit St.

ROUTS 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71et STREET 
Ofiue: HEmlock 4-5*49 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrai, penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir ieštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EiSINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Aveį WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti MI 3-0001.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAL
DYBA 1972 METAMS — Pirmininkas 

Joseph Skeivys, 6601 So. Artesian 
Ave., teL 778r6536; Vicepirmininkas 
Frank Padžiukas, 6918 So. Artesian 
Ave., teL 778-1624; Nutarimų rast 
Rožė Didžgalvienė. 3808 So. Union 
Avė., teL 927-8660; Finansų rast. 
Bernice Žemgulis, 2535 W. 42 St, 
teL 847-2879; Iždo globėjas Julius 
Klimas, 5602 So. Nordica Avė., teL 
586-1592; Kasininkas Lijo Genio- 
tis, 2222 West 24 Street., telefonas 
376-3980; Korespondentas Joseph 
Skeivys, 6601 So. Artesian Ave., teL 
778-6536. — Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio trečią trečiadie

nį, 7:00 vai. vak., Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St Nariai priima- 
mi nuo 16 iki 58 metų.

ZARAS1ŠKIŲ KLUBO VALDYBA 1972 
METAMS — Pirmininkas Petras Ble- 

kys, 7006 So. Rockwell St., telef. 
HE 4-9916J Vicepirmininkas Alfon
sas čičelis, 7125 So. W7hipple St, 
tel. WA 5-6527, Sekretorius — Mi
kalina Bikulčienė, 1622 So. 50 Ct, 
Cicero, teL OL 6-8826, Finansų se
kretorius — Petras Anužis, telef. 
778-2145; Kasininkas — Emilija Sur
vila, 5601 So. Monitor, tel. 582-3612. 
Direktoriai — Sophie Venco, Bro
nius Bikulčius ir Povilas Peškaitis.

UTENOS APSKRITIES DRAUGIŠKO 
KLUBO VALDYBA 1972 METAMS — 

Pirmininkas — K. Stukienė, 7242 
So. Francisco Ave., tel. PR 7-8817; 
Vicepirmininkas — J. Šulcą, 3933 
So. Rockwell St.; Kasininkas — Ma
ry Radziukenas, 6804 Sc. Artesian

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS 
“APSVILTA” VALDYBA 1972 ME

TAMS — Pirm. Stella Kaulakis, 3247
So. Emerald Ave., teL 225-3016; vi- 
cepirm. — Aldona Olis, 3439 West 
73 SL, teL 925-9546; Nutarimų rast. 
Rože Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave„ tel. y27-8bt>0; Finansų rast. 
Joanna Zelvis, 3251 So. Green SL, 
tel. 842-7838; iždo globėja Frances 
Wagner, 3238 So. Green St., telef. 
927-3839; iždininkė Anastazija Va
lančius, 2451 W. 46 SL, teL 927-2197; 
Šeimininke Adela Cuprinskas, 3227 
So. Emerald Ave., tel. 842-3148. — 
Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį 2:00 vaL po 
pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Hals tea St. Nares priimamos nuo 
16 iki 65 metų.

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBO VALDYBA 1972 METAMS —

Pirmininkė Estella McNamee, 6151 
So. Spaulding., teL 4344936; Vice
pirmininkas Julia Sačauskas, 7222 S. 
Richmond SL, teL HE 4r7174; Nu
tarimų rast. Rožė Didžgalvienė. 
3808 So. Union Ave., teL 927-8660; 
Finansų rast. Bernice Žemgulis, 
2535 W. 42 SL, teL 847-2879; Kon
trolės rast. Josephine Masilionis. 
4636 So. Keating Ave^ tel. 585-5611; 
Kasos globėjas Joseph Mikšis, 7251 
S. Francisco Ave., teL 778-1740; 
Kasininkas Matt Povilaitis, 7050 S. 
Maplewood Ave^ tel. 434-0267; Mar
šalka P. Masilionis, 4636 S. Keating 
Ave., teL 585-5611; Korespondentas 
Estelle McNamee, 6151 So. Spaul
ding, teL 434-4936. — Susirinkimai 
įvyksta kas kiekvieno mėnesio tre
čią sekmadienį, 1:00 vai. popiet Hol
lywood svetainėj, 2417 W. 43 SL 
Nariai yra priimami nuo 16 iki 55 
metų.

GRADINSKAS
DR. NINA KRAIKEI- 

KR1AUCELIŪNAITĖ
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 So. KEDZIE AVĖ. 
Telef. WA 5-2670.

PATI NAUJOJI j 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI
NUSTATOMA

2512 W. 4? ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVJI

9 - ■ — - r.7. —--------------- s

MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ ORGANIZACI
JOS VALDYBA 1972 M. — Bacevi

čius, Juozas — Pirmininkas, 6455 
So. Kedzie Avė. Tel. 778-2233; Ke

relis, Albertas — I viceprez., Bag- 
džius, Juozas — n viceprez.; Šim
kus, Adolfas — III viceprez.; Sta- 
kėnas, Antanas — Sekretorius, 
2651 W. 72nd St. Tel. 737-4862; 
Patlaba, Stasys — Sekretoriaus pa- 
vad. ir lietuvių koresp.; Ūselis, 
Adomas — Kasininkas - Iždininkas: 
Sasnauskienė, Jadvyga — Finansų 
rast.; Barakauskas, Algis — Anglų 
korespond.; Klemka, Bruno — Ka
sos globėjas; Skeivys, Juozas — 
Kasos globėjas.

— Susirinkimai įvyksta kas ketvir
tą penktadieni, kiekvieno mėnesio 
8 vai. vak. Hollywood Inn salėje, 
2417 W. 43rd St

BRIGHTON PARKAS
Našliu klubo veikla 

Paukojo $50 Jaunimo Kongresui
Chicagos Našlių Našliukių 

ir Pavienių Draugiško Klubo, 
seniai lauktas linksmas pavasa
rinis šokių parengimas įvyks 
šeštadienį balandžio 29 d. Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. 
nuo 7 vai. vakaro. Klubas kvie
čia visus savo narius bei ger
biamus svečius, viešnias gau
siai atsilankyti. Klubo valdy
ba su pirmininke Maryte Nebe- 
rieza, parengimo komisija bei sve 
čių patarnautojai atsilankiusius 
maloniai pavaišins gardžiais val
giais, gėrimais ir įteiks bran
gių dovanėlių.

Praeitam klubo susirinkime, 
penktadienį, balandžio 14 d., 
Hollywood salėje nutarta paau
koti 50 dolerių lietuvių jaunimo 
kongresui. Be to, dar klubo 
darbštusis narys ir klubo įždo 
globėjas Kasparas Kriščiūnas, 
sakėsi turįs surinkęs apie 30 dol. 
tam tikslui (kongresui), tai bus 
viso 80 doleriu. V

Klubo veikloj numatyti du 
piknikai: liepos 9 d. ir rugsėjo 
17 d.; abudu įvyks Onos Bruz- 
gulienės sode, 8274 So. Kean Av. 
Willow Springs, Hl., tradicinis 
metinis banketas įvyks spalio 
22 d. Polonia Grove salėje kur 
pernai buvo.

Šiaurės Airijos tragedija, įtempimai 
ir baimė matosi moteriškės veide. 
Rankoje įi laiko vėliavą, Belfasto 

demonstracijose.

Šiuo tarpu klube yra sergan
čių narių. Serga protokolų raš
tininkė Marytė Urbelis ir koresp. 
A. Jusas. Į šį susirinkimą kiek 
narių atsilankė mažiau, didžiu
mą sudarė moterys. Kaip visuo
met susirinkimą užbaigus G. Jo
niko orkestras grojo šokiams ir 
buvo narių vaišės. A. Jusas

KOREKTŪROS KLAIDA
šeštadienio Naujienose po 

straipsnio “Kritika ir veikla” 
praleistas parašas: Kazimieras 
Baltrukonis.

ADOLPH RUKUJZO

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo atba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 584-1220

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS"

G U ž A U S K Ų
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GiLINYČIA į 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai; PR «»33 Ir PR *X«34 y-----  ------------ . ...............

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street ||
Telef.: GRovehill 6-2345-S

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-5

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

L . --------------------------------- *

Neatsiliepus — skambinti 
47-1-0225.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1813 arba RE 7-970C 
Rezidenciįos: PR 6-9801...... ..

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.

11 ■■■ .................... .. ——i
PERKRAUSTYMAi

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

; 2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

- DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

p MOVING
Apdraustas per kraustymas 

iš įvairiu atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Plact 
Tel.: FRontier 6-1882__ _ ___ *

LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ LY
GOS VALDYBA 1972 METAMS: Pirmi

ninkė — Marie Zolpienė, 3554 So. 
Halsted St., tel. Y A 7-2576; Vicepirm. 
— Adeline Gedvile, 3352 So. Lowe 
Ave.; Nutarimų, rast. — Estella 
McNamee, 6151 So. Spaulding, tel. 
434-4936; Finansų rast. <— Anna 
Guss, 3153 So. Halsted St; Kasos 
Globėja — Stella Zigmont, 930 W. 
35th PL; Kasininkė— Rožė Didž
galvienė, 3808 So. Union Ave., teL 
YA 7-8660; šeimininkė — Adelia 
čubrinskienė, 3227 So. Emerald 
Ave. — Susirinkimai įvyksta pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio Lie
tuvių Auditorijos mažojoj salėj, 
3133 So. Halsted Street 1 vaL po 
pietų.

G y v. 7741 So. Troy Street

Mirė 1972 m. balandžio meru 22 diena, 5:40 vai. ryto, sulaukęs 
x 74 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Eldora Mikalonis ir Lorraine Le- 
lugas, jos vyras Joseph, sūnus Chester, jo žmona Carma, seserys Mary 
Stanson ir Mikalina Meškauskas, 9 anūkai, 4 proanūkai ir kiti gimt 
nės, draugai bei pažįstami.

• Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Antradienį, balandžio 25 dieną 10:15 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios į SL Mary Star of the Sea parapijos bažnyčią, o po gedulingu 

j pamaldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.? *
» Visi a. a. Adolph Rukujzo giminės,- draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar- 
. navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, sūnus, seserys, giminės.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA. į

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 toief*: 776-2380 
Naujas rez. telef.: 448-5545

1490 kiL A. At

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

ERŽVILKO KLUBO VALDYBA 1972 
METAMS: Pirmininkas — Benedik

tas Jurėnas. 4720 So. Hamlin Ave., 
teL LA 3-8897; Vicepirmininkas — 
Antanas Jusas, 2030 West 23rd 
St, tel. 927-8989; Nutarimų rašt. 
— Estella McNamee, 6151 So. Spaul
ding, telef. 434-4936; Finansų, rašt. 
— Bernice Žemgulis, 2535 W. 42nd 
St., tel. 847-2879; Iždininkė — He
len Vengeliauskienė, 4500 So. Tal- 
man Ave., teL VI 7-6743; Korespon
dentas — Antanas Jusas, 2030 WT. 
23rd Street, tel. 927-8989. — Susi
rinkimai Įvyksta kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienį. 8 vai. vak. Hol- 
lyywood Inn salėje, 2417 W”. 43rd 
Street.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

PETER MARTIKONIS

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

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

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

Tel.: HEmlock 4-2413
’ 7!J9 So. MAPLFWOOD AVĖ.

I CHICAGO. ;LL. «0ti29 |

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.
FOREST FIRES HURT 

OUR FOREST FRIENDS

LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO MO
TERŲ KLUBO 1972 METŲ VALDY- 
Ba: Pirmininkė — Nellie Skinulis, 

2441 West 70th Street, telefonas 
436-0495; Vicepirm. — Julia Sa- 
causkas, 7222 So. Richmond Street, 
teL HE 4-7174; Nutarimų rašt — 
Estella McNamee. 6151 So. Spaul
ding, tel. 434-4936; Finansų rašt 
— Bernice Žemgulis, 2535 W. 42nd 
St, tel. VI 7-2879; Kasos globėja 
— Anna Klimas, 7240 So. Fairfield, 
tel. 737-4888; Kasininkė — Helen 
Vengeliauskienė, 4500 So. Talman 
Ave,, tel. VI 7-6743; Koresponden
tė — Estella McNamee, 6151 So. 
Spaulding, tel. 434-4936. — Susirin
kimai įvyksta pirmą mėnesio ket
virtadieni Hollywood Inn salėje, 
2417 W. 43rd Street 8 vai. vak.

Gyv. Town of Lake apylinkėje
Mirė 1972 m. balandžio mėn. 21 dieną, 4:45 vai. popiet, sulaukęs 

55 metų amžiaus. Gimęs Melrose Park, Illinois.
Paliko nuliūdę: žmona Helen, pagal tėvus Lalantis, motina Julia 

Martikonis - Vartotas, brolis Joseph, uošvienė Anna Gribanas, daug 
sūnėnų ir dukterėčių bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Holy Cross Holy Name Society ir Holy Cross Commit- 
temem i

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4605 So. Hermitage Ave.
Antradienį, balandžio 25 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš kop

lyčios į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Peter Martikonis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, motina, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktorius Gerald F. Damid ir Dovydas P. Gaidas. 
Tel. YA 7-1741. ?

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

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

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
JArch Supports) ir t. t

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

Telef.i PRospect 6-5084

Our wndlife hst do defense 
Against the careless use of fire. 

So please follow Smokey s ABCs: 
Always hold matches till cokL 
Be sure » dro^n all campfires, 

itir the ashes, and drov> 
them again. Crush all 

smokes dead oet.

KRAKIŠKIŲ DRAUGIŠKO KLUBO 
VALDYBA 1972 METAMS — Pirmi

ninkas Motiejus Strumskis, 5920 S. 
Maplewood, tel. PR 6-0716; Vicepir
mininkė Janina Bartkus, 6919 So. 
Artesian, tel. 476-0686; Nutarimų 
raštininkė Eugenija Strungys, 7129 
S. Rockwell St., tel. 476-6174; Fi
nansų sekretorė Rožė Plitkauskienė, 
4019 So. Rockwell St., tel. LA 3-0833, 
Kasininkas Bronius Bartkus. 6919 S. 
Artesian, tel. 476-0686. — Susirinki
mai įvyksta kiekvieno mėnesio tre
čią sekmadienį, 2:00 vai. popiet 
ponų Bartkų namuose, 6919 So. 
Artesian,

Please! Only vqu can 
prereot forest fires

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALKIEČIŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA 1972 ME
TAMS — Pirmininkas Leonas Vasilia- 

vas. 7020 So. Rockwell St. telef. 
737-2684; Vicepirmininkas Jonas 
Jonikas. 7058 So. Fairfield Ave., 
tel. RE 7-0017; Nutarimų sekretorė 
Eugenija Stnm^/s. 7129 So. Rock
well St.. teL 476-6174: Finansų raš
tininkas Kazys Ulevičius. 7523 W. 
£2 PI., tel. 458-8345; Kasos globėja 
ir korespondentė Ona Švirmickie- 
nė. 6601 So. Whipple Ave., telef. 
HE 4-0290; Karininkas Peter Vil
kelis. 2324 W. 71st St. telef. RE. 
7-4694; Maršalka Jonas šulca. 3933 ’ 
So. Rockwell SL. telet 927-7893-

ALBINA WILLIAMS
Pagal tėvus Jonikas

Pagal pirmą vyrą Russell
Gyv. 2503 Seventh St., Santa Monica, Calif., j

anksčiau gyveno Chicagoje.
Mirė 1972 m. balandžio mėn. 20 dieną, 11:00 vai. vak., sulaukusi 

48 metus amžiaus. Gimusi Chicagoje, Illinois.
Paliko nuliūdę: 2 sūnūs — Ronald Russel ir Eddie Williams Jr., 

duktė Jeanie Russell, tėvas John Jonikas, brolis George Jonikas, se
suo Stephanie Simonėlis, jos vyras Peter ir jų vaikai — Michael, i 
Phillips, Carol ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Antradienį, balandžio 25 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Viri a. a. Albina Williams giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti ’jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, duktė, tėvas, brolis, sesuo. I

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.
- -..., ...r Į uy |IByW|l B LIJli „Į

EUDEIKISI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA I
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•LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAJMID
1(505-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: i’Arde 7-1741-1742

1330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARĮ/1:

Chicagos'
Lietuvių
Laidotuvių
DirektoriųV̂

Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAV5 
MAS DIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

GEORGE FI RUDMINAS
3319 So. L1TUANLCA AVE., TeL: YAras 7^1133-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET KEjMiblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 Southwest highway, Palos Hills, in. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-222$ 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
'outh Holland. Illinois
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J\V PER METUS PAVAGIA 
MILU ON Ą A UTOMOBi Li Ų

Jungtinėse Valstybėse kiek
vieną 31 sekundę pa vagiamas 
vienas automobilis.

Nacional. Automobilių Va
gysčių biuro statistika rodo, 
kad Chicagoje automobilistas 
turi skaitytis, jog vanas auto
mobilis iš devynių (1:9) bus 
pavogtas, o New V orke ir Ia>s 
Angeles kelis kart daugiau. Va
gys paskutiniu laiku ypač pa
mėgo sportinius ir naujausių 
modelių automobilius.

.JAV-bėse iki šių 1972 metu <■ K.
pabaigos busią pavogta ma
žiausiai milijonas automobilių, 
kas reiškia kad apie pusantro 
bilijono dolerių vertybių “pereis 
į kitas rankas“.

Per praeitus 10 metų auto
mobilių gamyba padaugėjo 25 
nuošimčiais, o automobilių va
gysčių padaugėjo 300 nuošim
čių.

Nustatyta, kad 80 nuošimčių 
vagysčių įvyko dėl to, kad vai
ruotojas paliko neuždarytas du
ris, -o 40 nuošimčių vagysčių 
dėl rakto palikimo.

Primenama, kad tokiais at
vejais, kai automobilis pavagia
mas dėl pamiršimo ištraukti 
raktą arba uždaryti duris il
gis vogtuoju automobiliu 
žeistų ar užmuštų žmogų 
padarytų kitokių nuostolių,
vogtojo automobilio savininkui 
būtų priteista sumokėti vagies 
padarytą žalą.

Vagys yra labai išsimiklinę; 
jie iš pavogto automobile gali 
per 15 minučių išimti motorą 
ir parduoti vogtų daiktų tarpi
ninkui, arba visą automobilį 
greit persiųsti net į užsienį, Bet 
ir policija, automobilių fabri
kai ir draudimo kompanijos 
turi įvairių priemonių vagims 
ir vagystėms visokeriopai ap
sunkinti “biznį”, nors vis dar 
vienas iš kiekvienų pavogtų 7 
automobilų lieka nesurastas.

va-
su-
ar

pa-

Brighton Parkas
Joniškiečių klubo veikla: 

Paskyrė $25 Jaunimo Kongresui Į
Joniškiečiu Labdarybės ir Kul- j 

tūros Klubo praeitas susirinki
mas įvyko antradienį balandžio 
4 d. Hollywood salėje, kurį pir
mininkė Julija Sašauskas gražiai 
pravedė. Susirinkiman atsilan
kė 40 narių vyrų ir moterų, bet 
naujų narių prisirašymui neat-1 
sirado ir po raštininkės Antoi- i 
nette Kalys perskaityto proto- j 
kolo bei kitų valdybos narių pra
nešimų priėmimo nutarta paskir
ti 25 dolerius Jaunimo Kongre
sui, kuris įvyks liepos mėnesį.

Šią vasarą klubas turės porą Į 
piknikų — liepos 4 d. ir rugpjū
čio 20 d. Abudu bus visiems ge
rai žinomoj Onos Bruzgulienės 
vietoj, 8274 So. Kean Ave. Wil
low Springs, Ill., pradžia nuo 12 
vai. pietų.

Klubas kiekvienais metais tu
ri vasaros atostogas, tai gal tu
rės ir šiemet, jeigu didžiuma na
rių nutars. įdomu kaip mūsų 
klubai apsikrėtė ta nepagydoma 
atostogų liga, kuri trukdo mū
sų klubų kultūrinę veiklą, nes 
atostogų metu susirinkimij ne
turint klubų veikloje darosi nuo
stolis. Ypač piknikams sunku 
gauti svečių patarnautojus. Mat, 
neturint susirinkimų reikia šauk
tis telefonais. Nors patarnau
tojai ir būna išrinkti prieš atos
togas, bet per ilgą laiką vieni iš 
jų suserga, kiti dėl kitų svarbių 
priežasčių negali pasidarbuoti. 
Be to dar atsiranda kitų svarbių 
reikalų, dėl kurių susirinkimai 
reikalingi kiekvieną mėnesį, kaip 
tai narių 
mui naujų 
piknikams 
mui ir 1.1.

Susirinkimui užsibaigus prie 
vaišių stalo maloniai atšvęsta 
narių šniuko, Vilimo ir Žemgu- 
lienės gimtadieniai. Padainuota 
ilgiausių metų, o gimtadieninin-

duoklių užsimokėji- 
narių prisirašymui, 
darbininku išrinki-

SATURDAY, APRIL 29
Two Complete Matches 

Direct Via Satellite

ITALY vs 
BELGIUM

u-

$

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Aktorė Valerie Perrine nevengia vaidinti nuoga filmuose, nes įi 
nuo jaunu dienu, palikusi savo Scottsdale, Arizonos miestelį, šok

davo naktiniuose klubuose Las Vegas mieste.

IŠNUOMOJAMAS 5% kambarių ap
šildomas butas su 2 miegamaisiais 
1-me aukšte. Moderni virtuvė su 
spintelėmis, kilimai^ apkalti porčiai. 
Arti krautuvės, susisiekimas, bažny

čios. Be įnamių ir vaikų. 
5700 NORTH ir 2800 WEST. 

Tel. 545-7541 
po 6 vai. vak. ir savaitgaliais.

kai susirinkusius pavaišino ge
rais gėrimais.

Kitas klubo eilinis 
mas įvyks gegužės 2 
prašomi nepamiršti.

susirinki- 
d. Nariai

A. Jusas

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — pardavimui

i vieną bloką nuo mero Daley na
mų, buvo nušauta 15-nietė ka
talikų parapijinės Marijos Nuo
latinės Pagalbos mokyklos 1023 
W. 32nd Street, mokinė, Patri
cia Kiiby, važiavusi automobi
lyje su 1 kitais paaugliais.

Policijos nustatyta, kad toje 
vietoje vienas tos grupės ber
niokas anksčiau susimušęs su 
kitu ir nuvykęs atsivesti savo 
brolį. Šūvis paleistas į prava
žiuojantį automobilį. Kulka pa
taikė Miss Kirby į galvą.

Pasmaugta L S. U. 
studentė

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

VERTIMAINAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDLMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

PAVASARIO SAULĖ
ŠVIESUS 2 BUTŲ MŪRAS arti 

Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas Įrengtas beis- 
mantas. Aukšta pastogė. $22,400.

MODERNŪS 3 MIEGAMI, beveik 
naujas mūras prie pat Marquette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpe tai ir kiti 
priedai. Garažas. $30,000.

PUIKŪS 4 MIEGAMI. Mūras apie 
18 metų. 1% vonios. Karpetai. Pla
tus lotas. Garažas. Vertinga pastogė 
šeimai didėjant. Naujam mieste apie 
81 ir Kedzie. S31,000.

TVIRTAS 6% KAMBARIŲ MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. Įrengtas beis- 
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$26,600. ’

ŠVARUS 7 KAMBARIŲ MŪRAS. 
Gražiai įrengtas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke. $23 500

2 BUTŲ’ PO 5 KAMBARIUS veik 
naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai. Naujas garažas. $43,000.

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

10 BUTU MŪRAS, apie $14.500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74.700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

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

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

LB Krašto valdyba, kuriai va
dovauja Eugenijus Čiuplinskas, 
bendradarbiaudama su Jauni
mo kongreso komitetu, sudaro 
specialią Uždarymo komisiją.

— Tarpvalstybinės Futbolo 
rungtynės Italija — Belgija ir 
Anglija — Vokietija Įvyks ba
landžio 29 d. Jos bus transliuo
jamos kabeline televizija 40 
Amerikos teatrų bei salių. Chi
cagoje bus matomos Interna
tional amfiteatre 10 vai. Infor
macijas teikia Lituanicos klubo 
būstinė, prie 69-tos ir Talman 
Avenue.

Netoli Decatur, Ill., duobėje 
rasta pasmaugta Illinois State 
universiteto studentė Corene 
Marie Burchie, 20 metų am
žiaus. Praeitą trečiadienį ji 1 
valandą naktį apleidusi univer
siteto studijų salę grįždama į 
savo dormitoriją už trijų blokų 
ir tik po trejeto dienų buvo 
atrasta nužudyta 35 mylios 
toliau nuo universiteto. Žudi
kas nesuimtas, bet policija tu
rinti pėdsakus.

muziejaus patalpose įvyks “pir
mą kartą šiame krašte tokios 
apimties Sovietų Sąungos meno 
ir dailės darbų nuo seniausių 
laikų iki šiai dienai paroda”. Pa
rodai esą iš visij didesnių so
vietų muziejų ir meno centrų 
suskolinta beveik 2,000 dalykų 
kolekcija. Paroda esanti didžiau
sia, kokią sovietai kada ruošę 
užsieniuose. Paroda esanti da
lis kultūros mainų programos 
tarp SSSR ir JAV-bių.

Kiekvienas parodos ekspona
tas esąs rūpestingai parinktas 
ne tik meniniu atžvilgiu, bet 
taip pat dėl rolės, kokią jis vai
dines tautu menu kilmės ir iš
sivystymo istorijoje Sovietų Są
jungoje per 4,000 metų.

“Parodoe reprezentuojama 
daugiau kaip 100 tautinių gru
pių iš 15 respublikų, sudaran
čių SSSR”, rašoma Field muzie
jaus pranešime. Kiekviena jų 
(tų tautinių grupių) turinčios 
savo papročius, kalbą, kultūros 
tradicijas ir meną. Esą savo liau 
dies mene tie žmonės išsaugojo 
senovės rėdą ir gabumus, kurie 
buvę išvystyti daugelio šimtme- 
čių eigoje.

Parodai būsią atgabenta di
džiuliai agregatai modernių ir 
šimtus metų senų porcelano, 
stiklo, keramikos dirbinių, ki
limų, išsiuvinėjimų, medžio dro
žinių, skulptūrų ir kt. Pa
rodos tikslas būsiąs “supažindin
ti amerikiečius su įvairiomis 
skirtingomis meno kryptimis, 
esančiomis SSSR...

Suvalkiečių draugijos 
rūpesčiai

Paskutinis Chicagos Lietuvių 
Suvalkiečių Draugijos susirin
kimas įvyko šių metų kovo 24 
dieną Holly wood Inn svetainė
je. Pirmininkas L. Vasiljevas 
pranešė, kad mirė Agota Nor
kus. Ji 'buvo pagerbta vienos 
minutės tyliu susikaupimu. Jai 
buvo pasiųstas draugijos gyvų 
gėlių vainikas ir pasiųsti drau
gijos karstanešiai.

Raštininkas E. Strnngys per
skaitė praeito susirinkimo nu
tarimus ir du laiškus. Nutarta 
duoti $50 šokiii šventei. Tam 
pačiam, tikslui nariai dar su
metė 21 doleri. Iš viso draugi- 
ja pasiuntė $71.

Valdyboje būdavo anksčiau 
atvažiavupsieji arba čia gimę 
lietuviai, o dabar įėjo ir naujai 
atvažiavusieji. Visi gražiai dir
ba Lietuvos reikalams. Gegužės' 
14 dienai paimtas Kay daržas 
draugijos piknikui. Motinų pa
gerbimo dieną gros Jurgio Jo
niko orkestras.

Plėšikai nužudė 8 vaikų — Prof. Dr. Antanas Sužie
dėlis, autorius studijos ’’Se
minarians of the Sixties” ir 
psichologijos skyriaus vedėjas, 
padeda Jaunimo Kongresui su
daryti programas ir padaryti 
mokslinę analyzę kompiute- 
iais pagal gautas kongreso da
lyvių anketas.

— Paula Onusaitis, Summit, 
Ill., išrinkta Amerikos Legio
no Des Plaines Valley Memo
rial Posto pagalbinio Moterų 
vieneto sekretore. Iškilmingas 
įvedimas Į pareigas Įvyks ge
gužės 6 d. posto būstinėje.

Penktadienio vakare kažkas 
pasibeldė į John Rushing namų 
duris 5715 S. Ada St. Vaikams 
duris atidarius, vidun įėjo .45 
kalibro automatiniu pistoletu 
nešini du jauni vyrai, pareika
lavo pinigų ir įsakė šeimai su
eiti į valgomąjį kambarį. Tė
vas Rushing, 49 m., išgirdęs 
triukšmą nespėjo iš virtuvės 
atbėgti, kai vienas banditas jį 
peršovė. Sūnus James, 24 m., 
pripuolęs išplėšė iš bandito 
ginklą, bet besigrumiant iškri
to apkaba ir plėšikai pabėgo. Ru
shing nugabentas į Central Com
munity ligoninę jau miręs.

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

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

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

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan
gai, karštu vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar* 
ąuette Parke. S52.000.

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0121

LIVE’ IN COLOR — GIANT SCREEN

ENGLAND vs
W. GERMANY

QUARTER FINALS
EUROPEAN CHAMPIONSHIP CUP 

' England-W. Germany, live from Wembley / 
Italy-Belgium, delay from Milan 

NO HOME TV
1st Match: ITALY-BELGIUM* 10:00 A. M.

INTERNATIONAL AMPHITHEATER 
Donovan Hall - Chicago

Reserved sections: $6, $8.50, $10. 
Tickets on sale at Box Office and all Ticketron Outlets.

For nearest outlet call: 329-1300

45=

SIUNTINIAI I LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

■ 
l

K

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai. 

V. VALANTINAS

Karstanešiams išmokėta $60. 
Vienai ligonei duota $5 dovana. 
Po susirinkimo įvykusios vai
šės kainavo $40. Nario mokes
čiai įnešė $63. Tame susirinki
me daugiau išmokėta, negu 
gauta. Taip atsitinka jau ne 
pirmą kartą, užtat nariai yra 
susirūpinę.

Sekantis susirnikimas įvyks 
balandžio 28 d. 8 vai. vakaro 
Hollywood svetainėje. Nariai 
kviečiami šiame susirinkime 
dalyvauti, nes teks aptarti Mo
tinos Dienos pikniko reikalai.

Ona švirmickienė

2 nušauti, 8 sužeisti
šeštadienį suimti septyni gau- 

jininkai, dalyvavę šešiuose ats
kiruose susišaudymuose praeitą 
ketvirtadienį. Tuose susišau
dymuose du nušauti ir astuoni 
sužeisti. Suimtųjų tarpe trys 
“Supreme Gangsters” gaujos ir 
du “Unknown Vice Lords” gau
jos nariai. Dviejų žudikų poli
cija tebeieško.

— John Yakštas iš Marquette 
Parko apylinkės vaidina kapi
tono rolę Illinois universiteto 
statomam veikale “The Jour
ney of the 5-th Horse”.

Z

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Kaina $1.50

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši 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 apraše ir įvertino Antano Smetonos veiklą.

J. Augustaičio knygą 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:

NAUJIENOS
1739 So, HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

t — NAUJUMO*, CHICAGO 1, ILL.— MONDAY, APRIL 24, 1572

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusk knyga.

SOVIETAI PARODYS 
SUPLĖŠTUS TURTUS
Birželio 1 d. Chicagoje 

atidaroma SSSR meno paroda

Field gamtos istorijos muzie
jus praneša, kad nuo ateinančio 
birželio 17 iki liepos 23 d. šio

Dienos šviesos taupymo 
laikas nuo sekmadienio

Primename iš anksto, kad 
dienos šviesos taupymo laikas 
prasideda ateinantį sekmadienį, 
balandžio 30 dieną nuo 2 valan
dos ryto. Reiškia, tą rytą rei
kia laikrodžius pa vary! i vieną 
valandą pirmyn ir dėl to vieną 
valanda anksčiau keltis. 4*

Bridgeporte jaunikliai 
šaudosi

Penktadienio vakare -36 gat
vės ir Lowe Avenue kampe, per

. *

Jauna aktorė Laurie Walters gauna patarimų II filmo direktoriaus 
Ted Post, kuris stato "The Harrad Experiment".

TRUMPAI

— Sen. Frank D. Savickas 
(D-27), vertingu darbu senate 
ir dalyvavimu pilietinių orga
nizacijų susirinkimuose spren
džiant mokyklų bei gyventojų 
reikalus ir opius klausimus, 
susilaukė gero senatoriaus ir 
tinkamo rinkėjų reprezentanto 
vardo. Todėl sen. F. D. Savicko 
artimieji ir bendradarbiai jam 
ruošia viešą pagerbimą — kok
teilio pobūvį gegužės 10 d. 
Knight klubo salėje. 5921 So. 
Pulaski Rd.

— Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos Čikagos skyriaus narių me
tinis susirinkimas šaukiamas 
gegužės 7 dieną 3 vai. popiet 
“L. L.” redakcijos patalpose, 
2618 W. 71 st St.

Skyriaus Valdyba

— Rimantas Žukas, Los An
geles, Calif., išrinktas atstovu į 
Jaunimo kongresą. Jis yra veik-* 
lūs skautas tunto adjutanto pa
reigose. priklauso akademikų 
skautų draugovei, tautinių šo
kių grupei, taip pat šv. Kazi
miero parapijos chorui ir ko
mitetui.

— Jaunimo Kongreso tąsa ir 
uždarymas įvyks liepos 15—16 
d. Toronto mieste, Kanadoje.

Federaliei y ir vafstiĮos pa | amy 
mokesciy apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo 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

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba ir Remontas

M. A.ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

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

A. 4 L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

uA 3-1775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, spiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidinius dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

K. E R 1 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

HONir INSURANCE

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, Chicego, III. 

TEI____  776-5888
Anketas Gerbaifauekas, mv.




