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PREZIDENTAS THIEU KEIČIA GENE
PREZIDENTAS IEŠKO ĮPĖDINIO FBI 
DIREKTORIAUS HOOVERIO VIETAI

WASHINGTONAS. — Edgar Hoover, kuris buvo pirmas FBI 
(Federal Bureau of Investigation) direktorius ir išbuvo toje vietoje 
48 metus, mirė nuo aukšto kraujo spaudimo, kuris sustabdė širdį. 
Jis buvo rastas negyvas prie savo lovos šeimininkės, kuri susirū
pino, kodėl jis 8:30 vai. ryto dar nesikelia. Nors būdamas 77 
metu amžiaus, Hooveris kasdien dirbdavo įstaigoje pilną laiką.

Kongresas, patyręs apie Hoo- 
verio mirtį, tuoj nubalsavo leidi
mą. pašarvoti jo kūną Kongre
so Rotundoje, kur iš viso buvo 
pašarvotas tik 21 asmuo, iš jų 
8 mirę prezidentai.

Hooverio labai neapkentė įvai
rūs komunistai, kurių veiklai jis 
trukdė, ir komunizmui palan
kūs liberalai. Niekas tačiau ne
gali paneigti, kad FBI, jo vado
vaujama, tapo labai veiksminga 
kovotoja prieš nusikaltėlius ar 
valstybės priešus. Hooveris 
samdydavo FBI darbui gerai iš
mokslintus, sąžiningus vyrus ir 
moteris. Per 48 metus net tos 
įstaigos priešai nesugebėjo ras
ti jokios korupcijos ar skandalų, 
kurie dažnai pasitaiko policijos 
įstaigose.

FBI Įstaigos; milžiniškas 
identifikacijos skyrius su 200 
milijonų pirštų atspaudų biblio
teka, kriminalinė laboratorija, 
Valstybinė Policijos akademija 
ir kiti departamentai turi daug 
mokslininkų, advokatų, įvairių 
specialistų, kurie naudojasi mo
derniausiais kompiuteriais ir ki
tomis priemonėmis. 1

Amerikos spauda jau spėlio
ja, ką prezidentas paskirs Į Hoo
verio vietą. Galimas daiktas, kad 
jis paskyrimą atidės iki po rin
kimų, palikdamas dabartinius 
Hooverio pavaduotojus laikinai 
tęsti darbą. Įpėdinį turės patvir
tinti senatas. Manoma, kad ta 
proga senato liberalai bandys 
pakeisti FBI priežiūros taisyk
les.

Komunistų partijos vadas Gus 
Hali pareiškė, mirus Hooveriui, 
kad jis buvęs rasistas, reakci
jos ir priespaudos tarnas. Blo
giausia, kad jis medžiojęs komu
nistus. Dr. Benjamin Spock pa
reiškė, kad Hooverio mirtis esan
ti didėlis palengvinimas, nes jis 
nesupratęs demokratinių insti
tucijų ir amerikietiško proceso. 
Reikia reikšti viltį, kad preziden
tas suras tinkamą Įpėdinį šiai 
atsakingai vietai.

Kanada suvaržo 
įmonių pardavimą 
OTTAWA. — Kanados vy

riausybė paskelbė parlamente 
naują įstatymą, kuris suvaržys 
užsienio kapitalo investavimą 
Kanados pramonėje ar prekybo
je. Įstatymą priėmus, vyriausy
bė turės teisę patikrinti parda
vimus tokių biznio Įmonių, ku
rios vertos 250,000 dol. ar dau
giau ir kurių metinė sąmata sie
kia 3 mil. dol.

Kanados nacionalistai seniai 
naudoja šūkį: Kanada — kana
diečiams! Jie nurodo, kad šian
dien Kanados biznį valdo ame
rikiečiai. Specialus vyriausybės 
raportas apie užsieniečių inves
tavimus Kanadoje, rodo, kad 
1930 m. Amerikos biznio inves- 
tacijos Kanadoje siekė 4.66 bil., 
1967 m. tos investacijos siekė 
28.03 bil. dol., o pernai jau sie
kė 35 bil. dol.

Visas amerikiečių kapitalo in
vestavimas Kanadoje sudaro 
30% Amerikos turtų užsieniuo
se. Iš visų užsieniečių Kanado-

IŠ VISO PASAULIO

SACRAMENTO. _ Kalifor- 
nijos seimas atmetė pasiūlymą 
atgaivinti Kalifornijoje mirties 
bausmė. Buvo siūloma Įrašyti 
tą klausimą žmonių balsavimui 
Į lapkričio mėn. rinkimų lapą. 
Mirties bausmę Kalifornijoje 
panaikino valstijos Aukščiausias 
Teismas.

WASHINGTONAS. — Pirmi
niuose rinkimuose daugiausia 
balsų laimėjo buvęs dr. Martin 
Luther King adjutantas Walter 
Fauntroy. Kolumbijos distrikte 
didieji demokratų kandidatai ne
dalyvavo.

WASHINGTONAS. — žemės 
ūkio departamentas skelbia, kad 
artimoje ateityje jautiena at
pigs, tačiau kiauliena gali pa
brangti.-

GARY. — Policija suėmė 4 
streikuojančius Gary miesto mo
kytojus, kurie trukdė policinin
kams Įeiti i pikietuojamą mo
kyklą, kurioje buvo Įtariama — 
padėta bomba.

WASHINGTONAS. — Į so
vietų “Tass” agentūros Įstaigą 
buvo Įmesta dūminė bomba, ku
ri nuostolių nepadarė.

NEW YORKAS. — Jau 10-tas 
žmogus New Yorke buvo nužu
dytas gangsterių stiliumi.

LONDONAS. — Britanijos 
iždas balandžio mėnesi padidė
jo 58 mil. dol. Tiek liko įdėji
mui Į valstybės rezervus, apmo
kėjus skolą Tarptautiniam Va
liutos fondui.

NEW YORKAS. — ABC te
levizijos vadovybė Įspėjo Diek 
Cavett, kad jo programa bus pa
naikinta nuo rugsėjo 28 d., jei 
jis iki to laiko nesusilauks ge
resnių atsiliepimų.

CAPETOWN. — Pietų Afri
kos policija, eidama savo parei
gas, pernai nušovė 52 asmenis 
ir sužeidė 255. Iš 52 užmuštų 
tik vienas buvo baltas.

SAIGON AS. — Komunistų už
imtame Quang Tri mieste liko 
apie 18,000 katalikų, kurie pabė
go iš šiaurinio Vietnamo, kai ša
lis buvo padalinta 1954 metais.

LONDONAS. — lordas Shin
well, buvęs britų darbiečių gy
nybos ministeris, vedė žmoną. 
Jis yra 87, o nuotaka 70 metų.

BELGRADAS. — Sovietų in
žinieriai padės Vengrijai pasta
tyti pirmą vengrų branduolinę 
elektros jėgainę, praneša Jugos
lavijos spaudos agentūra.

ČIKAGA. — Žemės ūkio de
partamento pareigūnai, džiaug
damiesi, kad nukrito mėsos kai
nos, pranašauja, kad rugsėjo 
mėn. jos vėl pradės kilti.

j e amerikiečiai investavę dau
giausia — apie 80%. Pusė visų 
kasyklų yra amerikiečių nuosa
vybė ir beveik visa automobi
lių pramonė valdoma Amerikos. 
Amerikiečiai Kanadoj valdo 700 
biznio bendrovių.

Naujas įstatymas leis vyriau
sybei uždrausti biznio bendro
vių pardavimą užsieniečiams, 
jei vyriausybė nematys specia
lios naudos Kanados interesams.

Pabaigus mėnulio tyrinėjimo programą, Amerikos mokslininkai pra* 
dės naują — erdvės stočių statybą ir konstrukciją susisiekimui su 
tomis stotimis raketos, kurios galės pačios susrįžti į žemę. Šiame 

piešinyje tokia raketa ir parodoma.

PIRMINIŲ RINKIMŲ REZULTATAI
CLSVELANDAS. — Pirminiai rinkimai toliau smarkiai išsi

joja demokratų, partijos kandidatus Į prezidentus. Iš pirminių 
rinkimų jau pasitraukė atstovas Mills, meras Lindsay, sen. Muskie. 
Po Ohio ir Indianos balsavimų antradienį-ir jįgjį. Jacksonas pa
reiškė, kaflqik žengs sen.-Muskie keliais, daugiau kampanijos pir
miniuose balsavimuose nebeveš, tačiau ir toliau liks kandidatu. 
Konvencijoje gali daug kas atsitikti, pareiškė sen. Jacksonas.

Indianoje daugiausia demo
kratų balsų laimėjo sen. Humph
rey — 46%. Po jo seka Alaba- 
mos gubernatorius George Wal
lace su 42%. Sen. Muskie čia 
gavo apie 80,000 balsų, nors jis 
ir pasitraukė iš varžybų.

Ohio rinkimuose pasitaikė 
daug netvarkos. Clevelande bu
vo daug sugadintų balsavimo 
mašinų, kai kurios būstinės pri
trūko balsavimo lapų, kitos ne
turėjo elektros srovės, reikalin
gos mašinoms operuoti. Kandida
tams pradėjus skųstis, federali
nis teismas pratęsė balsavimo 
laiką, nuo 6 vai. po pietų iki vi
durnakčio. Todėl tikrų rezulta
tų šiuo metu dar neturime, nors 
paskutinėmis žiniomis, abu se
natoriai Humphrey ir McGovern 
gautais balsais pasidalinę be
veik per pusę, su sen. Humph
rey vedančiu oponentą 13,000 
balsų. Abu senatoriai rinkimų 
rezultatais džiaugiasi.

Iki šiol, nežiūrint kai kurių 
pralaimėjimų, stipriausių demo
kratų kandidatu laikomas sen. 
Humphrey. Antradienį Michi- 
gano valstijos darbo unijų cent
ras paskelbė savo pritarimą H. 
Humphrey kandidatūrai. Jis 
esąs daugiausia patyręs politi
kas iš visų demokratų kandida
tų. Sen. Humphrey yra buvęs 
didelio 
manas, 
dentas.
unijos
kandidatu.

Alabamos rinkimuose gu
bernatorius Wallace buvo išsta
tęs savo kandidatus prieš regu
liarią tos valstijos demokratų 
partijos mašiną, kuri jo nelaiko 
demokratu. Wallace atstovai lai
mėjo daugumą delegatų į demo
kratų konvenciją. Indianoje 
Humphrey gavo daug negrų bal
sų, tačiau Lake apskrityje, kur 
gyvena ir daug baltų darbinin
kų, geriausiai pasirodė Wallace. 
Jis demokratų kandidatams dar 
pridarys daug nemalonumų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

miesto meras, kongres- 
senatorius ir viceprezi- 
Todėl .Michigano darbo 

jį pasirenkančios savo

Pentagonas siunčia Į P. 
Vietnamą karinę delegaciją, kad 
ji susipažintų su padėtimi ir su
žinotų, kuo Amerika galėtų pa
dėti Saigono vyriausybei gintis.

Paryžiaus laikraštis paskel
bė, kad Amerika siūlanti š. Viet
namu! septynių dienų paliaubas 
Vietnamo kovose. Valstybės de
partamentas tą žinią neigia, sa
kydamas, kad tai Hanojaus ban
dymas sukiršinti Ameriką ir P. 
Vietnamą.

♦ Iš Hue miesto panikoje bė
ga civiliai, o kareiviai plėšia ir 
degina namus.

♦ Ohio kongresmanas reika
lauja, kad Ohio pirminiai rinki" 
mai būtų paskelbti nelegaliais 
ir būtų pakartoti.

♦ Idaho valstijos sidabro ka
sykloje kilus gaisrui žuvo daug 
darbininkų, tačiau tikras skai
čius vakar dar buvo nežinomas. 
Degančioje kasykloje buvo likę 
77 žmonės, iš jų penki tikrai bu
vo žuvę nuo dūmų, apie 100 pa
vyko išgelbėti.

♦ Airijoj buvo sužeisti pen
ki asmenys, jų tarpe du britų 
kareiviai.

Turkijos keleivinis lėktuvas 
su 61 asmeniu buvo priverstas 
skristi į Bulgariją, tai jau antras 
turkų lėktuvo pagrobimas 
trejis metus.

♦ Fidel Castro pradėjo 
kelionę po užsienio šalis,
aplankys Ginėją, Alžirą, Bulga
riją, Rumuniją, Lenkiją, Rytų 
Vokietiją, Vengriją ir Čekoslo
vakiją, prieš važiuodamas į So
vietų Sąjungą.

♦ New Yorke apkaltinti 24 
policininkai, kurie per eilę 
metų ėmė iš biznio įmonių 
“apsaugos pinigus” ir surinko

* apie milijoną dol.

per

ifcą
Jis

Rinkimai okupuoto] 
Jordano žemėje

BETLIEJUS. — Izraelio oku
puotoje Jordano žemėje įvyko sa
vivaldybių rinkimai, kuriuos 
griežtai pasmerkė palestiniečių 
organizacijos. Arabai partiza
nai grasino nužudyti ne tik tuos, 
kurie išstatė kandidatūras į 
miestų valdybas, bet grasino ir 
patiems balsuotojams. Iš viso 
rinkta 108 miestelių savivaldy
bės, kandidatų buvo 197.

Rinkimai praėjo ramiai ir 
juose dalyvavo nemažas skai
čius arabų. Pagal toje srityje 
tebeveikiančius Jordano įstaty
mus, balsavimo teisę turi tik 
10,537 narni], ar žemės savinin
kai, mokesčių mokėtojai. Mote
rys ar palestiniečiai be nuosavy
bių balsuoti negalėjo. Hebrono 
mieste tebuvo vienas kandida
tas Į mero vieta — šeikas Ali 
Jabari, kuris tą miestą tvarko 
jau 32 metai. Jis buvo perrink
tas.

Izraelio okupacinė valdžia ne
slepia pasitenkinimo, kad arabai 
parodė kooperavimą su okupa-
cine valdžia. Rinkimus buvo pa
smerkęs ir Jordano karalius Hu- 
sseinas, pavadinęs rinkimus Iz
raelio planu tęsti okupaciją ir 
sustiprinti savo valdžią arabų 
teritorijoje.

Siūlo Tarptautinę 
diplomatų apsaugą
ŽENEVA. — Jungtinių Tau

tų Tarptautinėje Teisių komisi
joje amerikietis pasiūlė tarptau
tinę sutartį, kuri numatytų baus
mes diplomatų pagrobėjams, už
puolėjams kaip tarptautiniams 
nusikaltėliams. Tokia sutartis, 
jei ją pasirašytų visos valsty
bės, apsaugotų diplomatus Pietų 
Amerikoje, kur visa eilė buvo 
teroristų pagrobti ir nužudyti.

Tokius nusikaltėlius, pagal tu
rimus diplomatų apsaugos įsta
tymus, dabar baudžia valstybė,

PRALAIMĖJIMAI ŠIAURĖJE VEIKIA 
PIETŲ VIETNAMO KAREIVIŲ MORALĘ

SAIGONAS. — Nuotaikos Pietų Vietname pablogėjo. Net 
vyriausybės nariai kalba, kad teks ieškoti su komunistais kompro
miso. Kritus Quang Tri miestui, tarp jo ir Hue miesto nėra jokių 
natūralių gynybos pozicijų. Kariniai ekspertai kalba, kad priešo 
jėgos persigrupuos ir Hue miestą puls savaitės laikotarpyje. Pre
zidentas Thieu supykęs pašalino I-mojo korpuso vadą generolą 
Lem, kuris vadovavo šiaurės frontui. Jo vieton paskirtas gen. 
Troung, buvęs 4-tos karinės apygardos vadas Mekongo deltoje. 
Prezidentas pašalino ir 3-čios divizijos vadą gen. V u Van Giai, 
kuris palikęs kareivius Quang Tri mieste, pats su šeimą išskrido 
helikopteriu. Kur jis yra, niekas nežino.

Sekretorius Rogers 
išvyko i Europą

REYKJA VIKAS. — Valstybės 
sekretorius Rogers, sustojęs Is
landijoje, pakeliui į Europos sos
tines, pareiškė viltį, kad greit 
bus baigta sutartis tarp Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos, liečian
tį puolimo ir gynybos raketų ap
ribojimą. Laukiama, kad pirma 
strateginių ginklų suvaržymo 
sutarties dalis bus pasirašyta 
Maskvoje, kai ten lankysis pre
zidentas Nixonas.

Sekretorius Rogers važiuoja 
į Londoną, Briuselį, Boną, Pa
ryžių ir Madridą. Jis paaiškins 
tų valstybių vyriausybėms apie 
prezidento Nixono kelionės Mas
kvon planus ir apie numatomus 
pasitarimus su Kremliauš^vS^ 
dais. Sekretorius kelionėje. už=. 
truks iki gegužės 10 d.

Atidėjo Brandto

BONA. — V. Vokietijos kanc
leris Brandtas šešias valandas 
tarėsi su opozicijos partijos va
dais dėl padėties žemuose par
lamento rūmuose, kur pradeda
mas svarstyti sutarčių su sovie
tais ir Lenkija likimas. Balsai 
bundestage taip pasiskirstė, kad 
vyriausybė negali sutarčių pra
vesti. Praėjusi penktadienį bal- 

■ suojant dėl vyriausybės biudže-
kurios teritorijoje nusikaltimas to balsai skilo 247-247. SociaL 
Įvyko. Pagal naują pasiūlymą demokratai nebegali pravesti sa-
nusikaltėlius galėtų bausti ta , . — * .
valstybė, kurios diplomatas bu- ja negalėtų tokioje padėtyje val- 
vo užpultas ar ta, kur nusikal-' dyti, jei valdžią ir paimtų.
tėlis slapstėsi. Įstatymas nu
mato automatinę ekstradikciją. 
Tas pats tarptautinis įstatymas 
saugotų vizituojančias valsty-i 
bių galvas ir vyriausybės narius

vo, sumanymų, tačiau ir opozici-

Centriniame Pietų Vietname, 
prie jūros, priešo kareiviai užėmė 
“Landing Zone English”, kuri 
buvo puolama artilerijos jau ke
lios dienos. Jos gynėjai naktį pa
bėgo laiveliais i jūrą, kur jie bu
vo surinkti karinio laivo. Apie 
3,000 kareivių, policininkų ir vie
tos valdininkų .pabėgimas primi
nė korespondentams Duenkirche- 
no pasitraukimą II-jame Pasau
liniame kare, šios bazės užė
mimas dar sustiprino komunis
tų pozicijas centrinėje Binh Dinh 
provincijoje, kurios ketvirtada
lis jau priešo rankose.

Washingtone pareigūnai nu-

$
'4

i

Dažyti kambario sienas ar garažą nė
ra malonus darbas, tačiau its dažyto
jas dirba dar sunkiau — jis dažo San 
Francisco — Oakland Bay tiltą, ka
bėdamas 300 pėdy virš vandens pa

viršiaus.

į..K
t 1ay*

Bonos sluoksniai kalba, kad su- 
į tarčių klausimas bundestage ati- 

’’ j dėtas dviem dienom ir debatai
1 prasidės penktadienį. Iki to lai
ko Brandtas tikisi rasti krikščio- 

: nių demokratų atstovų tarpe 
nors kelis tokius atstovus, kurie 
pritaria jo rytų politikai. Kai 
kurie opozicijos nariai pritaria 
santykių su sovietais pagerini
mui ir ypač Berlyno klausimų 
išsprendimui. Jie žino, kad su
tartis atmetus, komunistai vėl 
pradės spaudimą Vakarų Ber
lynui.

Kancleris Brandtas nori su
sitarti su opozicija ir padaryti 
bendrą pareiškimą, kuriuo būtų 
nuraminami tokie vokiečiai, ku
rie galvoja, kad sutartys “par
duoda vokiečių interesus”. Kar
tu toks bendras abiejų partijų 
pareiškimas neturėtų įžeisti 
Maskvos.

NEW YORKAS. — Fotografą 
Ronald Galella, kuris buvo teis
me skundžiamas ponios Kenne- 
dienės-Onnasis už nuolatinį per
sekiojimą, dabar skundžiamas 

ir JAV vyriausybės už tai, kad 
jis trukdo darbą slaptos tarny
bos vyrų, kurie saugo buvusio 
prezidento vaikus.

rodo, kad vyriausybė tikisi kaž
ko Paryžiaus taikos derybose. 
Jei čia nieko nebus galima išside
rėti, manoma, kad prezidentas 
įsakys vėl sustiprinti bombarda
vimus šiaurės Vietname. Jūroje 
jau-yra, penki Amerikos lėktuv
nešiai, didžiausias., skaičius, lėk- 
twirWo karo pradžios,— apie 
700. Didieji B-52’ bombonešiai 
irgi gali nukreipti savo galin
gą jėgą į priešo centrus.

Washingtone pareigūnai sa
ko, kad llaifongo bombardavime 
vienas sovietų prekinis laivas 
■buvo nuskandintas. Įdomu, kad 
Maskva apie tai nieko nepaskel
bė. Manoma, kad sovietai ne
nori atšaukti Nixono vizito ir 
todėl tyli.

Padidinti Hanojaus arHaifon- 
go puolimai, sako vyriausybės 
sluoksniai, sustiprintų Saigono 
moralę, kuri esanti labai žema. 
Saigono generolai nurodo, kad 
komunistai paleido Į Quang Tri 
miestą, prieš jį užimdami, 10.- 
000 artilerijos sviedinių. Kodėl 
Amerika negalėtų paleisti tiek 
bombų Į Hanojaus miestą.

Iš Hue miesto jau pabėgo tūk
stančiai žmonių. Jie prisimena, 
kaip komunistai iššaudė 3,000 
civilių, kai buvo užėmę Hue sa
vo paskutinėje Tet ofenzyvoje. 
Reikia prisiminti, kad tuo metu 
šiaurinėje zonoje stovėjo trys 
amerikiečių divizijos. Ir joms 
truko beveik mėnuo, kol priešą 
išvarė iš Hue miesto.

Stebėtojai apgailestauja, kad 
vietnamiečių kariuomenė težino 
tik vieną mūšio dalį - gintis. 
Kartais vietnamiečiai atkakliai 
ginasi, bet niekur jie nepradė
jo mūšio ir patys nepuolė prie
šo. Tas žygis paliekamas ame
rikiečiu aviacijai. An Iz>c mies
te vietnamiečiai apsupti ginasi 
jau trys savaitės, tačiau n eban- 
do pralaužti apsupimo žiedo.

Amerikiečiai karininkai pri
taria šiam gynybos planui. Viet
namiečiu uždavinys yra sustab
dyti priešą, kad jo koncentruo
tas jėgas galėtų pulti JAV avia
cija. Anksčiau ar vėliau komu
nistai turės tiek daug nuostolių, 
kad jie nebegalės toliau pulti. 
Tada Saigono kareiviai pereis Į 
ofenzyvą. Tokios yra amerikie
čių viltys P. Vietname.

LONDONAS. — Anglijos 
bažnyčios sinodas svarsto ar su
sijungti su metodistais.



ALFONSAS NAKASDETROITO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
L Šepetys apie J. Juodžio 

paveikslus
ernai okupuotos Lietuvos 

Pergalės žurnale Lionginas še
petys paskelbė ilgą straipsnį 
apie lietuvių išeivijos dailę, pa
vadintą “Lietuvių dailė svetur”. 
Jį persispausdino šių metų pra
džioje, regis, kiek sutrumpinę 
Ak; račiai ir ištisai Naujienos. 
Ab ejų laikraščių redaktoriai sa
vo prierašuose skaitytojus įspėja 
jog ne su viskuo, ką L. šepetys 
rašo, reikia sutikti. Ypač atkreip
tas dėmesys į A. Varno kūrybos 
su-.’ekinimą. Kai kurie daili
ninkai (pav. M. Šileikis) vėliau 
patys atsiliepė. Laukiau, gal kas 
atsilieps, protestuos ir dėl L. še
pečio blevyzgų, kur Įvertinama 
Jurgio Juodžio kūryba. Bet iki 
šiol neteko jokio protesto skai
tyti.

Rašydamas apie kaikurių joj 
nuomone menkaverčių dailės pa
rodų dalyvių bei organizatorių 
diletantizmą, blogą skoni, pa
vyzdžiu nurodo J. Juodi. Cituo
ju:

“Ryškus tokios dailės pavyz
dys — buvusio teatro ir karei
vinių dekoratoriaus J. Juodžio 
kūryba. Jo paveikslai — neper
dedant — nuovadu valdininku 
skonio: čia lekia, skrieja riesta- 
sprandžiai žirgai, žygiuoja, sė
di stumbro ragais pasipuošę se
novės riteriai, kunigaikščiai, o 
jiems moja Vilniaus katedros 
fone stovinčios ilgakasės mer
ginos, pokario metų nacionalis
tiniai banditai (m. p., A. N.). Ir 
viskas čia — merginų prijuostės, 
puošnūs banditų mundurai (m. 
p., A. N.), žirgų žąslai — iš
puošta buržuazinės valstybės re

JURGIS JUODIS Kai-. JUOZAPAVIČIAUS MIRTIS Aliejus

galijomis, lietuviškų audinių tul
pėmis..,’

Kokio čia nepraustaburnio 
blastemijos apie “nacionalisti
nius banditus”? Koks tipas tas 
Lionginas Šepetys? Dailę stu
dijavęs politrukas, su naganu už 
čebato aulo? Maskvos šnipas, 
su “diplomatine” misija atsiųs
tas i Vašingtoną, ar į Jungtines 
Tautas Niujorke ir paskui ap
keliavęs, apšniukštinėjęs, ap
uostos visą lietuviškąją išeivi
ją? Ai, netikėsite! Ogi “tary
binės” Lietuvos ministras. Mi
nistras? Tai gal saugumo minis
tras? Ai, ne, ne! KUL-TCŪ- 
ROS! Taigi, taigi: kultūros mi
nistras! Ir jis “nežinojo”, kad 
Pergalė su jo straipsniu pasieks 
laisvąjį pasaulį ? Ak, ponas drau
gas ministras gal nebežino, kad 
tie, kuriuos Maskva pravardžiuo
ja banditais, bus gyvi ir tuomet, 
kai visi šepečiai nudils, pavirs 
i dulkes? 0 jeigu ponas drau
gas ministras kalba šiuolaikiniais 
režimo terminais, tai iš kur jis 
ištraukė tokį nebuvėlį daiktą, 
kaip Vilniaus katedra? Vilniaus 
katedros terminas juk viešajame 
režimo žargone lygiai neegzistuo
ja, kaip neegzistuoja laisvės ko
votojų, arba partizanų terminai. 
Jeigu ponas draugas ministras 
(atsiprašau, kultūros ministras) 
būtų nors truputį žodinės kul
tūros paisęs, tai galėjo bent miš
ko broliais tuos “banditus” pava
dinti, ką dabar daro visa eilė 
kultūringesnių pavergtos Lietu
vos rašytojų.

Antra vertus, L. šepetys sa
vo Pgame straipsnyje teišvardi- 
jo tik kelias dešimtis pavardžių. 
Tik pačias svarbiausias. Ieško
jau aš kelių mažiau žinomų dai

lininkų, bet jo rašinyje neradau. 
Kodėl tad 18 skilties eilučių pa
skirti kažkokiam “kareivinių de
koratoriui”? Atsakymas baisiai 
aiškus; Jurgio Juodžio “bandi
tai”, “Vilniaus katedros” ir “il
gakasės merginos” režimo fa
natikus nervuoja, juos siutina. 
Mes laisvėje pripratę prie ko
mercinio meno, prie reklamos, 
Jurgio Juodžio paveikslus gali
me vadinti reklaminiais, ta pras
me, kad, tai yra lietuviško pa
triotizmo reklama. 0 tokio žan
ro reklamos mes tikrai nedaug 
turime.

Jurgis Juodis su savo tapybos 
darbais Detroito Lietuvių na
muose viešės gegužės 6-14 die
nomis. Parodą rengia Lietuvių 
Fondo Detroito vajaus komite
tas. Kultūros ministro Liongi
no Šepečio pagarsinta, tikiu, pa
roda bus sėkminga.

Kongresui aukas renka 
pats jaunimas

Artėjančiam Antrajam Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongre
sui reikės daug lėšų. Ypatingai 
daug kainuos atstovų iš kitų 
šalių bei kontinentų transporta- 
cija, viešbučių bei posėdžiams 
patalpų nuomos, stovyklos, lei
diniai ir visa eilė kitų dalykų. 
Sudaryta Kongreso išlaidų są
mata sukasi apie pusantro šim
to tūkstančių dolerių. Dr. Juozo 
Kazicko pastangomis vienu ypu 
sutelkta daugiau kaip trisde
šimties tūkstančių suma, sudaro 
tik apie 20%. Lėšų telkimas 
Kongresui dabar yra paskirsty
tas panašiai, kaip ir Lietuvių 
Fondui — kiekvienas JAV ir Ka
nados didesnis lietuvių telkinys 
gavo tam tikrą kvotą.

Iš Detroito Kongresas tikisi 
nemažiau penkių tūkstančių do
lerių. Tai nėra didelė suma, nes

Paulius Klevinas, 14 m., gyv. Kanadoj, Toronto priemiesty Mississauga, New Yorke įvykusiose stalo 
teniso 15—17 m. klasė$_ varžybose laimėjo pirmą vietą. 17-mečiy klasėje jis nugalėjo Dan Seemiller 
iš Pittsburgh'©, o 15-mečiy Mike Velliete iš Detroito ir Richard Rumble iš New Yorko. Šio laimėjimo 
proga vienas Toronto laikraštis rašė; "The brightest new star on the table tennis scene is 14-year 
old Paul Klevinas of Mississauga". Lietuviukas Paulius yra jauniausias sūnus naujujy ateiviy Zitos 

(Vanagaitės) ir Jono Kleviny, Tėvas Jonas Klevinas yra Pauliaus treneris.

į Vasario šešioliktosios minėji
mus susirinkę tautiečiai suneša 
apie keturius tūkstančius. 0 
juk į minėjimą toli gražu ne vi
si, tai yra ne visų šeimų atsto
vai ateina. Jeigu patys akty
vieji Detroito bei apylinkių lie
tuviai, kurių yra gerokai per 500 
šeimų, paaukotų tik po 10 do
lerių, reikalas būtų išspręstas. 
O kad dabar dešimkė yra tik 
dviejų valandų uždarbis, tai visi 
žinome. Gi jaunimo koifgresai 
tik kartą per šešerius —- septy
nerius metus tebus.

Detroite aukų' rinkimo Kon
gresui naštą pasiėmė pats jau
nimas. Jau praeitą rudenį stu
dentai sudarė komitetą, o nese
niai išsirinko aukų rinkėjus. Jie 
yra: Liucija Garliauskaitė, Re
gina Garliauskaitė, Kastytis 
Karvelis, Linas Mikulionis, Jo
nas Nakas, Viktoras Nakas, An
tanas Paskųs, Robertas Selenis, 
Algis Skrebutėnas, Irena Sven- 
tickaitė ir Karolė Veselkaitė.

Balandžio 1 d.' posėdyje jau
nieji rinkėjai Detroitą ir prie
miesčius “pasidalino”, suskirs
tė į dešimtį ar vienuolika rajo
nų. Nereikia nė kalbėti, kokie 
dideli tie rajonai. Pagal Balfo 
ai- kuriuos kitus sąrašus, rinkė
jai jau pradėjo lankyti tautiečių 
namus. Neapsunkinkime jų dar
bo, neverskime jų lankytis po 
kelius kartus, auką atiduokime 
tuojau, kai tik jie apsilankys.

Kuris rinkėjas kurį priemies
tį, ar kurią pašto zoną turi, gir
dėjome ir dar keletą kartų gir
dėsime per lietuviškas radijo 
transliacijas.

Lietuvių Centro statybos 
vėl buvo užkliuvusias

80CKF0RC. IU.
Mirė Angelina Stankus

Skaudi žinia pasiekė Rockfor- 
dą, kad mirė sena mūsų senos 
kartos lietuvė Angelina Stan
kus, sulaukusi 74 metų. Gimė ir 
augo Lietuvoje, atvyko į šią lais- 

reporteris Henri E. Wittenberg 
paskelbė 73 eilučių straipsnį apie 
Šilainės viešnagę Detroite dien
raščio balandžio 10 d. laidoje. 
Tai buvo žurnalisto interview su 
Grandinėlės garsinimo vadove 
Ingrida Baubliene rezultatas, šį 
straipsnį Detroite daugelis ma
tė ir, su lietuviais susitikę, ko
mentavo.

Vis dėlto, žadėję dalyvauti TV 
atstovai, pažado neišpildė. Neį- 
sidėjo Detroit News nė Grandi
nėlės šokėjų nuotraukos, o pasi
tenkino tik šypsančiu ponios 
Baublienės veideliu.

i- į* ' ‘ . • ■ • ' ę i- „D

Bridge 
over troubled 

waters.

vės šalį Ameriką būdama jau
na raudonveidė stipri lietuvaitė, 
sukūrė šeimyninį gyvenimą su 
jaunu Broniu Stankum, užaugi
no dvi dukteris.

Daugelį metų praleido Rock- 
forde. 1937 metais įstojo į SLA 
77 kuopą. Buvo rūpestinga šei
mininkė, gera savo dukrelių mo
tina.

P. Stankai buvo pavyzdinga 
šeima. Pasistatė gražius namus 
prie Rock upės. Dalyvaudavo 
lietuvių parengimuose. Velionė 
Angelina buvo pirmoji važiuoti į 
Naujienų piknikus. ! Ji turėjo 
daug draugų Chicagoje. Dukre
lės kaip paukšteliai išskrido iš 
motinėlės lizdo ir globos.

Stankai pasiliko vieni, metai 
bėgo ir krovėsi ant pečių senat
vėje ir ligos prisikabino. P. Stan
kai nutarė permainyti aplinky
bes ir orą, pardavė savo namą 
išsikėlė į New Mexico valstiją, 

apsistojo pas dukterį. Velione 
Angelina sustiprėjo, dukrelė nu
pirko namus. Tad pasiryžo dar 
gyventi, bet paslaptingos ligos 
ir vėl pradėjo ją kamuoti, paga
liau atėmė gyvenimą.

Angelina mūsų miela į Rock- 
fordą neparvažiuos, kur dalį sa
vo gyvenimo praleido, tačiau ki
ta jos dukrelė ją pasiėmė ir bus 
palaidota Chicagoje tarpe lietu
vių.

Reiškiu gilią užuojautą liku
siam jos vyrui Broniui, dukre
lėms ir giminėms. žvalgas

SUN CITY, ARIZONA
Atšventė 80 metų sukaktį
Romaldas ir Bronė Guzai, jau 

keli metai yra pastovūs San- Ci
ty gyventojai.

Š. m. balandžio mėn. 16 d. jo 
žmona sukvietė draugus ir pažįs
tamus į Lietuvių Am. klubo pa
talpas Phoenixe. Romaldui bu
vo staigmena, kai svečiai’ pakė
lę taures sugiedojo Ilgiausių me
tų, sveikindami jį sulaukus gar
bingo 80 metų, amžiaus. Be 
gausių vaišių buvo ir meninė 
dalis. Protarpiais Phoenixo Lie
tuvių choras vedamas muzikės 
Onos Metrikienės, padainavo ke
letą lietuviškų dainų, o viena 
daina buvo sukurta R. Guzo gar
bei.

Iki vėlyvo vakaro svečiai vai
šinosi malonių šeimininkų ra
ginami, ir linkėjo solinizantui 
dar daug saulėtų dienų.

Iš Phoenixo padangės galiu 
tik tiek pasakyti, kad jau 123 
diena praėjo, kaip neturėjome 
lietaus. Nežiūrint to viso ja
vai ir daržovės puikiai atrodo.

E. J.
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DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
RET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

CIHCAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa- 
gcrinmių duoda paskolas nuo $5(M).OO ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra rr'kaiingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo iV jums nu- 
silmdo mokėti aukštas nuomas. įsigykite nuosavus namus.

Chicago Savings
and Loan Association

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thur*. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

Jeigu viskas būtii ėję kaip 
patepta, Dievo Apvaizdos bažny
čios ir Lietuvių Centro rūmų sta
tybos turėjo prasidėti maždaug 
apie Velykas. Pradžią sutruk
dė kai kurie rangovai, pareika
lavę didesnio atlyginimo. Reikė
jo vėl skelbti varžytynes, vėl per
svarstyti naujų rangovų pasiū
lymus, pasirašyti naujas sutar
tis. Visas reikalas buvo užbaig
tas balandžio 5 d. Dabar ir vėl 
laukiama kurijos patvirtinimo. 
Kelias dienas ar savaites reikės 
laukti, tuo tarpu dar nežinau.

Piniginis vajus statyboms, 
kad ir vėl kiek prislopintas dėl 
naujo statybų uždelsimo, eina 
pirmyn gana sklandžiai. Iki ba
landžio 10 d. jau buvo gauta 
apie 89,000 dol. sumai pasižadė
jimų, o įmokėjimų iš pasižadėju
sių gauta apie 56,000 dol. Be 
abejo, kai jau statybos prasidės, 
pagyvės ir vajaus veikla.

Baisusis Birželis
Dalyvaujant latviams ir es

tams, bus paminėtas birželio 11 
d. Mercy kolegijos McAuley au
ditorijoje. Meninę dalį atliks 
tautinių šokių ansamblis šilai
nė ir Windsoro lietuvaičių kvar
tetas Aušra.

Folk dancers visit 
Dearborn Heights

Tokia ketvirčio inčo raidžių 
antrašte juodaodis Detroit News

It’s easy to forget that emergencies 
do happen. And when there is. a. 
crisis, you’ll need a nest egg to fall 
back on.

The Payroll Savings Plan is one of 
the easiest ways to make sure you’ve 
something saved for when you need 
money fast. When you participate in 
the Payroll Savings Plan where you 
work, an amount you designate will 
be set aside from each paycheck and 
invested in U.S. Savings Bonds. It’s 
an effortless way to build up a- 
reserve.

And now there’s a bonus interest 
tate on all U.S. Savings Bonds—for 
E Bonds, 5%% when held to matu
rity of 5 years, 10 months (4% the 
first year). That extra payable 
as a bonus at maturity, appSes to all

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity.

doe* r*of pay lor fMt
It i* pVMnhd • public aerviee in cooperation witK Tbn 

wife DwiM>n nt of fbe Trr**vry and Tbe Adrertrnnt Council.

NAUJIENOS
1739 So. Halstcd Street Chicago, lit 60608

Bonds issued since June T, 1970 
with a comparable improvement for 
all older Bonds.

Let’s hope there are no troubled 
waters in your future. Būt remember, 
emergencies don’t always happen to 
the other guys.

Beech «re If toe, stolen, er
we replxw them. Wlten weeded, they cut -be 
embed *t your bank. Tax wey be deferred 
wti tedeaptien. AM ahmyi mmuibrr, 
Bench k a jwond rty to satw
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Laivui apvirtus, savininkas bandė jį ištiesinti savo svoriu, bet besistengdamas pats įkrito j vandeni.

Numatoma išleisti nauja Dr. Martyno Anyso knyga
(Tęsinys)

žuvų pardavimo sunkumai 
ypatingai padidėjo gubernato
riaus Navako laikais, nes Vokie
tija, varžydama eksportą iš Lie
tuvos, taip pat sustabdė ir žuvų 
įvežimą iš Lietuvos Vokietijon. 
Ir pasienio kontrolė sustiprėjo, 
žvejai negalėjo taip lengvai per
plaukti į vokiškąją pusę ir ten 
parduoti vertingesnę žuvį. Ir 
tame reikale turėjo gelbėti gu
bernatorius.

Didelė problema buvo tinklų 
ir virvių kainos ir muitai. Buvo 
neginčytinas dalykas, kad prieš
kariniais laikais šitie dalykai bu
vo daug pigesni. Įvežant juos 
Lietuvon jie dabar buvo apde- 
dami muitais, nors ir nelabai 
aukštais. Sumokant muitą, tin
klų ir virvių kainos pakilo, o iš 
kitos pusės nukritus kainoms už 
žuvį, kainos proporcionaliai pa
didėjo. Visų žvejų reikalavimas 
buvo: atsižvelgiant į jų padėtį 
muitą tinklams ir virvėms vi
siškai panaikinti.

Aš iš savo pusės galėjau ant 
greitųjų pasakyti, kad Klaipė
doje yra Žuvies Bendrovė, daug- 
gumoje priklausanti Finansų 
ministerijai, į kurios valdybą pa
tekti aš esu numatytas. Bendro
vės tikslas yra plėsti žuvies rin
ką pačioje Lietuvoje, praplėsti 
žuvų rūkymą ir šaldymą, kad 
ir žuvingame laikotarpyje žve
jai galėtų savo žuvį prieinama 
kaina parduoti. Taip pat plečia
mas žuvų rūkymas ir žuvis siun
čiamas Į tolesnius Lietuvos kra
štus. Dėl maitų pašalinimo pa-

žadėjau su gubernatorių pakal
bėti, kad jis kreiptųsi į Centro 
vyriausybę Kaune.

Matydami, jog galima paval
gyti ir atsigerti ir kartu su vy
riausybės atstovais taip draugiš
kai pasikalbėti, pamažu susirin
ko ir dalis rekatoje nedalyvavu
sių žvejų. Kiek degtinės ir krup
niko išgėrę ir jie prisidėjo prie 
debatų. Kiekvienas stengėsi sa
vo tarme pasireikšti ir mus sa
vo vargais įtikinti.
Kopininkų šnekta ir tautiškumas

Savotiška buvo ta kopininkų 
šnekta, maišyta kuršių, lietuvių 
ir vokiečių žodžiais. Jie namuo
se kalbėjo kopininkiškai, kuršių 
tarme, maišyta vokiškais bei lie
tuviškais žodžiais, bažnyčioje 
giedojo ir meldėsi lietuviškai, nes 
jų tarme knygų nebuvo, o įstai
gose kalbėjo vokiškai, tą kalbą 
išmokę' mokyklose, o vyrai ją 
buvo patobulinę vokiečių kariuo
menėje. Savo karinę prievolę be
veik be išimties buvo atlikę vo
kiečių karo laivyne. Ir po Klai
pėdos krašto prijungimo ■'prie 
Lietuvos ,kopininkai iš inerci
jos su žvejybos užveizdais, su di
rektorijos ir valdžios pareigū
nais, kalbėjo vokiškai, nors kai 
kurie mokėjo gana gerai lietu
viškai, kurią kalbą buvo išmokę 
veždami savo žuvį į krašto tur
gus. Prie jų vokiškumo prisid-ė 
jo dar faktas, kad ligi Reizgio di
rektorijos laikų, jos daugumoje 
buvo vokiškos. Tik pamažu žve
jai kopininkai priprato įstaigose 
ir lietuviškai prabilti. Tas pa
sireiškė ypačiai po to, kai Reiz-

Prof. Vaclovo Biržiškos

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

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

1739 So. Halsted Street Chicago 8, IllinoisDĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu Ir pasiųsti:

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

gio direktorija fišmeisteriu pa
skyrė lietuviškai ir kopininkiš
kai kalbant, buvusį žveją Vė- 
sulą.

Kokio nors specifinio tautiš
kumo jausmo kopininkai nero
dė. Jiems pilnoje žodžio pras
mėje galiojo romėnų posakis:

“Ūbi bene ibi patria”.
Kuršiais arba latviais jie ne

sijautė, nors jų tarmė buvo lat
viška. Vokiečiai jie nebuvo nei 
iš kraujo nei iš papročių. Vokie
čių kalbą jie buvo išmokę mo
kykloje, ją pagilinę vokiečių ka
ro laivyne ir turėdami reikalų 
.staigose. Tikrais lietuvininkais 
jie irgi nesijautė, nors bažnyčio
je vartojo mažalietuviška tarme 
rašytas knygas. 1

žemininkai — lietuvininkai 
kopininkus išjuokdavo, pravar
džiuodavo juos “žageliais” išsi
reiškimu, kurio reikšmė mums 
jau nebebuvo žinoma. Kaimie
čiai — lietuvininkai apie žage
lius ir jų žemės ūkio negabu
mus papasakodavo įvairių anek
dotų, nes kopininkai — vyrai pa
žino tik žvejybą, daugiau nieko.

Nidos ir Juodkrantės žvejai 
daugiau buvo linkę prie vokišku
mo, nes čia buvo didelė vokiečių 
vasarotojų įtaka. Daugiau gry
numo rodė Pervelkos ir Preilos 
kaimų gyventojai — žvejai. Bet 
visame Lietuvos laikotarpyje 
mažai tepasisekė kopininkus į lie
tuviškąją pusę pakreipti.

Vargingas buvo Nerijos žvejų 
gyvenimas. Lekiančiame jūros 
smėlyje geriausiu atžvilgiu pa
auga tik kiek bulvių. Turtinges
nieji žvejai turėdavo po karvę, 
kurią per vasarą ganė už mini- 
malinį mokestį valdiškose kopų 
ganyklose, šios irgi buvo liesos, 
nes vasaros metu mažai teiš- 
krisdavo lietaus, žvejai todėl tu
rėjo viską pirkti, pradedant svo
gūnais ir baigiant šienu. Kiek
viena nepasisekusi žvejybos sa
vaitė nekartą pastatė visą šeimą 
prie tuščio stalo, tuo labiau jei
gu vyrai, atvykę į turgų, alko
holiu besišildydami kartais pra
gerdavo žymią pajamų dalį. Ko- 
pininkės, pagal žemininkių nuo
monę, buvo blogos šeimininkės, 
nes gyveno “iš papo į snapą” kaip 
žemininkai mėgdavo sakyti. To
dėl kopininkų — žvejų “alpha 
ip omega” buvo uždarbio ir pra
mitimo klausimas.

Bedebatuojant sutemo, atėjo 
naktis. Malonus vėjelis pūtė iš 
žemininkų pusės. Įkaitęs smė
lis tebekvepėjo vasara. Po skai
driu ir žvaigždėtu dangumi grį
žome Klaipėdon. Apkrautas įvai
rių pageidavimų balastu pasie
kiau Lietuvos uostą į platųjį pa
saulį.

Sekančią dieną pateikiau gu
bernatoriui Navakui visus iškel
tus klausimus. Prašė jam pa
teikti formalinę ekspertizą. Nu
stačiau, kad Lietuvos vyriausy-

SKUNDAI VISUOMENEI
Vieną kartą TV komedijos maus leidinio informacijai apie 

“AH in the Family” veikėjas 
Archie Bunker pasiryžo rašyti 
laišką prezidentui. Darbą pra
dėjo su dideliu entuziazmu, bet 
nebaigė. Jam trūko pagrindi
nių duomenų ir faktų. Palik
dami Bunkerio bei jo žento fi
losofijas spręsti jiems patiems, 
žiūrime i savuosius reikalus. 
Vienu iš svarbiausiu buvo ir V
paliko laiškų rašymas Įvai
rioms institucijoms bei asme
nims visokiomis progomis da
lyvaujant masinėje informa
cijoje, bendros opinijos forma
vime ar atsakant duomenimis 
i skelbiamų netiesą apie Lietu
vą ir jos žmones. Betgi daugu
ma tokių laiškų nebuvo baigti 
ar dėl stokos tikslių žinių ne
pasiekė tikslo. Todėl atkreip
tinas dėmesvs i Lietuviu Enci
klopedijos leidyklos kreipi
mąsi:

— Encyclopedia Lituanica II 
tomas (D - J) baigiamas spaus
dinti. Gegužės pirmoje pusėje 
bus siuntinėjamas prenumera
toriams. Kiti tomai ruošiami. 
Tačiau galutinis EL paruoši
mas ir spausdinimas vis labiau 
darosi problematiškas. Ne tik 
spaudos darbas žymiai pabran
go, bet ir mūsų viltis, kad atsi
ras reikiamąs skaičius prenu
meratorių, nepasiteisino. Lig 
šiol nepavyko rasti nė 2000 skai 
tytojų. Ir iš užsilikusiųjų jau 
atkrito 193. Priežastis nurodo 
Įvairias: vieni mirė, kiti Į skur 
džias pensijas išėjo, treti pa
reiškia nebenori jokios knygos, 
dar kitų vaikai, kad ir baigę 
aukštąjį mokslą, lietuviškais 
dalykais nebesidomi, ir dar 
kitaip pasiteisina. Tad turime 
tikrai trečdali reikalingų pre
numeratorių; trūksta mažiau
siai dviejų trečdalių, kad re
dakcija ir leidykla turėtų bent 
kuklias darbo sąlygas, ir tą 
darbą galima būtu tęsti.

Mano giliu Įsitikinimu, jei 
tik pajėgūs rašyti laiškus Įvyk
dytų savo gerus norus ir užsi
prenumeruotų Encyclopedia 
Lituanica kaipo medžiagos ir 
duomenų šaltini savo laiškams, 
tai jau susidarytų pakankamas 
prenumeratorių skaičius. Kar
tais vienas toks laiškas, atsie
kęs norimą tikslą, padarytų 
daugiau naudos, negu pinigai, 
išleisti visiems 6 EL tomams. 
Todėl turėtų rasti atgarsio šie 
EL leidėjo žodžiai:

— Girdėjomįe ir tebegirdime 
dažnus balsus, kad stinga išsa-

reikalu kreiptis į įtakingus as
menis ar įstaigas. Pįrmykštis 
parodytas entuziazmas, kad 
toks enciklopedijos leidinys bū
tų išleistas, atrodo, ėmė ir at
vėso, kai paprašėme užpildyti 
užsakymo lapelius.

Ir vis dėlto nesinori tikėti, 
kad būtume linkę pradėtą dar
bą, taip visuotinai skatintą, 
jo nebaigę nutraukti. Greičiau 
esame nerangūs, ką sumanę, 
iki galo baigti. Tik didelėmis 
pastangomis ir ištverme pavy
ko išleisti Lietuvių Enciklope
diją, ko nė Lietuvoje nespėjo
me padaryti, ir tuo dabar pasi 
didžiuojame, dideliu išeivijos 
kultūriniu laimėjimu laikome. 
O nedaug reikėjo, kad ir tas 
darbas būtų buvęs sugriautas.

Jonas A. Šankus

NAUJI FILMAI
Kaubojai — Amerikos istorija

Kaubojai (lietuviškai nevy
kusiai verčiame į piemenis) yra 
ryškus tikrosios Amerikos (J. 
A. V.) pagrindas. Jie būdingi 
tik šiam kraštui ir iki šiol jokia 
kita pasaulio valstybė amerikie
čių kaubojų neįstengia jų fil
muose pavaizduoti.

Juo tolyn, juo kaubojai daro
si įdomesni, įgaudami moksli
nės reikšmės.

Vėliausias tos srities ameri
kiečių filmas “The Culpepper 
Catle Co.”, kaip skelbiama, yra 
pagaminta visai autentiškai. Di
rektorius ir rankraščio autorius 
Dick Richards tris metus rinko 
nuotraukas ir medžiagą. Tai pir-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608

bės imamas muitas už tinklus ir 
virves sudaro metams apie 50,- 
000 litų. Tai buvo labai nežymi 
suma, be kurios Lietuvos vals
tybė galėjo išgyventi. Guberna
torius pasirašė atitinkamą pra
šymą ministeriui pirmininkui 
Tūbeliui, kuris tačiau nedavė jo
kio teigiamo rezultato. Įvairūs 
gubernatoriai prašymą pakarto
jo, bet be teigiamo sprendimo. 
•Ministeris pirmininkas Tūbelis, 
tai iš fiskalinių, tai iš principi
nių sumetimų visus tokius pra
šymus atmesdavo. Visame 15 
metų valdymo laike Lietuvos 
vyriausybė nepajėgė šito klau
simo tinkamai išspęsti.

Kiek teko girdėti, paskutiniuo
se rinkimuose žvejų dauguma 
perėjusi į Neumano partijos pu
sę. Nebuvo ko stebėtis.

(Pabaiga)

ma- jo bandymą* pagaminti di
desnį filmą.

e

Gyvulių bandą iš Texas į Co
lorado varo grupė kaubojų, va
dovaujama Frank Culpepper’io. 
Kelionėje įvyksta įvairių ne
sklandumų, susišaudymų su juos 
apvogusiais ir pan. žmogaus gy
vybė teverta musės. Vyrai buvo 
tikrai grubūs, nei kiek nekreip
dami dėmesio į bet kokius senti
mentus. Pagalvoji, kaip nepa
prastai išsigimė daugelis ameri
kiečių vyrų dabar!

Filmas pagamintas, nufilmuo
tas, parašytas, surežisuotas, su
vaidintas gerai, beveik be prie
kaištų. Svarbiausią rolę turi 16 
metų berniukas Gary Grimes, 
čia kaip Ben Mockridge. Minėtą 
F. Culpepper pergyvena Billy 
“Green” Bush. Luke (Luke As
kew) ir eilė kitų. Visi jie geri, 
tikri, pasigėrėtini savo partijo
se.

Filmas spalvotas. Platina 20th 
Century Fox Film Corporation.

A. Titnagas

Kas tik turi gera skoni,LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 3-5875
Ved«|as J. LIEPON1S

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vaLVISKAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA’I

Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo įmanoma šiaip taip vers
tis vien iš prenumeratos mokesčio: vieno išleisto tomo prenumerata įga
lindavo leisti sekantį tomą. Su ENCYCLOPEDIA LITUANICA yra kitaip. 
Nors ir puvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė tiek pre
numeratų, kad būtų užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos jos lei
dimui. Jau I-jį tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar įsigyvens LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau ieškodami išeities. 
Štai, to tikslo — prenumeratų padaugėjimo — siekdami, pereitą kovo mėn. 
kreipėmės į ENCYCLOPEDIA LITUANICA prenumeratorius prašydami, 
kad kiekvienas surastų bent vieną naują ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.

Vis dėlto vilties prarasti nenorime. Dar kartą bandome belstis į visų 
lietuvių duris tikėdamiesi, kad gal kiti LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidiniai pagelbės toliau leisti ENCYCLOPEDIA LITUANICA.

Štai, sandėlyje dar turime įvairių LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidinių, kuriuos norime parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą. 
Skelbiame išpardavimą, kuris tęsis nuo š. m. gegužės 1 iki birželio 30 d.

Po birželio 30 d. atsakysime į gautus pasiūlymus.

1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai,

2. VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai ..........

3. B. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai ....

4. K. Jurgėla, LIETUVOS SUKILIMAS
1862—64 METAIS, 720 psl.................

kaina

kaina

kaina

$299.00, siūlau $.

siūlau S-
$42.00.

$10.00,

$10.00,

$7.00,

siūlau

siūlau

siūlau

siūlau

$-

$-

kaina

5. A. Kučas, AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA
639 psl...................—............  — kaina

6. B. Raila, DIALOGAS SU LIETUVIAIS
560 psl..................   kaina

O vienuolika kitų leidinių: P. Andriušio raštų I t., J. Balio — Lietuvių 
dainos Amerikoje, J. šešplaukio — Nemarioji žemė, L. Dambriūno — Lie
tuvių kalbos veiksmažodžių aspektai, St. Santvaro — Atidari langai ir 
Aukos taurė, A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina, A. Rukšos versta Enėjidė, 
V. šlaito — Eilėraščiai, A. Katkaus — Ddinininko: dalia, Lietuvos žemėlapis— 
kaina $38.00, siūlau $ ............. .

VARDAS, PAVARDĖ

ADRESAS ......1......

šią atkarpą prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leidinį bei pažy
mėjus siūlomą kainą, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 
295 W. Broadway, P. O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127.

Pinigų iš anksto siųsti nereikia.

1

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! INSURED

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

r

UNIVERSAL
-   - -  -■ -  -  - —- __    - --  - ■ - -  

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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trims mėnesiams  $6.00 
vienam mėnesiui$2.00

ALGIRDAS PUŽAUSKAS

Bendruomenės Tarybos posėdžiai
keitimą ir netgi jo atsisakymą. 
Vaškelis kalbėjo: “Šia proga 
gal reikėtų prisiminti ir šį CV 
gana dažnokai metamą kalti-

IS cents per copy, 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoj e ir priemiesčiuose

metams_______
pusei metų  
trims mėnesiam* 
vienam mėnesiui

122.00
$12.00

... $3.00

Kitose JAV vietose: 
metams _____

pusei metų 

Kanadoje:
metams_____ ________ $22.00
pusei metų  ____________ $12.00
vienam mėnesiui  $3.00

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

Lietuvių Bendruomenės Ta
rybos suvažiavime Čikagoje 
balandžio 28 — 30 dienomis 
savo pranešimą įteikė ir Al. 
Vaškelis, vicepirmininkas kul
tūriniams reikalams. Jis aiš
kiai pripažino, kad sąlygos kul 
tūrinėms pastangoms nebuvo 
labai palankios. Tos sąlygos 
apsprendė ne vieną plano pa-

nimą, kad dabartinė CV per 
mažai skiria dėmesio švietimo 
ri kultūros reikalams, o pėr 
daug kitoms sritinis, kaip po
litinei ir visuomeninei vaik
iai”. Tame yra nemažai tiesos,

pripažįsta vicepirmininkas Vaš mitai nei Aiekaš nekliudo foki^ 
kelis, pateisindamas tą politi- Bendruomenės veiklą stipriai 
nę veiklą “paskutinių metų po remti ir girti. Kada LB pasike
ti tiniais įvykiais, kurie išjudi- sino Laisvės kovai renkamas 
no mūsų visuomenę x kur kas lėšas iŠ Altos atitraukti, V. Raš 
daugiau tik Šiai, 6 ne kitai ak-' tenis pasipiktinęs šaukė “Iš tų 
čijąi.”. giesmių nuolat kyščiojo irzlus

Toliau Al. Vaškelis pripažįs- šūkalojimas — gelbėkit, mūsų 
ta, kad “mūsų kultūriniai van 
denys jau rodo tam tikrus ge
dimo Ir stag&iėijos simpto
mus”. O kaip iš to nuosmukio

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžią Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telėf. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, ašskyrus sekmadienins, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

$20.00
$11.00

Šių vėliavų Zimanui nereikėjo kelti
Honanas Zimanas, Lietuvos komunistų partijos cen

tro komiteto leidžiamo “ideologinio” žurnalo vyriausias 
redaktorius, parašė straipsnį, kuri pavadino “Tarybinės 
vėliavos Pabaltijyje”. Veik tris dešimtmečius jis reda
gavo Vilniuje partijos leidžiamų Tiesų, bet prieš porų 
metų iš partijos dienraščioi vyriausio redaktoriaus jis 
buvo nukeltas į Komunisto redakcija. Beredaguodamas 
Tiesų, iš Honano jis tapo Henrikas, o paskutiniu metu 
iš Henriku jis jau tapo Genrikas.

Lietuvoje dešimtmečius gyvenusios ir gerų biznį 
dariusios žydų šeimos sūnus, baigęs nepriklausomoje 
Lietuvoje gimnazijų ir studijavęs Kauno universitete 
stojo rusiško komunizmo tarnybon. Lietuvos komunistų 
partijos eilėse buvo keli žydų kilmės tautiečiai, jie ben
dradarbiavo su lietuviais komunistais, bet Honanas ar 
čiau bendradarbiavo su rusais komunistaiš, negu su lie
tuviais. Tiesos redaktorium jį paskyrė rusai, ne lietu
viai. Rusams jis padarydavo atskaitų iš’vedamo darbo. 
Rusams komunistams jis ne viena kartų ir lietuvius ko
munistus yra apskundęs.

Apie komunistų vėliavų iškėlimų Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje galėjo straipsnį parašyti 'tie žmonės, ku
rie tas vėliavas kėlė. Galėjo rašyti sovietų diplomatai 
Pozdniakovas arba Dekanozovas, galėjo rašyti Suslovas 
arba Černiachovskis, bet tiktai ne Zimanas. Pozdniako
vas su Suslovu bent kitiems įsakinėjo, kada ir kur vė
liavas kelti, tuo tarpu Zimanas niekad jokios vėliavos 
niekur nekėlė ir greičiausiai niekad nebekels. Vėliavai 
kelti reikia truputį drųsos, o Zimanas savo drąsų rodė 
tiktai tuo atveju, kai stovėjo prie Tiesos redakcijos du
rų, o čekistai patikrindavo kiekvienų, kuris drįsdavo 
įžengti į Zimano kabinetų.

Šimtai žydų pačioje Rusijoje kelia laisvės vėliavas. 
Jie reikalauja, kad Rusijos komunistai leistų žydams iš
važiuoti į Izraelį, kur žydai gali laisvai kurti naujų gy
venimų ir planuoti ateitį. Tūkstančiai žydų visame pa
saulyje, įskaitant ir Amerika, reikalauja, 'kad sovietų 
valdžia išleistų komunistų skriaudžiamus žydus iš So
vietų Sąjungos. Zimanas, baigdamas savo dienas, būtų 
galėjęs iškelti laisvės vėliavą ir kartu su kitais žydais 
komunistais reikalauti, kad ir jam leistų išvažiuoti iš 
sovietinio kalėjimo.

Bet šiokiam darbui Zimanas neturi drąsos. Jis žino, 
kad čekistai laisvės norinčių žydų nebeglosto. Ne vienas

Sovietų Sąjungos žydas turėjo pereiti per sovietų p'oli- 
cijosz požemius vien tiktai už demonstracijas Maskvoje, 
Leningrade ir Rygoje. Sovietų policija 'kamantinėja 
kiekvienų žydą, kuris drįso pareikšti norų išvažiuoti iš 
“socialistinės tėvynės”. Noras išvažiuoti iš “tarybinių” 
žmonių valdomų kraštų skaitomas nusikaltimu.

Zimanas žilio, kad sovietų policija klausinėja ne tik
tai paręiškimus padavusius žydus, bet ji iš viso įtarinėja 
visus žydus. Tokia yra visoje Rusijoje1 zimanų įvesta 
tvraka. Zimanas, 'bijodamas, kad ir jo nepradėtų ka
mantinėti, sugalvojo įsiteikti rusams straipsniu apie “ta
rybinių” vėliavų iškėlimų Pabaltijo valstybėse. Tai labai 
žemas bet kokio kovotojo elgesys. Iki šio meto rusai nau
dojosi tokiais Zimano patarnavimais, bet tai dar nereiš
kia, kad šitokiomis priemonėmis Zimanas visų laika ga
lės išsipirkti. Zimanas, klastodamas lietuvių tautos ir net 
lietuvių komunistų praeitį, tapo didžiausiu oportunistu, 
bandančiu sovietų policijai prisigerinti, tuo tarpu minė
tame straipsnyje šitaip rašo:

“Nesulaikomai kovodami prieš visokio plauko 
oportunizmą,ypač prieš smulkiaburžuazinį naciona
lizmą, revoliucionieriai leniniečiai sukūrė Lietuvos 
komunistų partijų 1918 metais, Latvijos 1909 m., Es
tijos komunistų partijų 1920 m. šioje kovoje išaugo 
ir užsigrūdino tokie revoliucionieriai, kaip Z. Aleksa 
-Angarietis, V. Mickevičius - Kapsukas...” (Tiesa, 

1972 m. bal. 26 d., 2 psl.). .. v
Kad išvengtų Angariečio likimo, kad jam nereikėtų 

akmenis skaldyti, kaip skaldė Angarietis, Zimanas klas
toja lietuvių tautos praeitį ir su purvais maišo laisvės 
troškusią ir dėl laisvės visų laika kovojusių ir tebekovo- 
jančių lietuvių tautą. Zimanas turėtų atsiminti, kad tik
tai laisva lietuvių tauta buvo sudariusi sąlygas'jo tėvui 
dvarų Įsigyti, didelius Dzūkijos žemės plotus valdyti ir 
vaikus išmokslinti. Niekas Lietuvoje nekliudė Honanūi 
ir kitiems jo broliams baigti aukštuosius mokslus, ir gra
žiai įsikurti, tuo tarpu Zimanas okupantui skundė lietu
vius anksčiau, stengiasi lietuviams pakenkti ir dabar. 
Zimanas žino, kad lietuviai nekenčia okupanto, .kaip “ko
munistinio” išnaudojimo nekenčia ir ' sovietų -“rojuje” 
gyvenantieji žydai. Jis minėtame straipsnyje ifėt rašo:

“Būsų neteisinga vaizduoti padėtį- taip, kad jau
nose Pabaltijo respublikose socializmo statyba vyks
ta be jokių sunkumų. Visoje mūsų šalyje* dar tebe
jaučiamos praeities atgyvenos”. (Ten pat)’.'
Zimanas straipsnį baigia patarimu išbraukti lietu

vių tautos įpročius ir tradicijas, “privačiasavininkiška 
psichologija” ir nepasitikėjimų kitų' tautų žmonėmis. Pa
tardamas rauti lietuvių tautos Įpročius Zima'nĮ’s ne -tik 
nepasitarnauja lietuviams, bet .jokios, naudos jis nepada
ro ir žydams. Šitoks jo elgesys nestiprina pakantos ir 
meilės laisvės siekiančiai žydų tautai.

ir apatijos išsikrapštyti, yra 
daugiau negu vienas atsaky
mas, sako A*. Vaškelis.

Baigdamas savo pranešimą, 
vicepirmininkas ’ Vaškelis kal
ba taip: “Susumuojant visą da 
bartinės CV-bos kultūrinės 
veiklos vienų metų balansą, 
norisiprisiminti vieno Tarybos 
nario atestaciją, turint galvoje 
CV kelių mėnesių veiklos rezul 
tatus: “Centro Valdyba yra 
viena iš silpniausių Bendruo
menės istorijoje”, žinoma, to
kia atestacija anaiptol nekelia 
rūpesčių ar nuogąstavimų. Bet 
vienas dalykas tik kelia rūpes
čio, ką anas cituotasis Tarybos 
narys galės pasakyti, kai rei
kės nusakyti tos pačios CV tri
jų metų veiklos balansą?”

Šių eilučių autorius, visiškai 
pritardamas to anoniminio ta
rybos nario žodžiams, drįsta 
pridurti, kad CV veikla ir vi
sos Bendruomenės veikla tik 
tada susilpnėjo, kai bendruo
menės vadai ėmė ne tik eikvoti 
jėgas politinei kovai už Lietu
vos laisvę, bet taip darydami 
nuo Bendruomenės vežimo at
stūmė ilgamečius Altos, Vliko 
ir kitų veiksnių rėmėjus. Pre
latas Krupavičius, steigdamas 
Bendruomenę, įspėjo, kad 
joh ateidami lietuviai turi pa
likti partinius bilietus namie, 
jis žinojo, kad politika dažnai 
žmones suskaldo ir nenorėjo, 
kad politiniai ginčai ir nuo
monių skirtumai suskaldytų 
Bendruomenę. Taip- deja, įvy 
ko. Bendruomenėje buvo įves
ti “mes” ir jie”. Nub to ir atsi
rado “stagnacija ir apatija”, 
apie kurias kalba p. Vaškelis. 
Kada Bendruomenėje visi jau
nosios išeivių kartos liėtūviai 
darniai dirbo tautinius Švieti
mo ir lietuvybės išlaikymo’ dar 
bus, ji buvo stipresnė ir ener-

, pinigėlius kėsinasi pagrobti! 
Tai buvo primityvi, šykštuo
liška, gbdulinga reakcija. Gru 
bus gvoltaš.”

Taip ir nesuprantu, kodėl 
Altui “vaduoti” negalima, ta
čiau Bendruomenei — galima. 
Kur Čia koks šuo pakastas?

Priėjus prie Bendruomenės 
politinės veiklos, reikia paste
bėti, kad žodžio “politika” 
Bendruomenė vengia ir gudrei- 
viškai pavadina tą veiklos sritį 
“visuomeniniais reikalais’’. 
Tiek niėtij skelbę, kad “politi
ka nešvarus darbas”, kad “par 
tijų m’umš bereikia”, Bendruo-. 
menės' varnai, susimetę į naujai 
sugalvotas grupes, pavadino jų’ 
darbą visuomeniniais darbais. 
Tų darbų vykdytojas — Algi- 
Aiantaš Gečys. Jis savo raštiš
kame pranešime, “visuomeninę 

•veiklą” skliausteliuose paaiš
kina, kad senieji tarybos na
riai suprastų, jog čia “laisvini
mo veikla”.

A. Gečio pranešimas labai 
primena seną rusų pasakėčią, 
kurioje iš lauko grįžusi, arklio 
ausyje įsitaisiusi, musė su pa
sitenkinimu sušunka “Ir mes 
arėme”! Visų pirma reikia pa
sakyti, kad*kai kuriuos “lai
mėjimus” A. Gečys tiesiog pa
vagia iš Altos archyvų. Kiti jo 
pasigyrimai yra tiesiog juokin
gi!

“Išgauti kolumnistų David 
Lawrence, dr. Russell Kirk, 
Walter Troban straipsniai. Iš
rūpinti" vedamieji straipsniai, 
išgauti — New York Times, iš
gauti ir kitų didmiesčių laik
raščiuose. Laiškais paragi
nus, Vasario 16-tos sukakčių 
progomis sulaukta apie 180 le- 
gislatorių pareiškimų ir tt.’

Čia norėtųsi A. Gęčiui pasa
kyti, kad kongreso nariai Va
sario 16tos pareiškimus dary
davo, kai jis dar su trumpo
mis kelnytėmis lakstė. ~ Tokie 
žurnalistai, kaip čikagiėtis 
Walter Trohan su lietuviais' rv 
sius palaikydavo, kai p. Gečys 
apie Bendruomenę dar nė gir
dėti nebuvo girdėjęs. Šakyti, 
kad jis, gali “išgauti” vedanią- 
j New York Times gali tik žmo 
gus, kuris apie laikraščių ye-
damųjlj politiką nieko nežino 
arba, kuris nesiskaito su viso
mis padorumo taisyklėmis. Tie-

gmgesne.
Sunkiai suprantama yra kai 

kurių, mūsų visuomenės veikė
jų laikysena Lietuvos laisvini
mo darbo traktavime. Saky
kime tokie Akiračįai, dažnai 
spausdina kad ir V. Rastėnio 
straipsnius. Jis energingai puo
la Altą už “mitus” už j'6 mažai (
vertinamą politinę Ą’lto veiklą ša, daug laikraščių įsidėjo vę- 
Washingtone. Jei tačiau tuos damuošiiis ajnė Ktfdirką ir jo 
pačius darbus durna ne Aįta, įė^mą, ddug rašė apie jo tėis- 
bet. Bendruomenė, Akiračiai mą, apie Lietuvos katalikų 
nieko čia blogo neįžiūri. Nei protestus ir kitus lietuvių tau-
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Kun. Kemėšis drąsina susirinkusius, 
kad pajėgsime sėkmingą demonstraciją 
suruošti. Jo galvojimu, jei mums tektų to- 
kią protesto demonstraciją ruošti prieš 
rusus, būtų sunkiau, nes lietuviai komu
nistai ir jų simpatikai mus boikotuotų. Bet 
prieš lenkus — ne. Jis irgi neturi lenkams 
simpatijų už sumušimą Trockio vadovau
jamos rusų armijos. Buvo atspėta — Rusi
jos šalininkai ne tik nesipriešino, bet daug 
dalyvavo demonstracijoj. Sutarta, . kad 
Detroito lietuviai susirenka prie Wood
ward ir Kirby gatvių. Kur dabar yra Art 
Institutas, tuosyk dar buvo tuščias skly
pas. Iš ten po ketūriūs gretoje einame i 
miestą ir demonstraciją baigėm vokiečių 
salėj — Harmony Halėj. Nusisamdome 
triūbų beną. Vienas lietuvis artistas pasi
žada nupiešti “benerius” su jam priduotais 
šūkiais. Pagrindiniu kalbėtoju sutarta 
kviesu advokatą Borde — Bagdžiūną iš 
Čikagos. Kalbės anglų kalba. Pirminin
kauti salėje nutarta pakviesti karininką 
Amerikos armijos, kurio pavardės nebe- 
abnenu. Pirmininkaujantis uniformoje 
gražiai atrodė estradoje.

Kiek žmonių dalyvavo protesto demon
stracijoje nesuskaitėm. Vieni teigė, kad 
apie 5000, kiti, kad tik pora tūkstančių. 
Bet demonstracija skaitoma nusisekusia. 
Wdbd'watd gatvėj trafiksš btfvo sulaikytas

dviem valandom. Einant po keturius greta, 
linija nusitęsė visą mylią. Daug žmonių 
stovėjo ant šaligatvių ir skaitė mūsų neša
mus plakatus: “Kodėl vilkas piauna ėriu
ką? Dėl to, kad jis alkanas” ir panašiai.

Užgrobus lenkams Vilnių ir padarius 
Rygoje lenkų — rusų sutartį, paliekant 
Vilnių lenkams, ir dar už Vilniaus atiduo
dant lenkams Gudijos žemių ilgą korido
rių ligi Dauguvos, atskiriant Lietuvą nuo 
Rusijos, Lietuvos atstovas Amerikai Jonas 
Vileišis važinėjo po lietuvių kolonijas, 
aiškindamas, kad Lietuva dalimi nuskriaus
ta, bet Lietuvos nepriklausomo gyvenimo 
nesugriovė. Neatsižvelgiant į tai, turime 
vesti kovą. Ragino, kad Amerikos lietu
viai pirktų kuo daugiausiai L. L. Bonų. Ta 
proga buvo atvykęs ir į Detroitą.

Mes sandariečiai, atstovą Vileišį pasi
tikome ir sūruošcfne jam priėmimą dabar
tiniuose lietiivių namuose. Katalikai prie 
atstovo priėihnbo jau neprisidėjo, ir net į 
prakalbas nė pats kūh. Kemėšis neatėjo. 
Bet antrą dieną, būnant p. Vileišiui Det
roite, jis paprašė, kad jį nuvežtuinėme pas 
kun. Kemešį. Jis vis tiek norįs vizitą pada
ryti. Mums aplankius kun. Kemešį, ps 
mums “užfundijo” “mišiauno” vyno, bet 
simpatijų Lietuvos atstovui nerodė.

Tuosyk jau Amerikos katalikai, žino
ma ir kun. Kemėšis, reikalavo, kad Lietu
vos valdžia atstovą Vileišį atšauktų iš 
Amerikos ir kad atsiųstų krikščionių de
mokratų žmogų. Tas jų reikalavimas tais 
pačiais metais buvo išpildytas. Lietuvos 
atstovu į Vaširtgtoną buvo atsiųstas Čar

neckis. Dėl tų permainų Lietuvos atstovy
bėje Amerikos lietuviuose kilo ideologinis 
nesutarimas. Kada katalikai džiaugėsi 
Čarneckiu, tai sandariečiai ir socialistai 
pareiškė protestą prieš Lietuvos valdžią už 
pašalinimą be jokios priežasties iš atstovy
bės Vileišio ir atsiuntimų j .Ameriką labai 
mažai žinomo Čarneckio,. Tas nepasiten
kinimas greitai atslūgo. ', Naujas Lietuvos 
atstovas Čarneckis, norėdamas susipažinti 
su Amerikos lietuviais^ važinėjo po lietu
vių kolonijas su atstovybes sekretorių ar. 
Viniku. Atstovo ir sekretoriaus priėmimą 
suruošė kun. Kemėšis pats vienas, mūšų 
talkos neprašė. Viešas mitingas buvo tuose 
dabar esančiuose lietuvių Šamuose, o va
karienė šv. Jurgio pobažnytiniame rūsyje. 
Dalyvaudami tuose parengimuose, paste
bėjom kuh. Kemešio nepaprastą rūpestin
gumą, vaišingumą ir hublahkumą Lietuvos 
atstovui čarneckiu!. Kodėl buvo daroinas 
toks didelis nuolankūmaš' atstovui, suži
nojome tik vėliau iš dr. žibiko.

Nors kun. Kėmcšlš Detroite turėjo šiltą 
ir riebią vietą Šv. Jurgio parapijoj, bet bū
damas idealistas ir Lietuvos patriotas, jis 
turėjo aukštesnių tikslų ir idėjų. Jis sten
gėsi per čameckį įsiprašyti kokio nors dar
belio Lietuvos Atstovybėje Vašingtone, kad 
galėtų tenai lankyti katalikų universitetą, 
studijuoti kooperacU4 ir pasirengti dak
taratui, o to pasiekus — grįžti Į Lietuvą 
ir, kaip jis sakydavo, parvežti “kai ko 
geresnio už pinigūs”. Jis (uos savo planus 
įvykdė.

Dar kun. Kemešiui tebesant Defrėite,

atsirado šv. Jurgio parapijoj naujas dva
siškis kun. J. čižduškas, neseniai baigęs 
Orchard Lakę lenkų kunigų seminariją. 
Amžius virš 40 mėtų- Muzikas, buvęs var
gonininkas, mokinęsis muzikos Kaune pas 
Naiijalį ir Čia Amerikoje rašydavo kiek ir 
kompozicijas. Užėmęs klebono vietą, kun. 
Čižaūskbš rodė daug energijos, pats kuni- 
gbvb ir mokino parapijos chorą; ruošė pa- 
rehgimėliuš. Bet po kokių metų kunigavi
mo,. kun. čižąuškaš ėmė darytis lyg kokiu 
diktatdrium kliėrikalu, pradėjo nekęsti 
kitokio įsitikinimo žmonių' ir pagaliau net 
kilų lietuvių kunigų. O kaip tik kun. či- 
žauskui kunigaujant, tą pačią lenkų semi
nariją .baigė kitas lietuvis kunigas Ignas 
Boreišis, ir, lietuviams Detroite daugė
jant, vakarinėj miesto dalyje susitvėrė 
kita — šv. Antano parapija, kurios kle
bono vietą užėmė tas naujas kunigas I. Bo
reišis, liberališkiausias iš visų Detroito 
kunigų. Jo iniciatyva pastatė šv. Antano 
Bažnyčią ant W. Venrėor ir 2>oš kampo*. 
Savaime suprantama, kad nauja bažny
čia senajai daros kompetitorius, o ta kom- 
peticija labai greitai pradėjo augti ir dėl 
kunigo autoriteto. Naujosios bažnyčios ku
nigas daugiau išmokslintas, lankęs porą 
kolegijų prieš įstojant į kunigų setarnurijė, 
lietuvis patriotas ir liberališkas.

Kun. čižauškui pradėjus parapijonUS 
muštravoti, jo parapija pradėjo retėti. Jei 
kas būdavo atveža naujagimį pas čižauską 
krikštyti, tai tuojau jis klausia, ar vaiko 
tėvai priklauso šiai parapijai. AfeakiuV, 
kad ne — “VažiųokR nAWiP,' flckYikštyslil.”
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Vą liečiančius įyykfuš, tižiau 
sakyti, kad Gečys tą išgavo yra 
nesąmonė. Apie Kudirką straips 
niai būtų tilpę ir be Gečio pa
stangų. Kudirkos bėgimas ir 
sugrįžimas buvo “News*’ ir gė
da yra pasiimti tų įvykių apra
šymus ir vėdamūošiūs savo 
nuopelnam^ pasmilkyti. Nei 
Altą nei Bendruomenė nieko 
nebūtų “išgavusi”, jei tiė įvy
kiai amerikiečių spaudos nebū 
tų sujaudinę.

Jei kada Turkijos valdžia 
išleistų Bražinskus, tai neabe
jokime, kad A. Gečys kitame 
tarybos suvažiavime praneštų, 
kad Bendruomenės visuome
ninių reikalų komitetas “išgel
bėjo Bražinskus”. Visi tie Ge
čio pranešimo: “tirtos galimy
bės,’ užmėgsti ryšiai, reaguota, 
lankytasi, išrūpinta, kontak
tuota, išgauta, vesta akcija, 
dalyvauta, kreiptasi” ir t. t. yra 
akių rnuilinimas, kitų už kvai
lius laikymas.

A. Gečys ir jo visuomeninių 
reikalų komisijos “laimėjimai” 
duplikuoja įprastą Altos veik
lą. To pavyzdys gali būti ir 
Vasario 16 minėjimas Kongre
se. Altą išrūpino vieną datą, 
susitarė su kalbėtojais, o po 
kelių dienų atvažiavę LB va
dovai ėmė prašyti kitos datos 
su kitais kalbėtojais. Tokią 
“veiklą” visi sąžiningi lietuviai 
turėtų griežtai pasmerkti, nes 
po tokių skaldymo demonstra
cijų Kongresas su jokia lietu
vių delegacija nenorės turėti 
jokių reikalų.

Iš to paties A. Gečio prane
šimo patiriame, kad Bendruo
menė turi savo ryšininką Vals
tybės departamente. 0 mes iki 
šiol galvojame, kad Lietuvos 
reikalams toje įstaigoje atsto
vauja p. J. Rajeckas? Liauki
tės, ponai Gečiai, liaukitės!

Savo naminę .yaisty spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai, už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas;, patikrint1 visus . užrašus, 
kad neįvykty klaidę, nes yaisty su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiu vaisty trūksta, ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.’

— atsakydavo. Arba, vaiką ataežūš, pai
niausia, ar kūmai priklauso jo parapijai.
Atsakius, kad ne — nekrikštysiu, važiuo
kite namo. Tokiame atsitikime reikia 
krikštyti pas kitą kunigą, pavyzdžiui, ,.paš 
kun. Boreišį. Pastarasis krikštija. .Iš to 
kyla pavydas ir skundai vyskupui. Laikui 
bėgant, šv. Jurgio parapija smulkėjo, o 
šv. Antano parapija didėjo. Nežinoma, ar 
dėl nesisekime, ar kitų priežasčių, KUn. 
Čižauskaš nebendradarbiavo hė su viena 
vietos organizacija. Jei ką veikė, tai tik 
savo pastogėj. ’’ 2 u

Tuo laiku Lietuvos Konsulas Kalvaitis 
Čikagoje buvo užsimanęs išleisti Amerikos 
lietuvių istoriją — albumą ir prašė manęs, 
kad Detroite surinkčiau žinių apie bažny
čias, mokvklas. biznio įstaigas ir k t. K Ar
tą nuėj^ū pas kum ėizaų?ką Ir pasakiau, 
kad esu prašomas parinkti žinių planuoja
mai Amerikos istorijai, ir paklausiau, Ar 
galėčiau gauti iš klebono žinių apie šv. 
Jurgio bažnyčią ir mokyklą. Jis man kati> 
gotiškai pasakė:. “Su Lietuvos konsulu iŠ 
nieko bendro netariu ir nenoriu turėti. Aš 
daraū ir žinias išduodu tik vyskupui.”

(Buš dauciau)
■į.J, r ~ *
Skaitykite ir platinkite
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2853 W. 63rd STREET 
Ofiso t»W.; PRospect 8-3229 
Roxid. telsfu WAlbrook 5-5076

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

R*z. tol. 239-4683

OR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulawcj Rd. (Crawford 

Modicat Building). Tol. LU 5-6446 
Pm ma ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

’‘•leL: PRospoct 8-1717

OR. S. BiEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

OR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tolef. 6954)533 

Pox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PEI ER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71at STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5*49 

Rozidu 38S-2233T
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—7 vaL, 
tntrad., penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir šeatad, likuti susitarus.
Rat: Gi 8-0873

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

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

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCEUUNA1TE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą,^

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

DR. X MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS lit CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2434 WfeST 71st STREET 

VALANDOS: PirmacL, antra<L» ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.

_ Trečiadieniais uždaryta.,

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STA3 

KALBA LIETUVIŠKAI 
26T8 W. Hst St. Td; 73^5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

‘‘contact lensed
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

Ofi«*» 2750 West 71 st St. 
Tai.: 925-8296

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

uždaryta.
Rax. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

lendre praktika, spec. MOTERŲ ligoi 
Oflee*: 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.

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

2454 WEST 71«t STREET 
Ofiso talaf? HEmlock 4-2123 
Rrrld. tela... G Ibio n 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-619fe.

„ P. ŠILEIKIS, 0. P.
MI ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
VV Aparatai - Protezai, Med. Bsp 

dažai. Speciali pagalba koĮomt 
* (Arch Supports) ir L t

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

Telef.: PRospect 6-5084

Venezuelos lietuviai
Naujiesiems ateiviams bus 

teikiamos pilnos pilietinės teisės
Dar sausio mėnesio 21 d. Ve- 

necueloje gyvenantieji europie
čių kilmės įvairių tautybių na- 
turalizuotieji piliečiai Caracas 
mieste buvo suruošę Venezue
los vidaus reikalų ministeriui 
Dr. Lorenzo Fernandez iškilmin
gą vakarienę, kurios metu mi- 
nisteris tarp kitko pasakė... 
Stengsiuos jumis (priėmusiuo- 
sius Venezuelos pilietybę) su
prasti ir visomis mano galioje 
(kaipo ministro) esančiomis 
priemonėmis Jums padėti...

Venezuelos Lietuvių Bendruo
menę šiame akte atstovavo jos 
reprezentantai: kun. Antanas 
Perkumas SDB, Henrikas Ga- 
vorskas, Luisa Gavorskienė, Sta
sys Jankauskas, Ona Kukanau- 
zienė, Dr. Povilas Dambrava ir 
inž. Vladas Venckus.

Lietuvių kolonijos atstovus p. 
Vidaus Reikalų Ministrui prista
tė Bendruomenės pirm. V. Venc
kus. Su mūsų atstovais Dr. Lo
renzo Fernandez nuoširdžiai pa
sisveikino rankos paspaudimu.

Ir štai maždaug už savaitės 
po p. ministro pareikštųjų žo
džių, visoje Venezuelos spaudoje 
spausdinami ilgoki straipsniai, 
kad Asociacion Pro-Venezuela, 
pradeda pasitarimus su visomis 
V enezu elos poli ttinmis parti j o- 
mis dėl kai kurių Konstitucijos

MINSKAS
PATI NAUJOJI
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA

2512 W. 47 SI. — FR S-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

g —-----------------------------------------  

j PERK KAUSTYMAI

į MOVING

I
 Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. i E R Ė N A S

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

j MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

is jvairiy atstumy.
| ANTANAS VILIMAS
t 823 West 34 Place
1 Tel.: FRonHer 6-1882

tSOPHIE BARČUS?
i' RADIJO ŠEIMOS -VALANDOS !
< I
j; Visos programos iš W0PA, i 

1490 kil. A. Mlį_ _ _  _ _ i
: Lietuviu kalbi: kasdien nuo pirma : 
[ dienio iki penktadienio 11—12 

vai. ryto. — šeštadienį ir sek-: 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Tai.: HEmloek 4-2413
7’59 So. MAPLFWOOD AVE. !

Į CHICAGO. ILL. 60829
U
i --------------------- ---------------------------------------------------------7

"NAUJI tiNOb; KJ.LKV1ENO 
D ARS C ZV.OGA'jS

DRAUGAS B1Č I\ bfS

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Onr ▼Mife do detense 
agaiort the careless use of fire. 

' So please follow Smokey‘s ABC’s: 
I Ahrays bold .mirrfaf till cold.

Be rare to dro^rn all acopfirei, 
<ir the ashes, <t>d dro-ve 

them agaifi- Crash all 
cmoktt dead om.

Pleeset Only you can 
prere« forest fires

(Carta Magna) straipsnių pa
pildymo ar pakeitimo naturali- 
zuotųjų venezueliečių naudai. 
Kaip pav. naturalizuotieji ve- 
nezueliečiai turi teisę ne tik rink
ti, bet ir būti renkamais į Par
lamentą (Congreso Nacional); 
gali būti skiriami ar kviečiami 
diplomatinėn tarnybon įvairioms 
pareigoms kaip viduj, taip ir už
sienyje; nedaryti jokių kliūčių 
stojantiems į Karo mokyklas ar 
Karo Akademiją, jeigu tik ati
tinka bendriesiems Krašto ap
saugos ministerijos nuostatams 
ir t. t. V. V.

BRAZILUOS LIETUVIAI
Iš Rio de Janeiro

Rio kolonijos didžiausia pro
blema yra mažas mūsų tautie
čių skaičius. Negalime dėlto or-

CHICAGOS L. DRAUGIJŲ 1972 M. VALDYBOS
LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO VAL
DYBA 1972 METAMS — Pirmininkas 

Paul Masiiionis, -1636 So. Keating 
Ave., teL 585-5611; Vicepirminin
kas Rose Didžgalvis, 3803 S. Union 
Avė., teL 927-6660; Nutarimų rast. 
Joseph Keturakis, 4436 So. Califor
nia Ave., tel. oz^-2553; Finansų 
rast. Herman Danta, *405 So. Wash
tenaw Ave^ teL 847-2774; Kontrolės 
rast. Josephine Masiiionis, 4636 So. 
Keating Ave., teL 585-5611; Iždininkė 
Adella Šankus, 2520 W. 68 St, teL 
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 bariai priima- 
mi nuo 16 iki 50 metų.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAL
DYBA 1972 METAMS — Pirmininkas 

Joseph Skeivys, 6601 So. Artesian 
Ave., teL 778-6536; Vicepirmininkas' 
Frank Padžiukas, 6918 So. Artesian 
Ave., tel. 778-1624; Nutarimų rast 
Rože Didžgaivienė, 3808 So. Union 
Ave., teL 927-866U; Finansų . rast. 
Bernice Žemgalis, 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 vaL vak., Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St. Nariai priima- 
mi nuo 16 iki 58 metų.

ZARASISKIŲ KLUBO VALDYBA 1972 
METAMS — Pirmininkas Petras Ble- 

kys, 7006 So. Rockwell St., telef. 
HE 4-9916; Vicepirmininkas Alfon
sas čičėlis, 7125 So. Whipple St., 
tel. WA 5-6527, Sekretorius — Mi
kalina Bikulcienė, 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 Bikulaus ir Povilas Peškaitis.

UTENOS APSKRITIES DRAUGIŠKO 
KLUBO VALDYBA 1972 METAMS — 

Pirmininkas — K. Stukifenė; 7242 
So. Francisco,Ave., tel. PR 7-8817; 
Vicepirmininkas — J. šūlca, 3933 
So. Rockwell St; Kasininkas' — Ma
ry Radziukenas, 6804 So Artesian 
Ave. ; Finansų rast. — B. žemgulis. 
2535 W.z 42nd SU tel. VI 7-2879; 
Nutarimų rast. — V. Juška, 5717 S. 
Leflin St.; Kontrolės rast. — A. Ra- 
dziukenaš, 6804 So; Artesian Ave. 
— Susirinkimai vyksta kas antrą 
antradienį, 7 vaL vak. Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS 
“APŠV1ETA” VALDYBA 1972 ME
TAMS — Pirm. Stella Kaulakis, 3247 

So. Emerald Ave., teL 225-3016; vi- 
cepirm. — Aldona Olis, 3439 West 
73 St, teL 925-9546; Nutarimų rast. 
Rožė Didžgaivienė, 3808 So. Union 
Ave.t tel. 927-8660; Finansų rašt 
Joanna Zelvis, 3251 So. Green St, 
tel. 842-7838; iždo globėja Frances 
Wagner, 3238 So. Green St., telef. 
927-8839; iždininkė Anastazija Va
lančius, 2451 W. 46 St, teL 927-2197; 
Šeimininkė Adela čuprinskas, 3227 
So. Emerald Ave., tel. 842-3148. — 
Susirinkimai Įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį 2:00 vai. po 
pietų Lietuvių Auditorijoj. 3133 So. 
Halsted St. Narės priimamos nuo 
16 iki 65 metų.

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBO VALDYBA 1972 METAMS —

Pirmininkė Estella McNamee, 6151 
So. Spaulding., teL 434-4936; Vice
pirmininkas Julia Sadauskas, 7222 S. 
Richmond St, teL HS 4-7174; Nu
tarimų rašt. Rožė Didžgaivienė. 
3808 Šo. Union Avė., teL 927-8660; 
Finansų rašt. Bernice žemgulis, 
2535 W. 42 St., tel. 347-2879; Kon
trolės rašt Josephine Masiiionis. 
4636 So. Keating Ave., tel. 585-5611; 
Kasos globėjas Joseph Mlksis, 7251 
S. Francisco Ave., tel. 778-1740; 
Kasininkas Matt Povilaitis, 7050 S. 
Maplewood Ave., tel. 434-0267; Mar
šalka P. Masiiionis, 4636 S. Keating 
Ave., tel. 585-5611; Korespondentas 
Estelle McNamee, 6151 So. Spaul
ding, tfeL 434-W36. — Susirinkimai 
įvyksta kas kiekvieno mėnesio tre
čią sekmadienį. 1:00 vai. popiet Hol
lywood svetainėj, 24*17 W. 43 St 
Nariai yra priimami nuo 16 iki 55 
metų.

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

čius, Juozas — Pirmininkas. 6455 
So. Kedzie Ave. TeL 778-2233; Ke

relis. Albertas — I viteptez., Bai
džius, Juozas — H viceprez.; Šim
kus, Adolfas — m Viceprez.; Sta- 
kėnas. Antanas — Sekretorius. 
2651 W. 72nd St. TeL 737-4862; 
Patleba, Stasys — Sekretoriaus pa- 
vad. ir lietuvių koreslp.; Ūselis. 
Adomas — Kasininkas - Iždininkas;

gamzuvtis, nei ką nors didesnio 
nuveikti. Todėl visas aktyvu
mas sukasi apie parapiją bei baž
nyčią. čia rengiami paminėji
mai, mišios, vaišės...

Esame todėl giliai paliesti, kai 
mūsų gretos mažėja. Tuoj po 
naujų Metų automobilio katas
trofoje žuvo Aleksandra Olga 
Telksnytė Peiperienė. Jos sun
kiai sužeistas vyras dar guli li
goninėj.

Didelė mįslė supa Rapolo Sa
vickio, mūsų veiklios Teklės vy
ro, mirtis. Buvo manoma, kad 
Rapolas Savickas, kilęs iš Anykš
čių, perkūnui trenkus į namus, 
žuvo liepsnose. Vėliau paaiškė
jo, kad taip pat “žuvo” didelei 
sumai čekis, brangenybės ir kit
kas. Atrodo, kad jis buvo nužu
dytas, o namas padegtas stiprios 
audros metu, kad užtušuoti visą 
“darbą”. Gražina O- B.

Sasnauskienė, Jadvyga — Finansų 
rast.; Barakauskas, Algis — Anglų 
koresponcL; Klemka, Bruno — Ka
sos globėjas; Skeivys. Juozas — 
Kasos globėjas.

LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ LY
GOS VALDYBA 1972 METAMS į Pirmi

ninke — Marie Zolpiene, 3554 So. 
Halsted SU, teL YA 7-25/6; Vicepirm. 
— Adeline Gedvile. 3352 So. Bowe 
Ave.; Nutarimų, rast. — Estella 
McNamee, 6151 So. Spaulding, teL 
4344936; Finansų rast. ‘— Anna 
Guss, 3153 So. Halsted St; Kasos 
Glooeja — Stella Zigmont, 93U W. 
35th PL; Kasininke — Rože Didž- 
galviene, 38U8 So. Union Ave., teL 
YA 7-8660; Šeimininkė — Adella 
Čubrinskienė, 3227 So. Emerald 
Ave. — Susirinkimai įvyksta pirmą 
sekmadienį kiekvieno menesio Lie
tuvių Auditorijos mažojoj salėj, 
3133 So. Halsted Street 1 vaL po 
pietų.

ERŽVILKO KLUBO VALDYBA 1972 
MĖTAMS: 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 žemgalis, 2535 W. 42nd 
St, tel. 847-2879; Iždininkė — He
len Vengeliauskiene, 4500 So. Tal- 
man Ave.,* teL VI 7-6743; Korespon
dentas — Antanas Jusas, 2030 W. 
23rd Street, teL 927-8989. — Susi
rinkimai įvyksta kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienį 8 vaL vak. Hol- 
lyywood Inn salėje, 2417 W. 43rd 
Street-.

LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO MO
TERŲ KLUBO 1972 METŲ VALDY- 
Ba: Pirmininkė — Nellie Skihulis, 
* 2441 West 70th Street, telefonas 

4364)495; Vicepirm. — Julia Sa- 
causkas, 7222 So. Richmond Street, 
teL HE 47174; 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 
Vengeliauskiene, 4500 So. Talman 
Ave.; tel. VI 7-6743; Koresponden
te — Estella McNamee, 6151 So. 
Spaulding, teL 434-4936. — Susirin
kimai įvyksta- pirmą- mėnesio ket
virtadieni Hollywood Inn salėje, 
2417 W. 43rd Strikt. 8 vai. vak.

KRAKIŠKIŲ - DRAUGIŠKO KLUBO 
VALDYBA 1972 METAMS — Pirmi

ninkas ‘ Motiejus7 Strumskiš, 5920 S*. 
Maplewood, teL PR 6-0716; Vicepir
mininkė Janiną' Bartkus, 6919 So. 
Artesian, teL 4760686; Nuthrimų 
raštininkė Eugenija Strungys, 7129 
S. Rodcwell St., tel. 4*76-6174; Fi
nansų sekretorė Rožė Plitkaūskienė, 
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.

Hearts and. flowers never go out of style! And ’when the hearts 
are dainty sponge cake sandwiches filled with creamy fiBinc 
they arė sure to be right for any sentimental occasion. To rtlake 
12 Sweet Hearts, line the bottom of 1 CISVį x lO’/į x 1-inch) jelly 
roll pan with waxed paper. Mix your own favorite jelly roU bat
ter and spread it into the pan evenly. Bake as directed. Immed
iately turn out onto cloth lightly dusted with confectioners sugar. 
While cake is still warm, cut out 24 hearts using a cookie cutter. 
Spread Creamy Filling on 12 hearts. Top with 12 hearts. Glaze 
or dust with confectioners sugar.

Creamy Filling
2 tablespoons sugar 1 mrfk

IJ/į tablespoons corn, starch 1 teaspoon vanilla
[4 cup heavy cream v

Mix sugar and com starch in doable boiler top. Gradualty 
add milk, mixing until smooth. Place over boiling wafer and 
cook, stirring constantly, until mixture thickens enough to mound 
slightly when dropped from spoon. Cover and cook 10 minutes 
ionger, stirring occasionally. Remove from heat. Add vanfna. 
ChiJL Beat with rotary beater until creamy soooth. Whip the 
cream sod fold into chilled filling, z

ASM

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublir 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

Bwęs futbolo žaidėjas Fred WHUam- 
son tapo fitmv ottistu. Jo pirmas fil
mas apie juodą kaubojų pavadintas 

"The Legend of Nigger Charley".

GUŽAUSKŲ' 
GELŽS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 64833 Ir PR 8-0834
SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI "NAUJIENAS"

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

LinJtsmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMEHTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 5S64220

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALKIEČIŲ 
DRAUGUOS 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 Strungys, 7129 So. Rock
well St., tel. 476-6174; Finansų raš
tininkas Kazys Ulevičius, 7523 W. 
62 PI., teL 458-8345; Kasos globėja 
ir korespondentė Ona Švirmickie- 
nė, 6601 So. Whipple Ave., telef. 
HE 4-0290; Kasininkas Peter Vil
kelis, 2324 W. 71st St., telef. RE 
74694; Maršalka Jonas Šulcą, 3933 
So. Rockwell St., telef. 927-7893. 
— Susirinkimai įvyksta kas ketvir
tą penktadienį, kiekvieno mėnesio 
8 vaL vak. Hollywood Inn salėje, 
2417 W. 43rd St.

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehiD 6-234S-S

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

JŪRATĖ -JURATA

Kad Jūratės legenda žiliausio
je senovėje Baltijos pajūriais 
plačiai buvo populiari ir turėjo 
toki ar kitokį mitologini pagrin
dą, intriguojančią naujieną pra
nešė Dr. Martynas Anysas iš To
ronto, kurios legenda apie Jūra
tę ir Kastytį buvo Naujienose 
perspausdinta- praeitą savaitga
lį.

Dr. Anysas laiške iš balandžio 
29 d. rašo:

Kiek teko sužinoti ir Pome
ranijos gyventojai, vokiečius iš- 
krausčius, taipogi pažįsta šitą 
legendą, nes prieš kelis mėne
sius mačiau lenkų žemėlapyje 
Pomeranijos pajūryje naują vie
tovę, pavadintą “Jurata”. Vo
kiečiu laikais tokios vietovės ne
buvo. Reikia manyti, kad šita 
vietovė turi bendro su minėta 
legenda. Stengiuosi surinkti tik
slesnių žinių. Tai tiek tuo reika
lu.

ŠVai. inkiinų ir perengimų 

PRANEŠIMAI

— Upytės Draugiško klubo eilinis 
susirinkimas įvyks penktadieni, gegu
žio 5 d. 8 vai. vak. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Visus narius kvie
čiame atsilankyti, nes turėsim daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susirin
kimo įvyks draugiškas pobūvis su 
vaišėmis. A. Kalys

EUDEIKIS!
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA I 
•TyĮf uiinamitut muauuiim tm«>n t mtuiJinnni ju migrmBa——MHBaaBg

CA1DOTUVIŲ DIREKTORIAI:
\ • - - f . T' ■ ■ * •

DOVYDAS P. GAIDAS GERAIDAS F. OAIMID
1605-07 So.. HERMITAGE AVENIU 

Tet: Y Arde 7-1741-1742 
t

4330-34 So. CALIFORNIA AVENI F
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-COSiDITIONED KOl'LYt'IOs

NARTAI:

— Lietuviu Moterų Piliečių Lygos 
susirinkimas turėtų įvykti sekmadie
nį — gegužio 7 dieną Lietuvių Audi
torijoj. Kadangi tą mėnesį yra Mo
tinų diena, tai susirinkimas neįvyks, 
bet bus tik skanūs ^pietus dėl^ visų 
motinėlių, kurios yra kviečiamos 
atsilankyti. Pradžia 1 vai. popiet.

E. M. McNamee

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių'
Associacijos

ambulKnčf 
PATARNAV‘ 
MAS' PIENą 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČUS 

Visose miesto' 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307- So. LITUANICA AVENtJE. Phon«: YArts 7-340]

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 5Uth Avė'., Cicero, Iii. PhoYiei OLympic Z-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA' AVE,. Phones LAfayeP.e 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Sb. LITUANICA AVE. TeL: Y'Aros 7-1 l'k<-1139

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2^28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinoix

į

!

i
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SUSIPAŽINKIME SU DAIL. E. BUDRIU
Ritai pasitaiko Čiurlionio 

gak rijoje matyti užsieniečio 
dailininko parodą, šiuo gi me
tu ten vyksta dailininko Euge
nijaus budrio iš Gotlando, 
Švedijos tapybos ir litografijų 
parodu. Meno mėgėjams yra 
reta, bet gera proga pamatyti 
jo parodą, kuri šį sekmadienį 
baigiasi.

Truputi apie dailininką Bu
dri. Dailininkas Eugenijus 
Budrys gimė Lietuvoje, Mari
jampolėje 1923 m. Antrasis 
pasaulinis karas atnešė jo šei
mai daug nelaimių. Eug. Bud
ies buvo vokiečiu išvežtas dar
bams, pateko į Norvegiją, iš 
kurios pabėgo 1941 m. rudenį 
į Švediją. Dail. E. Budrys liko 
Švedijoje, ten studijavo meną. 
Pirmąsias parodas rengė Stock 
holme t. y. 1961 ir 1963 m.

rodos proga. Gyvena Baltijos 
jūros Gotland saloje.

Budrio kūryboje iškart pa
stebimas savitas formos ir 
spalvų konkretumas, skirtin
gas nuo amerikiečių abstrakti
nių darbų stiliaus, kurių dau
gumoje jaučiamas silpnokas 
paviršutiniškumas, ypač ne ge
ometrinėse formose. • Budrio 
abstraktiniuose darbuose yra ; 
kažkas “sunkesnio”, daugiau j 
kompozicijos disciplinos, jaus
mo ir apgalvoto sprendimo, 
jau nekalbant apie spalvų in
tensyvumą. Būdinga ir tai, kad 
svarbesnėse jo kompozicijose 
pasireiškia šiaurietiško spalvų 
elemento pvz. Suomijos “ap
rūkyto” stiklo tamsiai žalios 
spalvos, kurios tikrumoje nėra 
žalios, bet su šiltesniu spalvos 
elementu — juodu. i

Balzeko Lietuviu Kultūros Muziejuje iš šešiy dailininku darbą parodos. Iš kairės į d.: dail. Jonas Tričys, 
ponia Zunas ir dail. Mikas Šileikis.

L ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Į Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KĖJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE! Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETELIS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 

NAMŲ VALDYMAS — N0TARL4TAS — VERTIMAI 

[VISŲ RŪŠIŲ DRAUDLMO AGENTŪRAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Šiuo metu jis yra plačiai žino-
mas Švedijos dailininkas, ruo
šęs daug vieno asmens parodų 
ir dalyvavęs bendrose meno 
parodose. Taip pat turėjo savo

nijoje. Keletas didelių drobių 
labai įdomios geru išbalansa
vimu viso kompozicijos plano. 
Vienas yra toks, kur viduryje 
paveikslo pakabinta juoda ska
ra, atrodo, kaip duobė, bet ji 
neturi gilumos. Sunku atspėti, 
ką dailininkas turėjo galvoje? 
Jis sakosi, jog neturįs iš anks-

vauja mokytoja sesuo Rosali
ne.

Rengėjai — Balzeko muzie
jaus vadovybė, visus kviečia 
atsilankyti į parodos atidary
mą. Paroda tęsis iki gegužės 
27 d. Įėjimas nemokamas. At
dara septynias dienas. M. š.

HELP WANTED — MALE
Darbininką Reikia

NIGHT WATCHMAN

Steady work.

MALKOW LUMBER CO. 
1201 So. CAMPBELL 

Phone 733-7900.

DĖMESIO!
Skubiai, pigiai dėl ligos parduodamas 
medinis namas. 2 aukštų po 7 kam
barius, po 4 miegamus. Beismantas. 
Alum, langai. Naujas stogas ir nu
tekėjimo vamzdžiai. 2 mašinų mūri

nis garažas. $13,000. 
4511 So. HERMITAGE 

Skambinti 927-9507

Kadangi Budrio kuriniai nė- to apibrėžto tikslo kuriant
ra kataloge pažymėti, tai sun- naują kūrini. Jam esą svarbu 
ku čia juos išvardinti. Galima pats kūrinys, jo rezultatai, bet 
tik bendrais bruožais aptarti ne tema ar siužetas. Vis dėlto 
jų charakterį. Dailininkas ri- dailininkas neatsisako visiško

TRUMPAI

SAVININKAS PARDUODA 8 butų 
mūrą Marquette Parke. Automatiš
kas centralinis šildymas. Geros pa
jamos. Tel. 925-5670 po 8:00 v. vak.

parodas Paryžiuje. Meno žur- bojasi tiktai geometrinėmis bedaiktiškumo, nes spalvose 
nalūose kritikai apie jį gerai formomis, bet savo intuicija ir formų vientisume jaučiamas
ir Įdomiai atsiliepia. Dail. Bud- jaučia tam tikrą grožį spalvo- 
rys atvyko Į Chicagą savo pa- se, jų intensyvume ir harmo-

ir realistinis elementas.
Pravartu pacituoti ištrauką 

iš švedų “Gotlanningen” žur

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

nalo:
“...Eugenijus Budrys mėgs

ta intensyvias spalvas, jo pa
veikslai yra lyg spalvinga iliu
minacija. Jokio gylio, jokio ju
desio, jokių formų, tik spalvos. 

(Bet kokios spalvos! Jo paveiki 
šių neįmanoma aprašyti. Juos 
reikia pamatyti...

... Šie paveikslai reikalauja 
gilios studijos ir, bežiūrint, 
tampa labiau ir labiau didingi 
savo fantastišku judėjimu, gi
lumu ir savo tūriu”. 

t

Į Budrio koloritas saulėtas, 
tartum norvegų Sandzeno fior
dų uolėnos ir skurdžios pušai- 

. tės labiau sutirštintose spalvo- 
j se. Gal būt ir Gotlando sala 
pirmą kartą išvydo tokį skais
tų koloritą, kaip Budrio dro
bės? Bet čia gal ne vienam gali 
kristi Į akis to paties dailinin
ko Budrio spalvotos litografi
jos, kurios atrodo lyg ne to 
paties autoriaus darbas. Todėl,

SIUNTINIAI Į LIETUVA
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

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Piffus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu- metų patyrimas.

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

J- AU GUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina $1.50

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

siai ir tiksliausiai aprašė 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

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

kad šitos puikios litografijos 
labai tamsiame, bet peršviečia
mame kolorite, be to, jos la
bai lanksčios savo laisvų linijų 
grakštumu, tonų gilumu iki 
pačių subtiliausių plonybių. 
Visai nesuderinama su abstrak 
čia tapyba: nei spalvomis, nei 
forma. Kas dailininkui labiau 
charakteringa — tapyba ar li
tografija? Ir vienas ir kitas 
žanras geri ir dailininkas pil
nai subrendęs, pačiame pajė
gume. Tenka manyti, kad dail. 
Budrys ne viską galėjo atsklei

sti, ką šioje jo parodoje mato
me. Reikia manvti, kad ateity
je dar daug daug naujų daly
kų sukurs, nes menas yra tas. 
kas atsiranda nauja, ko dar ne
buvo. XX-sis amžius yra me
nininkų naujovių ieškojimo 
laikotarpis, ar jos būtų pasto
vios, ar šiolaikiškumo atspin- 
dis, pasilieka istorijos liudi
ninku.

Parodos lankymo laikas: 
savaitgaliais nuo 11 v. ryto iki 
9 vai. vakaro; savaitės bėgyje 
nuo 7 — 9 v. vak.

M. Šileikis

— Nijolė Diminskaitė pak
viesta talkininkauti Laisvojo 
Pasaulio Lietuvių IV-tosios Tau
tinių šokių Šventės komitetui 
paruošiamuose darbuose.

— Vytas Radys tvarkys tech
niškus reikalus amphiteatre 
Laisvojo Pasaulio Lietuvių 
IV-tosios Tautiniu šokiu šven
tės metu.

— Povilas Dirkis praneša, 
kad jis, negalėdamas rasti ben
dros kalbos su keliais žurnalis
tų sąjungos Chicagos skyriaus 
valdybos nariais, atsistatydi
no iš pirmininko pareigų ir 
pasitraukė iš Chicagos sky
riaus.

— Naujienose galima gauti 
Jono M. Puikūno Mįsles. Kieti 
viršeliai, 172 psl. Kaina $4.00. 
Gera dovana lietuviu kalbos 
kursus lankantiems ir gimtąją 
kalbą studijuojantiems moki
niams.

— Peter W. Podino Jr., Kon
greso atstovas iš , New Jersey 
valstijos, Įrašė i Kongreso lei
dinį Amerikos Lietuvių Tary
bos pristatytus duomenis apie 
okupanto persekiojimus. P. W. 
Rodino Jr. yra Emigracijos ir 
Tautybių komiteto pirminin
kas, dalyvauja Demokratų 
partijos politikos nustatymo 
komitete ir šiaurės Atlanto de- 
legatūroje.

— Sen. J. Glenn Bell Jr. iš 
Maryland valstijos užtikrino 
laišku Alto pirm. dr. K. Bobelį 
skirti tinkamą dėmesį Į Lietu
vos gyventojų padėtį ir okupuo
tų Rytų Europos tauki pastan
gas laisvei.

GENERAL FACTORY TRAINEE 
with possibility of advancement to 

foreman. 25 to 35 years of age. 
Permanent position, good working 

conditions and many Company 
benefits. 

Must speak English. Apply in person 
ABLE ELECTRO - POLISHING 

2904 W. 26th STREET

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖ5I

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941
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RENTING IN GENERAL 
N u o m o s ’““■“‘■■■■■“I

A. & L. INSURANCE & REALTY

CICERO APYLINKĖJE išnuomojami 
6 kambariai 1-me aukšte su 3 miega
mais ir gazu apšildomi suaugusiems.

'1410 So. 49th AVENUE 
iki 4:00 vai. p. p. galima apžiūrėti.

Po 4:00 vai. p. p. skambinti
TEL. 303-060p.

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
lA 2ATJ5

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BRIGHTON PARK — 
Vicinity 43rd & Rockwell. 

Selling Tailor & Cleaners store, pres
sing machine and all equipment — 

including building. 
5% rooms in rear.

BY OWNER. ‘ 
CALL LA 3-1310.

artimųjų bei velionio idėjos 
draugų priešaky su prof. Ado
mu Varnu. Po pamaldų visi 
dalyviai p. E. Kolbienės ir duk
ters Dalios buvo pakviesti į jų 
namus vaišėms, kur prisimiri-i 
ta visi tie darbai, kuriuos ve
lionis savo pasišventimu buvo 
nuveikęs, o taip pat pasidalin
ta mintimis ir aptarti tuos dar
bus, kuriuos a. a. Kolba ne
buvo užbaigęs, tęsti toliau, nes 
jie yra Lietuvai skirti.

— Clevelando kar. Juozapa- 
vičiaus šaulių Kuopos Moterų 
Sekcija gegužio mėn. 7 d. ren
gia Motinos Dienos minėjimą 
su menine dalimi ir tai dienai 
pritaikinta paskaita. Prelegen
te pakviesta šaulė S. Kaunelie- 
nė iš Detroito. Minėjimas Įvyks 
Clevelando šv. Jurgio parapi
jos salėje. Pradžia 4 vai. popiet.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660 S

GERIAU NERASIT
APIE 16 METŲ geras 2 butų mūras 

ir 2 auto garažas. Marquette Parke. 
Platus lotas. Atskiri gazo šildymai. 
Greit galima užimti. S37.500.

MODERNIOS DVI BIZNIO patalpos 
ir liuksusinis butas. 2 aukštų mūras. 
Garažas. Labai platus lotas. Viskas 
įrengta prieš 7 metus. Dabar _Par~ 
duodama už pigiausią kainą. Užinte- 
resuoti bizniu, prašomi kreiptis tuo
jau.

ŠVIESUS 2 BUTŲ MŪRAS arti 
Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas Įrengtas beis
mantas. Aukšta pastogė. S22.400.

MODERNŪS 3 MIEGAMI, beveik 
naujas mūras prie pat Marquette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpetai 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. $31,000.

TVIRTAS 6% KAMBARIŲ MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. įrengtas beis
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$26.600.

ŠVARUS 7 KAMBARIU MŪRAS. 
Gražiai Įrengtas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke. $23.500.

10 BUTU MŪRAS, apie S14.500 
nuomos, Marquette Parke; Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

ŽEM&S — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

’ M. A. ŠIMKUS n 
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.v

—— ■ i i., wnmnir |

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, HI. 6063X Tol. Y A 7-5980

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

MERGAIČIŲ DAILĖS 
DARBŲ PARODA

šį sekmadienį, gegužės 7 d. 
2:00 iki 1:00 vai. popiet Bal
zeko Lietuvių Kultūros muzie
juje atidaroma Marijos Aukš
tesniosios mokyklos mergaičių 
dailės darbų, vad. “Gėlės” pa
rodos atidarymas. Dalyvauja 
48 mergaitės, kurioms vado-

— Regina Koncevičiūtė, Jū
rų skautė, pakviesta lietuviš
kos kavinės vedėja Jaunimo 
Kongreso ruošiamų parodų 
metu Jaunimo Centre nuo bir
želio 24 d. iki liepos 4 d.

— Sol. Ginti Čapkauskienė 
ir Stasys Baras pakviesti į Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos ruošiamą Lietuvių Dieną 
birželio 18 d.

— Adomas Didžbalis išrink
tas šakių apskr. klubo pirmi
ninku, J. Jurkšaitis — vicepir
mininku, J. Vasiukevičius ir J. 
Skamas — sekr., P. Sideravi- 
čius — ižd. Į Revizijos komisi
ją išrinkti S. Lukoševičius, A. 
Paznekas ir A. Ramonis.

— A. a. dail. Zenono Kolbos 
vieno mėnesio skaudžios mir
ties paminėjimui, balandžio 
29 d. buvo atlaikytos pamaldos 
Marquette Parko šv. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje. 
Mišias atnašavo kun. Afl. Graus 
lys dalyvaujant gražiam būriui

— Ramutis Deveikis ir Jonas 
Kalvelis išrinkti Argentinos jau
nimo atstovais i Jaunimo kon
gresą. Abu priklauso “Ramby- 
no” tautinių šokių grupei. R. 
Deveikis studijuoja Industrijos 
technikos mokykloje ir dirba 
savo specialybėje. Dalyvavo 
1-me Jaunimo kongrese ir įvai
riuose Pietų Amerikos kongre
suose. J. Kalvelis dalyvavo Bra
zilijos ir Uragvajaus jaunimo 
kongresuose.

HOME INSURANCE

♦ šeštadienį, gegužės 6 d., 
7:00 vai. vak., Jaunimo centre 
įvyksta Lietuvių Fondo Dešimt
mečio balius. Meninėje progra
moje sol. Janina šalnienė ir 
rašyt. Aloyzas Baronas. Bus 
vakarienė, šokiams gros L. 
Bichnevičiaus orkestras. Įėji
mas — auka 7.50 doL asmeniui.
Iki gegužės 6 d. bilietus galima 
gauti LF būstinėje, 2122 West 
Marquette Rd., tel. 925-6897 ir 
gegužės 6 d. — Jaunimo centre, 
kur nuo 9 vai. ryto vyks LF na
rių suvažiavimas. (Pr).

♦ Ekskursija į Lietuvą. Lie
pos 5 d. iš New Yorko dviem 
savaitėm išskrenda į Paryžių. 
Maskvą, Vilnių ir Frankfurtą. 
Pabuvę 5 dienas Lietuvoje, eks
kursantai liepos 19 d. grįžta į 
New Yorką. Kelionės, hoteliai 
ii' maistas tekainuoja S885.00. 
Platesnių informacijų gausite 
Wide World Travel, 9723 So. 
"Westem Ave., Chicago, Illinois 
60643, arba telefonuokite (312) 
BE 3-1103. (Pr).

■* Lietuvių Fondo narių vi
suotinio suvažiavimo, įvyksimo 
š. m. gegužės mėn. 6 d. Chica- 
goje, proga, pamaldos už miru
sius fondo narius bus laiko
mos: Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
5620 So. Claremont Ave., gegu
žės 6 d. 7 vai. ryto ir Lietuvių 
Evangelikų - Liuteronų Tėviš
kės bažnyčioje, 6641 So. Troy 
St., gegužės 7 d., 10 vai. ryto.

(Pr).

MŪRINIS“ BUNGALOW. 3 miega
mi, 12 metų, 305 sklypas, 55-ta ir 
Massassoit. $28.500

2 PO 4 MŪRINIS. 2 auto garažas. 
Įrengtas didelis kambarys skiepe. 
Geriausia vieta Brighton Parke. — 
$26.500.

2 PO 5 MŪRINIS. 3 miegami kiek
viename bute. įrengtas skiepas tin
ka grožio salonui orie 55-tos ir Cali
fornia. Ave. $54.500.

12 BUTU MŪRINIS 7 metu. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento- 

TEL. 436-7878

APYNAUJTS 2-jn bntq gražus mūr. 
oo 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-ju 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

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

GRAŽUS 4 BŪTŲ mūr., alum, lan
gai, karštu vandeniu Jild. gazu. mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Map 
luette Parke. $52.000.

VIRS 50 PĖDU pločio, gražus kam- 
oinis sklypas. 2-ju butu namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butu mūras. J 
automobiliu mūro garažas, Marquett* 
’arke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tek: 471-0S21

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
są rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS 

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

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

tune-up, |r t. t.
4424 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327
............




