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MASKVA NUOSAIKIAS SMERKIA
DAUG KAS PAGIRIA PREZIDENTO
NIXONO VEIKSMUS š. VIETNAME
WASHINGTONAS. — Prezidento nutarimas užminuoti š. 

Vietnamo uostus rado didelį pritarimą Amerikos visuomenėje, 
sako Baltieji Rūmai. Tūkstančiai telegramų, kaip praneša spau
dos sekretorius Ziegleris, ragina prezidentą nepasiduoti kritikams 
ir kietai laikytis. Telegramos yra prezidentui palankios 6-1 pro
porcija, palyginus su kritiškomis telegramomis. Ziegleris sako, 
kad šitokios nuotaikos anksčiau ar vėliau paveiks ir kritikus kon
grese. Vieša opozicija namie labai paveikia Hanojaus vadų pla
nus ir galvojimą. Komunistai tikisi, kad naminiai nesutarimai 
privers prezidentą jiems nusileisti ir priimti j u reikalavimus.

Sen. Charles Percy Čikagoje 
paskelbė, kad jis nepritaria Š. 
Vienamo bombardavimą sustip
rinimui ir reikalauja tuoj išvež
ti visus Amerikos kareivius ir 
karo jėgas iš Vietnamo. Jis pa
reiškė, kad pietų vietnamiečiai 
tegu kariauja, nes “mes juos iš
mokėme, apginklavome ir užmo
kėjome jiems, kad kariautų”.

Studentų Mobilizacijos komi
tetas šiandien skelbia visoj Ame
rikoj studentų streiką. Studen
tai visoje Amerikoje kelia triukš
mą. Minnesotoje gubernatorius 
pasiuntė dvi kuopas kareivių

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Penta
gonas tvirtina, kad Haifongo už- 
blokavimas atsilieps ir į šiaurės 
Vietnamo maisto pristatymą, 
nes ir normaliais laikais jis ne
turi pakankamai maisto. Apie 
40% visų laivų tonažo Haifon- 
ge atveža ryžius, sojos pupas ir 
miltus, žvalgybos žiniomis pra
ėjusį mėn. š. Vietnamas impor
tavo 200,000 tonų maisto pro
duktų. Per metus maisto im- j Pietų Vietnamo III-ciosios divizijos daliniai be kovos pasitraukė iš Quang Tri miesto, šiauriniame fronte. Divizi- 

į jos vadas buvo, pašalintas iš zpareigy ir pasodintas į kalėjimą.
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PREZIDENTĄ♦

PREZIDENTO VIZITO NEATŠAUKĖ, 
DERYBOS SU JAV VYKSTA TOLIAU 
MASKVA. — Tik vakar Sovietų Sąjungos vyriausybė atsi

liepė Į Amerikos paskelbtą Š. Vietnamo uostų blokadą. Tasso 
agentūros paskelbtame Kremliaus pareiškime sakoma, kad Ame
rikos veiksmai Vietname dar daugiau- sukomplikuoja Pietryčių 
Azijos padėtį ir yra pilni grėsmės ir rimtų pasėkų tarptautinės 
taikos ir saugumo srityje. Iki šiol sovietų spauda labai nuosai
kiai rašo apie Vietnamo Įvykius. Sovietų laikraščiai tik kartoja 
pačių amerikiečių pareiškimus prieš Nixona ir cituoja užsienio 
spaudos atsiliepimus.

atstatyti universitete tvarkos. 
Berkeley policija šaudė į studen
tus guminėmis kulkomis. Wa
shingtone demonstracijos kon
grese privertė sargus visus žiū
rovus išvaryti iš Atstovų Rūmų 
salės balkono, kuris atidarytas 
publikai. Burlingtone, Virgini-. 
joj suimti 52 asmenys.. Prince
tone suimta 11 jaunuolių. Albu
querque universitete--peticiją 
naudojo prieš studentus ašari
nes dujas. Prie Kirkland aviaci
jos bazės suimti 36 asmenys. 
Prie Westover bazės suimta jau 
400 studentų, kurie trukdo įva
žiuoti į aviacijos kareivines.

Atstovu Rūmu užsienio rei
kalų komitetas priėmė rezoliu
ciją 10-4 balsais, reikalaujant iš
vežti visas karines jėgas iš Viet
namo iki spalio 1-mos d., jei 
Hanojus sutiktų paleisti visus 
karo belaisvius.

Vienas žymus demokratas — 
iždo sekretorius John Connally
— parėmė prezidento politiką ir 
išbarė senato demokratus už 
prezidento akcijos kritikavimą. 
Jis pareiškė, gal būt, nebalsuo
siąs ateinančiuose rinkimuose už 
demokratų kandidatą.

JAV krepšininkai 
žaidė Vilniuje

Okup. Lietuvos krepšininkai 
š. m. balandžio 28 d. Vilniaus 
Sporto rūmuose sužaidė neeili
nes rungtynes. Jie rungtyniavo 
su JAV krepšininkais. Prieš at
vykdami į Vilnių amerikiečiai 
Maskvoje pralaimėjo dvejas 
rungtynes su Sovietų Sąjungos 
rinktine ir du kartus laimėjo
— susitikimą su Maskvos ko
manda ir Kijeve su Ukrainos 
krepšininkais.

Vilniuje įvykusias penktąsias 
rungtynes JAV sportininkai lai
mėjo santykiu 90:69 (po pir
mojo ketvirčio 38:32). Lietu
vių penketuką sudarė: Algirdas 
Linkevičius, Algimantas Žu
kauskas, Saulius Patkauskas, 
Alvydas Šidlauskas ir Romual
das Venzbergas.

Lietuvos rinktinės pagrindą 
sudarė kauniečiai. Teisėjavo ven
gras ir suomis. Vilniaus spau
da pripažino: lietuviai rungty
nes sužaidė nedarniai, ameri
kiečiai gi buvę žymiai išradinges
ni bei greitesni.

Svarbiausia, kad lietuvių rink- 
tinčj nežaidė iškilusis krepšinin
kas Modestas Paulauskas. Jo bu-

portai siekia 2.2 mil. tonų. _ ———— _ __ _ _■
ŽENEVA. — Buvęs Venecue- 

los prezidentas Betancourt, aš- 
tuoneris metus gyvenęs Šveica
rijoje, nutarė sugrįžti namo į 
tėvynę.

WASHINGTONAS. — Atsto-
vų Rūmai pradėjo debatus dėl; 
atlyginimo minimumo pakėlimo 
iš 1.60 dol. iki 2. dol. per vai.

OTSU. — Japonas kandida
tas į mero vietą miesto tarybos 
posėdyje išsitraukė peilį ir nusi- 
piovė savo rankos mažąjį pirštą,
savo “nuoširdumui įrodyti”.

JOHANNESBURGAS. — M. 
Douglas-Home, 21 m., britų už
sienio reikalų ministerio sūnė
nas buvo ištremtas iš Pietų Af
rikos už vyriausybės kritikavi
mą.

Atkreipė dėmesį
JAV vyskupai atkreipė dėme

sį į katalikų persekiojimą okup. 
Lietuvoje, š. m. balandžio vi
dury, Atlanta mieste, Georgia 
valst., įvykusiame JAV katali
kų vyskupų “atvirame” suvažia
vime dalyvavo 237 vyskupai (iš 
bendro 301 skaičiaus, priklau
sančio Katalikų tVyskupų Tau
tinei Konferencijai — NCCB).

“The Tablet” balandžio 20 d. 
paskelbė, jog Newarko vysku
pas pagalbininkas John J. Dau
gherty atkreipė susirinkusių 
dėmesį į penkias svarbiausias, 
rūpestį keliančias sritis pasau
ly, į — Artimuosius Rytus bei 
Jeruzalę, Bažnyčios persekioji
mą Lietuvoje, teisingumą šiau
rinėje Airijoje, aparteidų judė
jimą Pietų Afrikoje ir į avia
cijos karą Indokinijoje. (E)

Š. VIETNAMO UOSTAI JAU UŽDARYTI
Soviety laivas grįžta namo

SAIGONAS. — Vakar 6 vai. ryto Čikagos laiku, o Vietname
saulei leidžiantis, pradėjo veikti Amerikos lėktuvų išmėtytos mi-

! nos. Keli laivai išplaukė iš Haipongo uosto dar prieš minų su
aktyvėjimą, jų tarpe ir keturi sovietų laivai.: Iš viso Haifongo 
uoste buvo 36 laivai, jų tarpe 16 sovietų laivų.vpenki — Kinijos, 
keturi — Hong Kongo, du, — Kubos, vienas — Rytų Vokietijos, 
trys — Lenkijos ir 5 — Somalijos, tačiau galvojama, kad pas
kutinieji yra išnuomoti Kinijos vyriausybės.

Karinė vadovybė pranešė, kad
į Haifongą atplaukia 25 preki
niai laivai. Dar neaišku, ar jie 
bandys įplaukti į uostą per mi
nų laukus, ar bandys iškrauti sa
vo krovinius į mažus Š. Vietna
mo laivelius atviroje jūroje. 
Tarp tų laivų yra 3 sovietų lai
vai.

Haifongo uoste Amerikos lėk
tuvai sužalojo du sovietų lai
vus “Babuškin” ir “Pezek”. Ke-

vo pasigedę ir amerikiečiai. (Be 
je, jie su lietuviai krepšininkais 
pirmą kartą pokario metais bu
vo žaidę 1970 m. Taline ir taip 
pat laimėję (santykiu 82:69).

JAV sportininkai apžiūrėjo 
Vilnių, gi Kompozitorių rūmuo
se buvo surengta ir spaudos kon
ferencija. Jie pasakojo: geriau
siai sužaidę Vilniuje, M. Pau
lauską jie laiko “geriausių pa
saulio krepšininkų mėgėjų tar
pe”. Vilniaus krepšinio žiūro
vai, jų nuomone, išprusę, jiems 
Vilnius patikęs — esąs “gražus 
miestas”. Jie visur buvę malo
niai sutikti, priimti, gavę dova
nų. (E)

turi Įgulos nariai sužeisti guli 
Hanojaus ligoninėje, jų tarpe 
viena moteris ir laivo gydyto
jas. Du — sužeisti sunkiai.

Šiaurės Vietname Amerikos 
lėktuvai tęsia stiprius puolimus. 
Trečiadienį lėktuvai padarė 300 
antskrydžių, o vakar — 200. Oro 
kovose buvo numušta 10 komu
nistų lėktuvų. Jūros laivyno lei
tenantas Cunningham vienas nu
mušė tris Migus ir iš viso jau 
yra numušęs penkis. Tas jam 
suteikia lakūnų gerbiamą “oro 
tūzo” titulą. Jo lėktuvas oro ko
vose buvo sužalotas, tačiau lei
tenantui ir jo radistui pavyko 
nuskristi virš jūros ir ten iššok
ti su parašiutais. Juos išgel
bėjo laivo helikopteris. Hano
jaus radijas skelbia, kad buvo 
numušta 16 Amerikos lėktuvų, 
tačiau JAV karinė vadovybė pri
pažįsta tik 3 numuštus.

Praėjusią savaitę kare žuvo 
19 amerikiečių ir 28 buvo su
žeisti, dar 5 dingę be žinios. Ko
munistai Pietų Vietname vakar 
iŠ keturių pusių puolė apsuptą 
An Loc miestą po sunkios arti
lerijos ugnies, kurioje buvo su
naudota 7,000 sviedinių. Mies
tas apsuptas jau nuo balandžio 
7 d., tačiau gynėjai vis laikosi, 
Amerikos aviacijos remiami. 
Priešo artilerija apšaudė ir ki
tus miestus.

Karo laivai irgi bombarduoja 
Š. Vietnamo pakraščius savo 
galingomis patrankomis. Gyny
bos sekretorius Laird paskelbė 
spaudai, kad vienas sovietų pre-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

0 Belfaste buvo nušautas dar 
vienas britų kareivis. Minia ai
rių smala ištepė ir išvoliojo 
plunksnose 15 metų katalikę 
mergaitę, kuri draugaudavo su 
britais kareiviais.

+ Vakar prezidentas Nixonas 
priėmė du aukštus sovietų pa
reigūnus, vedančius derybas Wa
shingtone.

Vidaus reikalų departa
mentas paskelbė nutarimą, sta
tyti per Aliaską žibalo vamzdžių 
liniją. Kelios gamtos mylėtojų 
organizacijos žada kovoti per 
teismus prieš šį sumanymą.

♦ Idaho sidabro kasykloje bu
vo rasti dar 7 žuvusių darbinin
ku kūnai.

♦ Pietų Vietnamo preziden
tas laikinai atšaukė visas civili
nes teises ir laisves. Jis siekia 
parlamento leidimo valdyti šalį 
dekretais.

♦ Britanija paneigė komu
nistų kaltinimus, kad jos laivai 
ir lėktuvai puolė Pietinį Jemeną.

♦ Ateinantį trečiadienį Či
kagoje lankysis Apollo 16 astro
nautai Young, Duke ir Mattingly.

+ Prezidentas paskelbė lei
dimą importuoti iš užsienių dau
giau žibalo.

LONDONAS. — Britanijos 
karalienė ateinančią savaitę vi
zituos Prancūziją.

PARYŽIUS. — Viet Congo at
stovė taikos derybose Thi Binh 
griežtai atmetė prezidento Ni- 
xono taikos pasiūlymus.

kinis laivas, plaukęs j Haifongą 
su kroviniu, apsisuko atgal. Prie 
Vietnamo krantų atplaukė JAV 
karo laivas “Newport News”, 
kuris ginkluotas devyniomis 8 co
lių patrankomis.

Saigonas keičia 
generolus

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
prezidentas Thieu paskelbė vi
soje šalyje karo stovį. Jis paša
lino, iš pareigų dar vieną gene
rolą, antros karinės apygardos 
viršininką gen. Dzu, paskirda
mas jo vieton gen. Toan. Apy
garda, apima ir centrines P. Viet
namo aukštumas, kur vis didė
ja priešo spaudimas.

Kanhrien miestelyje, kurį už
ėmė komunistai Binh Dinh pro
vincijoje, viena angliškai mo
kanti vietnamiečių šeima, ku
rios vyras dirbo vertėju, buvo 
sušaudyta. Du prancūzai kata
likai kunigai buvo komunistų nu
kryžiuoti. Apie 600 Įvairaus am
žiaus vyrų, surakinti grandinė
mis į vieną liniją, buvo išvary
ti Į “perauklėjimo centrą”.

Katalikų krizė 
Amerikoje

ROMA. — Vatikano laikraš
tis “L’Osservatore Della Dome- 
nica” rašo apie katalikybės kri
zę Amerikoje. Straipsnio auto
rius kun. Battista Mondin nese
niai lankėsi Amerikoje ir daug 
kunigų jam pareiškė, kad už 20 
metų katalikų bažnyčia Ame
rikoje būsianti nušluota. Jis va
dina šitokia bažnyčios (padėtį 
“dideliu žemės drebėjimu”.

Straipsnyje nurodoma, kad 
amerikiečiai kunigai pasitraukia 
iš bažnyčios, vienuolės pabėga 
iš vienuolynų, mokyklos užsi
darinėja, teologai kritikuoja sa
vo bažnyčią su masochistiniu 
užsidegimu. Perdėtai diskutuo
jamas ir kritikuojamas Vatika
no II-sis Ekumeninis suvažiavi
mas, net ir imigrantų parapijos, 
kuriose praeityje kątalikybė bū
davo stipriausia, atsisako savo 
religinių tradicijų, nes jų nariai 
nori tapti“jankiais”. Daugelis 
galvoja, kad bažnyčia svarbi|tik 
tada, kai ji kalba apie rasinę ly
gybę, karą, skurdą ir kitas so
cialines negeroves.

Autorius reiškia viltį, kad 
“tylioji dauguma” išgelbės ka
talikybę Amerikoje.

TOKIJO. — Japonijos auto
mobilių eksportai pernai pakilo 
57%, palyginus su 1970 m.

Žvalgyba nenumatė 
priešo puolimų 

WASHINGTONAS. — Kari
nės žvalgybos pareigūnai pripa
žino korespondentams, kad jie 
nesitikėjo, kad šiaurės Vietna
mas puls šiaurinę p. Vietnamo 
dali pei* demilitarizuotą zoną, 
žvalgyba laukė puolimų cen
trinėje P. Vietnamo dalyje, Kon- 
tumo apylinkėse.

. Komunistų puolimas šiaurėje 
nustebino ne tik žvalgybą, bet 
ir šiaurinės provincijos gynėjus. 
Netikėtas puolimas davė priešui 
penkių dienų pranašumą. Todėl 
buvo prarastas ir Quang Tri 
miestas bei apie 20 mylių ruo
žas prie demilitarizuotos zonos.

Amerikiečių žvalgyba nesiti
kėjo ir tokio didelio komunistų 
tiekimo. Jų sunaudojami artile
rijos sviedinių kiekiai irgų,— 
netikėtumas. Kaip ir kada jie 
privežė tiek amunicijos, žvalgy
ba gali tik spėlioti. Prie An 
I^oc, apie 700 mylių nuo Hano
jaus pramonės centrų, komu
nistai turėjo apie 30 tankų, pu
sė jų — 40 tonų ir keliolika 15 
tonų amfibinių tankų. . Kaip 
priešas tuos tankus atgabeno, 
niekas negali pasakyti, tačiau 
žvalgyba jų irgi nesitikėjo. Spė
jama. kad tankai atvežti dali
mis ir sustatyti Laose ir Kam- 
bodijoje. Sausumos keliais ar 
upe tankus atvežti reikėjo kiek
vienam dviejų — trijų mėnesių, 
nes transportas įmanomas tik 
nakties metu, kada nepuola Ame 
rikOs lėktuvai.

Hue miestas 
laukia puolimo

HUE. — Amerikiečiai kores
pondentai aplankė Hue miestą, 
netoli kurio yra sutrauktos di
delės komunistų jėgos. Naujai 
paskirtas šiaurinio fronto vadas 
gen. Truong yra sumobilizavęs 
visus vyrus miesto gynybai. 
Spėliojama, kad komunistai ban
dys miestą užimti prieš gegu
žės 19 d., kada švenčiamas Ho 
Chi Minho gimtadienis.

Pietų Vietnamas Hue mies
te turi apie 30,000 kareivių. Ne
seniai Į Hue buvo atsiųsta nau
jų sunkiųjų tankų, kurie per
kelti iš Japonijos. Amerikos 
aviacija komunistų daliniams 
prie Hue yra padariusi sunkių 
nuostolių.

Iš 350,000 gyventojų ir pabė
gėlių miesto jame liko apie 60.- 
000, maisto ir kitų prekių už
tenka.

Venecuela žada 
paramą lietuviams
Venecuelos lietuviams. Bend

ruomenės Pirmininkui bei Vliko 
atstovybės pirmininkui Vladui 
Venckui išsiimtus specialų me
morandumą Vasario 16 proga. 
Venecuelos Respublikos Prezi-

Washingtone vyriausybės pa
reigūnai galvoja, kad preziden
to kelionė į Maskvą nebus at
šaukta. Nurodoma, kad Helsin
kyje tebevyksta intensyvios de- 
derybos dėl strateginių ginklų 
apribojimo. Sekmadienį į Wa- 
shingtoną atvyko sovietų užsie
nio prekybos ministeris Nikolai 
Patoličev ir pradėjo derybas su 
prekybos sekretoriumi Peterso
nu. Baigiama derėtis Washing
tone dėl prekinių laivynų bend
radarbiavimo. Amerika ir So
vietų Sąjunga tęsia derybas dėl 
incidentų atvirose jūrose, o Mas
kvoje vyksta mokslininkų pa
sitarimai dėl bendru erdves pro
gramų. Washingtone vyksta 
derybos dėl “lend-lease” skolų. 
Dvidešimt amerikiečių tariasi 
Maskvoje dėl prezidento vizito 
smulkmenų.

Kinija, tuo tarpu, paskelbė 
griežtą prezidento Nixono veiks
mų pasmerkimą ir pažadėjo to
liau visomis jėgomis remti š. 
Vietnamą. Kinijos komunistų 
dienraštis sako, kad vietnamie
čiai nepuolė Floridos ar Texas, 
jie nepastatė marionečių vyriau
sybės Washingtone ir nepradė
jo “amerikanizacijos” progra
mos. kuri verstų amerikiečius ko
voti prieš amerikiečius.

šiaurės Vietnamas paskelbė 
viešą prašymą Į visas socialis
tines šalis veikti, kad būtų su
stabdyta Amerikos agresija. Sa
vo prašyme ir pagalbos šauks
me Hanojus kreipiasi ir į Ame
rikos “liaudį”, kad ji sustabdytų 
“kruvinas Nixono rankas”.

Kinijos sąjungininkė Europo
je — Albanija juokiasi iš Krem
liaus politikos, kaltina sovietų 
valdžią už tylėjimą. Tas išsi
gandęs tylėjimas rodąs, kad yra 
sąmokslas tarp Amerikos im
perialistų ir Maskvos revizionis- 
tų.

Kitas Maskvos kiršintojas Fi
del Castro Alžire pareiškė, kad 
1972 metai nėra 1962 m., kada 
sovietai pasitraukė iš Kubos. 
Imperializmas šiandien nesąs vi
sagalis. Socialistų stovykla tu
rinti vieningai veikti ir viso pa
saulio opinija paremsianti so
cialistus.

Prancūzijos komunistai kriti
kuoja prezidentą Pompidou, ku
ris remias JAV imperializmą. 
Paryžiaus spauda neabejoja, kad 
prezidento Nixono vizitas i Mas
tys Įvyks, nežiūrint Vietnamo 
įvykių. Didžiausias spaudimas 
Maskvai ateinąs iš Bonos, kur 
iki kito trečiadienio buvo atidė
tas sutarties tarp Maskvos ir Bo
nos ratifikavimas. Maskvoje 
prezidentas turi pasirašyti su
sitarimą dėl Berlyno. Jei kelio
ne sovietai atšauktų, sutartis 
dėl Berlyno liktų nepasirašyta 
ir Bona tikriausiai neratifikuo- 
tu nepuolimo sutarties.

dentas dr. Rafael Calderas, m. 
balandžio 20 d. atsakė V. Venc
kui specialiu padėkos raštu, gra
žiai įvertinęs lietuviu veiklą Ve- 
necueloje ir pažadėjęs paramą 
jų pageidavimams. (E)
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(Pluoštus atsiminimų)

(Tęsinys)
Nežiūrint, kad Hitleris buvo 

padaręs labai sunkų nusikalti
mą, “Volksgericht” Miunchene 
Hitlerį nubaudė tik penkeriais 
metais paprasto kalėjimo. Ir 
tai posėdininkai sutiko šį spren
dimą pasirašyti su sąlyga, kad 
Hitleris po šešių mėn. bus iš ka
lėjimo paleistas lygtinai, jam 
dovanojus likusią bausmę. Ir 
tikrai po šešių mėn. Hitleris 
lygtinai nuo atlikimo likusios 
bausmės buvo atleistas, nors 
teismą jis užtikrino, kad iš
ėjęs iš kalėjimo savo priešvals
tybinę veiklą tęs ir toliau. Hit
lerio bendrininkai, 'dalvvavc 
sukilime, buvo nubausti tik po 
tris mėn. paprasto kalėjimo 
lygtinai, nors tvirtino, kad nuo 
savo priešvalstybinės veiklos 
neatsisako ir ateityje, šis pro
cesas tęsėsi ištisą mėnesį, pir
mininkaujant “Oberlandesge- 
richt’’ teisėjui Neihardt. Spren 
dimas buvo kaltinamųjų trium 
f as ir Respublikos pažemini
mas. Iš teismo pusės buvo vi
siškas nesiskaitymas su Respub 
likos įstatymais ir teisės reika
lavimų paneigimas. Taipogi 
paaiškėjo, kad Bavarijos tei
singumo ministras du kartu bu 
vo įsikišęs į proceso eigą Hitle
rio naudai.

Taigi 3-jo Reicho diktatūra

buvo pagimdyta ne tik jėgos, 
bet ir teisininkų darbu. Teisi
ninkai paruošė tai jėgai ir klės 
tinčiain neteisingumui valsty
bės teisines normas, pagal ku
rias atrodytų, kad, kas daro
ma, yra pagrįsta teise ir teisin
gumu.

Reikia pastebėti, kad nacio
nalistams perėmus valdžią, sa 
vo veiklai rado jau pagamintą 
medžiagą prof. Erich Kaufman 
teisės mokslų veikaluose. Pas
tarasis teigė, kad viskas yra 
teisėta ir teisinga, kas valsty
bės norams ir tikslams tinka, 
todėl ir teisė valstybėje taip 
toli siekia, kaip toli siekia 
tos valstybės jėga. Tik jė
ga taria galutinį žodį, kas 
valstybėje yra teisėta ir teisin
ga. Todėl valstybė nieko netei
sėto padaryti negali, nes, kas 
turi jėgą, tas turi ir teisę. Tai
gi prof. Kaufmanas su savo te
orija davė nationalsocialistinei 
santvarkai teisinius pagrindus.

Be prof. Kaufmano naciona
listams dar padėjo ir prof. Ge
orge Jellinek, kuris savo vei
kaluose visiškai paneigė susi
tarimo reikalingumą tarp val
džios ir valstybės piliečių, at
seit, Jellinek sukūrė valstybėje 
kumščio teisės teoriją. Dedant 
tokias teorijas nacionalsocialis 
tinės santvarkos pagrindan, šie 
teisės teoretikai pamiršo Kanto 
skelbtą pažiūrą: “Ne teisė po-
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Kai aitvarai ir laumės 
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Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai a. 
Krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie 
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1. N. Butkiene. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 
NUKES, 34 psl. su B apsakymėliais iš va.kų pasaulio, 
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

Z. Vanda Frankiene - Vaitkevičiene, ŠOKOLADINIS
mažiesiems Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys $1.50

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vilkams. Dail. V. Simao- 
kevi čiaus iliustruota, 1-30 psL, $1.80.

6 pasakos ir OV’Y 
Abi gausiai ilius-

KIŠKELIS, pasaka

litikai, bet politika teisei turi 
atitikti”.

Vadovaudamasis Kaufmano 
ir Jellineko teorijomis 1936 m. 
valstybės sekretorius D r. Ro
land Freisler savo kalboje tei
sininkams teigė: “Niekas nega 
Ii mums sukliudyti ištikimai 
vykdyti Fiurerio ir jo bendra
darbių parėdymus. Teisininkas 
turi būti pavyzdžiu vokiškajai 
bendruomenei. Kas drįstų to
kiai tvarkai nusižengti, tam 
nėra vietos teisininkų tarpe. 
Kas drįstų paabejoti nacional
socialistinės santvarkos teisin
gumu ir tikslingumu, tas turi 
būti sunaikintas. Visų turi būti 
tik vienas įsitikinimas — teisė
ta ir teisinga yra tai, kas vo
kiečių tautai naudinga.”

Paminėti faktai dėl teismų 
sprendimų ir prof. Kaufmano 
bei Jellineko skelbtos teorijos, 
aiškiai įrodo, kad vokiečių teis
mai dar prieš 1933 m. jau buvo 
užkrėsti nacionalsocialistine 
ideologija.

Weimaro konstitucijai vei
kiant, priimti naują įstatymą, 
ar jį pakeisti reikalinga buvo 
Reichstagui nubalsuoti. Toki 
varžtai Hitleriui buvo neparan
kūs, tačiau pasaulyje reikėjo 
sudaryti naciams palankią opi
niją ir parodyti, kad kas da
roma, yra legalu ir pagrįsta 
veikiančiais Įstatymais. Pir
miausia Hitleris su savo talki
ninkais parengė įstatymą, pa
vadintą “Ermaechtigungsge- 
setz”, atseit, galios suteikimo

ja — “Centro partija”, 
darni gauti šios partijos balsus, 
naciai griebėsi teroro, 
apgaulės.
pavyko susitarti su “Centro 
partijos” vadu Kaas. Hitleris 
Kaas’ui pažadėjo saugoti teisė
jų nepriklausomumą, nepažeis 
ti krikščioniškųjų konfesijų, 
nepažeisti teisių mokyklose ir 
auklėjimo srityje, nepažeisti 
esamos padėties Vokietijos pro 
vincijose ir, svarbiausia, ap
saugoti Reicho prezidento tei
ses. Taip pat pažadėjo, kad 
visi valdininkai liks savo vie to 
se. Hitleris su Kaas sąlygom su 
tiko, tačiau iš savo pusės parei
kalavo Galios suteikimo įstaty
mo projektą būtinai priimti, 
nes tai būtina jo prestižo pakė
limui užsieniuose? Už įstatymo 
projektą balsavo 441,' o prieš 
94, tai yra vien socialdemok
ratai.

“Galios suteikimo” Įstatymą 
Reichstagui priėmus, Hitleriui 
savo darbus Įteisinti nebuvo 
daugiau reikalinga nei konsti
tucija, nei Reichstagas. Duotus 
“Centro partijai” pažadus Hit
leris visai ir nemanė vvkdvti. 
Pirmoje eilėje jis panaikino 
Reicho tarybą (Reichsrat), ku 
rią sudarė rinkti'nuo kiekvie
nos provincijos atstovai, pa
našiai kaip USA senatas ir, su 
siaurino provincijų vyriausy
bių teises, o vėliau tas vyriau
sybes pakeitė gauleiteriais. To
kiu būdu pasiekė visos Vokie
tijos valdžios centralizacijos.
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8. Jonis VaiaitS, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, ifegendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai bendravo su savo dievais. 54 psl., SI.00.

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

naujienos.

Įstatymą. Šio Įstatymo projek
tą Hitleris pateikė Reichstagui, 
kuris 1933 m. kovo mėn. 24 d. 
ji priėmė. įstaf\nio pirmas str. 
sako, kad visus istatvmus ųali 
išleisti vyriausybė be numaty
tos konstitucijoje procedūros.

Atseit, Įstatymų leidiniui 
Reichstagas buvo daugiau jau 
nereikalingas. Be to, lo įst. ant 
ras punktas sako, kad vyriau- 
subės leidžiamieji įslalymai ga
li irgi prasilenkti su konstituci
ja. ši Įstatymą Hitleriui praves 
Ii per Reichstagą buvo labai 
sunku, nes Reichstago daugu
mą sudarė tuo metu buvusi Vo
kietijoje skaitlingiausia parti

CM» HAL6TED Si., CHICAGO, ILL. 6060a.
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teisėjų sprendimus prie bend
ros linijos, išreikštos nacional
socialistinėje dvasioje”.

Nacionalsocialistams visai ne 
rūpėjo laikytis įstatymų teisė
tumo ir teisingumo. Jiems rū
pėjo, ir to pasiekė, kad teisėjai 
būtų vairuojami NSDAP. Prie 
nionės šiam tikslui buvo visos 
teisėtos. ‘Laiškuose teisėjams” 
dėl teisėjo sprendimo ar teisin
gumo ministras skelbdavo savo 
pastabas. Vienus sprendimus 
pagirdavo, kitus išpeikdavo. 
Žinoma, kiekvienas teisėjas 
savo sprendimą atpažindavo, 
nors ir nebuvo žymima, kokio 
teisėjo sprendimas .padarytas. 
Bet jeigu ant sprendimo buvo 
ministro neigiama pastaba, toks 
teisėjas, jau buvo skaitomas ne
patikimu. Todėl kiekvienas tei
sėjas, darydamas sprendimą, 
turėjo tai turėti galvoję ir dary
ti tokį sprendimą, 
tiktų ministro 
Tuo ir baigiasi
klausomumas pagal Teismų 
santvarkos įstatymo pirmą str. 
Čia duosiu vieną pavyzdį.

Vienuolikos metų mergaitė 
mokykloje atsisakė sveikintis 
“mit dem deutschen Gruss”. 
Mokytojo klausiama, mergaitė 
atsakė, kad tai ji daranti dėl 
savo tikybinių įsitikinimų, nes 
tai prieštarauja biblijai, kur pa
sakyta: “Nedaryk nieko iškel
tom rankom, nes tai nepatinka 

i Viešpačiui”. Mokytojui norint 
j paveikti mergaitę per jos tėvus, 
tėvai griežtai atsisakė paveik
ti mergaitę, nes tai prieštarau
tų biblijai. Apie ši įvyki buvo 
painformuotas “Jugendamt”, 
kurio pareigos yra prižiūrėti, 
kaip vaikai auklėjami ir užlai- 

'komi. Jugendamt, globos teis-

kuris ati- 
nusistatymui. 
teisėjo nepri-

Nore- kos įst. pirmajam str.
Šiuo atveju, randu reikalin- 

melo ir gu paminėti teisingumo minis- 
Pagaliau Hitleriui Aro aplinkraštį, išleistą 1942 m. ‘ 

rugsėjo mėn. 7 d. Tame aplink 
raštyje, ministras sako: “Aš ga
liu teisėją tik įtikinti, kaip jis 
įstatymų pagalba gali savo tau 
trečiams padėti, pašalinti iš vo
kiškosios bendruomenės visas 
negeroves.” Toliau ministras 
sako: “Norėdamas teisėjams 
padėti, nutariau išleisti “teisė
jams laiškus”, kuriuose bus 
skelbiami sprendimai, kurie, 
mano nuomone, turi ypatin
gos reikšmės nacionalsocialis
tinėje santvarkoje ir gali tarnau- 
tipavyzdžiu teisėjams darant 
sprendimus. Aš esu Įsitikinęs, 
kad “laiškai teisėjams” priartins

me “Vormundschaftgericht” 
iškėlė bylą, reikalaudamas 
mergaitę atimti iš tėvų ir pa
talpinti prieglaudom arba per
duoti kitų globai, nes mergai
tės tėvai yra nacionalsocializ- 
nio priešai. Vorniundschaftge- 
richt Jugendamto reikalavimą 
atmetė, motyvuodamas, kad 
mergaitės tėvai gal ir nejaučia 
simpatijų nacionalsocializmui, 
bet nėra (jokių įrodymų, kad 
jie yra nacionalsocializmo prie
šai. Jugendamt teismo nutari
mą apskundė aukštesnei teis
mo institucijai ir skundas bu
vo patenkintas. Gi teisingumo 
ministras, dėl globos teismo 
sprendimo, “laiškuose teisė
jams” padarė tokį prierašą: 
“Auklėjimas vokiškos jaunuo
menės priklauso tėvams, mo
kyklai ir HJ. Jie turi dirbti, 
kad jaunuomenės auklėjimas 
eitų nacionalsocialistinės dva
sios keliu. Nutolimas nuo to
kios auklėjimo formos sudaro 
pavojų bendram tikslui siekti. 
Pasyvi tėvų laikysena vaikų 
auklėjime yra nusikaltimas na 
cionalsocialistinei idėjai. Tuo 
labiau, kad šiame atsitikime 
turime reikalo su nacionalso
cialistinės santvarkos nesimpa 
tikais biblijos tyrinėtojais (Bi- 
belforscher) ir savo vaikus jie 
auklėti negali”.

Tuo tarpu B. G. B. 163 str. 
sako, kad vaikų auklėjimas ir 
jais rūpinimasis yra išimtina 
tėvų teisė.

Šįos bylos finalas buvo toks, 
kad mergaitė patalpinta prie- 
glaudon, o jos tėvai koncen
tracijos stovyklom
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¥>u can’t
live on love

forever.
Teismams tvarkyti Hitleris 

išleido naują Teismų santvar
kos Įstatymą (Gerichtsverfas- 
sungsgesetz). Teismų santvar
kos Įst. I str. sako: “Teisėjo 
galia vykdoma per teismus. 
Teisėjai tik Įstatymų klauso”. 
Vienok teisėjas gali ir nepaklus 
Ii kaikuriems Įstatymams, pvz. 
Įstatymui kaip Vokiečių tautos 
kraujui ir garbei apsaugoti*’ 
arba dėl “Tautos kenkėjų” 
(Voiksschaedlinge) Įstatymui, 
jei tie Įstatymai nesiderina su 
teisėjo sąžine. Tačiau toks tei
sėjas iš teisėjo pareigų tuojau 
pašalinamas. Teisėjo sąžinė — 
bereikšmis dalykas. Bet ir na
cių laikais kai kuriais atvejais 
teisėjas turėjo laisvės savo 
sprendiniui. Pavyzdžiui, teisia
masis užsitarnauja bausmės 
pagal B. St. 2-rą str. t. y. “Nach 
gesu ndem Voiksenipf inden”.
Kada Įvyksta nusikaltimas pa
gal ši įst., atseit, kada pažeista 
“Gcsundc Volkscmpfindcn”, pa 
liekama teisėjui spręsti. Ben
drai imant, nacionalsocialisti
nė teisingumo politika buvo 
tokia, kiek galint veikti Į atski
rus teisėjus, darant jiems spren 
dimus. Tokia politika buvo pa 
vadinta “teisėjų vairavimu”, 
nors toks vairavimas griežtai 
prieštarauja Tehmų santvar-

usay, you’re young.- You’re got all 
the love in the world and you’re eking 
your best to Eve on it. Retirement? 
That’s for when you’re old, right?

It’s for when you’re old if you can 
afford it.

The kind of retirement you’re after 
isn’t the typical rocking-away-on- 
the-front-porch variety. Tbu proba
bly picture yourself taking extended 
vacations, pursuing hobbies, or buy- 
ing*that forty acres and Eving off the 
land. Pipe dreams? Not if you pre
pare now.

There’s an easy, painless way to 
make your retirement dreams a real
ity. Join the Payroll Savings Plan 
where you work. That way, an amount 
you specify will be set aside from each 
paycheck and used to buy U.S. Sav
ings Bonds. It’s an easy way to save.

And now there’s a bonus Tntere&t 
rate on aU U.S. Savings Bonds—for 
E Bonds, when held to matu
rity of 5 years, 10 months (4% the 
first year). That extra payable 
as a bonus at maturity, applies to all 
Bonds issued since June 1, 1970.«. 
with a comparable improvement for 
aU older Bonds.

Now is the time to start saving. 
Money’s a nice thing to have while 
you’re firing on love forever.

cashed it year baak. Tax he deferred
Ttatil redemption- Ahd. n^ray*
Bofedt MB ipreoiwjto BMi

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

Feljetonas

Jonas žebrys, atsilošęs minkš
toje kėdėje, stebėjo ežero puto
jančių bangų žaismą. Jos ritosi 
paskui viena kitą, putojo, šniok
štė, taškė įnirtusios pakrantės 
uolas, o paplūdimyje nusilpusios 
švelniais ilgais liežuviais laižė 
smėlio kruopeles. Smėlyje tie 
vandens liežuviai bematant ding
davo. Matė Jonas tame žaisme 
save, žmoną, visuomenę, visą gy
vybę. Jam rodės, kad jis pats 
vienas iš tų lašelių, putojančių 
bangų mėtomas ir nykstąs. Ne
spėjus jam giliau įsigilinti į 
bangų ir žmonių judėjimo pana
šumą, į kambarį tvirtu žingsniu 
įėjo žmona Anelė. Iš jos laiky
senos spėjo, kad ji ateina su di
deliu kroviniu jo galvai. Nujau
timas neapvylė.

— Mielasis, — pradėjo ji, — 
atrodo, kad svajonėmis gyveni. 
Leisk truputį sutrukdyti. Gerai ?

— Kas tau, Aneliuke, galvą 
kvaršina? — paklausė jis ra
miai.

— Kas man rūpi, turėtumei 
ir tu svarstyti. Tu greičiausiai 
įsigilinęs į kokias nors abstrak
tines problemas. Gyveni dausų 
pasaulyje. Tuo tarpu ant žemės 
yra eibės degančių reikalų.

— Kas jau dabar užsidegė?
—Žurnalistai. Sąjunga dega!
— Atvėsyk karštą galvą. Kuo 

reikalas kvepia?
— Argi nežinai, kad žurna

listų garbė murzinama? Jau ne

pirmą kartą. Dabar vienas įsi
drąsinęs šaiposi, kad garbės ti
tulas žurnalistams nėsąs reika
lingas.

— Tai koks čia degantysis rei
kalas? Garbė ne titule slypi.

— Ir tu nenorėtum, kad tave 
garbės nariu išrinktu?

— Visai nesuinteresuotas. Ne
su gaidys, ar povas.

— Bet koks iš gaidžio būtų 
gaidys, jei skiauturės arba uo
degos neturėtų?! Nė viena viš
ta į jį nepažiūrėtų.

— Gaidys paskirties funkcijas 
ne uodega ir skiauture vykdo.

— Begėdi! Aš visai ne apie 
seksą kalbu. Reikalas sukasi 
apie grožį ir garbę. Jie stimu
liuoja akciją ir kūrybą. Ar bū
tumei mane vedęs, jei būčiau bu
vusi negraži? O ypač prasiradu- 
si?

— Tu, pupyte, nuklydai į ša
lį. žurnalisto, kaip ir kiekvieno 
žmogaus garbės titulas ne ofi
cialioje etiketėje, bet veiklos tu
rinyje. Jo vertė raštų kokybė
je, idėjų puoselėjime.

— O aš tau pasakysiu, kad tu 
esi egoistas. Tu matai tik sa
ve. Vyrai turi niekuomet neuž
miršti, kad jie turi žmonas. Net 
vaikus, gimines.

— Ką bendra turi vyro gar
bė su žmona?

— Labai daug! Tu supranti 
abėcėlę žurnalistikos, filosofi
jos, bet neįskaitai gyvenimo abė-

Prezidento Nixono žmona Pat Nixon, lankydama Robersonville, N. C. 
šimto metu sukakties minėjimą, pasipuošė skrybėlaite, kurios sti

lius buvo labai madoje prieš 100 mėty.

Ne knygas, i«et idėja?

INSURED)
UP to' 

520.000
_ SAVE AT
Mutual Fedlral 

Savings and Loan
2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608

Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

J

Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

5
(V REGULAR

70 PASSBOOK
ACCOUNT

Her Annum

NOW INSURED TO $20,000.

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

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

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

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltu statytoju su sovietais sukeltu mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

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

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

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4.00.

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

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

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

V. MaelOnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį’ gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

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

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1737 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6O6O« 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidų.

celės. Nesupranti moters psi
chologijos abėcėlės.

— Man rodos, kad aš ją gerai 
pažįstu. Ypač savo žmonos.

— Klysti, bernužėli! Ir nu
mirsi, abėcėlės neįkandęs.

— Apie kokią paslaptį tu taip 
aštriai kvaksi?

— Esu moteris. Tokia, kokią 
Dievas sutvėrė! Aš didžiuočiau
si, kad mano vyras būtų su skiau
ture ir puošnia uodega. Su auto
ritetu ir garbės titulu. Tai kiek
vienos moters instinktyvus troš
kimas.

— Bet aš tau sakiau, kad au
toriteto ir garbės esmės ne eti
ketėje.

— Filosofams! Teologams. 
Mistikams ir atsiskyrėliams. 
Jiems to užtenka. Tačiau jie nė
ra gyvenimo srovės išraiška. Tu 
pats sakei, kad gyvenimo srovė 
turi savo filosofiją, savo vagą, 
krantus ir kryptį. Ir tą kryptį 
diriguoja ne kokie ten sielos gi
lumos autoritetai, bet sponta
niškos gamtos jėgos pagal neiš
aiškintus evoliucijos įstatymus. 
Aš esu tos evoliucijos kalba. Tą 
kalbą tu privalai išgirsti, nes 
esu tavo žmona.

— Džiugu, kad tau Į galvą 
mano mintys Įstringa. Kokias 
iš to darai konkrečias išvadas?

— Pats susiprask.
— Moters aistros ir galvoji

mas labai vingiuoti.
— Žurnalistai turi turėti gar

bės narių iš savo tarpo. Jeigu 
koks drąsuolis atsiranda kito
kios nuomonės ir nori sugriauti 
įsisenėjusias tradicijas, tu turi 
nulaužti jam ragus. Kaip dera 
menininkui žurnalistui.

— Kokia iš to bus tau kon
kreti nauda?

— Neieškok apčiuopiamos 
naudos ten, kur moteris savo 
apetitą reiškia. Ji turi teisės į 
tai, ką jos sielos pulsas diktuo
ja.

— Ar ne tas pat bus, kai aš 
mirsiu su oficialia etikete, arba 
be jos ? Manai, kad mano kūno 
atomai dangstysis kvailysčių 
etiketėmis ?
—Vėl egoizmas prabilo. Ne ato

mai, bet aš dangstysiuos! Man 
bus garbė, kad mano velionis vy
ras buvo žurnalistų s-gos gar
bės narys. Antkapyje auksinė
mis raidėmis įamžinsiu tavo ti
tuluotą vardą. Ar nekutena ta
ve tokios sugestijos? Ar tavo 
vėlė nepajus didesnį kontaktą 
su manimi, kai vėlinių dieną iš
kilmingai padėsiu puokštę žydin
čių gėlių ir nuvarvinsiu gailią 
ašarą, žiūrėdama į tituluotą ma
no vyro vardą?

— Aš nieko apie vėlę nežinau. 
Spėliojimais nelinkęs grįsti po
mirtinio gyvenimo klausimus. 
Bet tu man štai ką pasakyk: ko
dėl tu įsitikinus, kad aš pirmiau 
numirsiu ?

— Nujautimas sako. Skaitai 
per dienas, giliniesi į sunkias 
problemas, o nežinai, kad šaukš
tu upės neišsemsi. Sek labiau gy
vąjį gyvenimą ir jo pulsą. Su gy
venimu eik. Jo ritmu kvėpuok. 
Reaguok karštai ir energingai į

jo apraiškas. Tada cirkuliacija 
kraujo bus gyvesnė, ir tu pra
gyvensi mane.

— Kokią garbės etiketę aš tu
rėčiau iškalti tavo antkapyje?

— Anelė Žebrienė, visuome
nės veikėja, — nė nemirktelėjus 
atsakė ji.

— Kuo galima paremti tavo 
visuomeniškumą?

— O, Jurgutėliau! Ar buvo 
bent vienas balius be manęs ? Už
miršti ?

— Ne, ne. Aš tik juokauju. 
Tą titulą tikrai iškalčiau. Auk
sinėm raidėmis. Į ką aš, tavo 
supratimu, nesiteikiu reaguoti?

— [Negini žurnalistų sąjun
gos garbės reikalų. Autoritetai 
kiekvienai sąjungai reikalingi. 
Per jų kepurę iškyla autoritetas 
ir pačios sąjungos.

— Man tačiau rodos, kad au
toritetas turi išsikristalizuoti sa
vaime pačios sąjungos narių 
tarpe per jos, realiais principais 
pagrįstą, programą ir narių su
gebėjimą koordinuoti jos sieki
mus su plačios visuomenės in
teresais. Didžiuotis svetimomis 
kepurėmis organizacijai nederė
tų. Į garbės vežimą organizaci
ja pati turi įsisėsti, be pašalinės 
pagalbos.

— Tu tikras oskurantas, Jo
neli, — įtikinamai atšovė Anelė. 
— Sakyk, ar mano garbė padi
dės, jei mano draugė bus diplo
mato žmona?

— Ir taip, ir ne. Kas atsitik
tų, jei ji susikompromituotų per 
savo neišmanymą ‘arba vyras 
būtų įveltas į kokias nors korup
cijas? Padidėtų tavo reputaci
ja? Kas, pagaliau, atsitiktų su 
tavimi, jei tu, užuot savo jėgas 
puoselėjusi pagal,kokį nors idea
lą, imtumei pamėgdžioti jos gy
venimo būdo kryptį, kuri neati
tiktų tavo švelnios sielos niuan
sus?... Autoritetas yra viliojan
tis vainikas. Bet reikia neuž
miršti, kad laiko spinduliuose 
vysta vainikai, nublunka autori
tetai. žmogus visuomet pasilie
ka žmogus. Jis niekada nepri
lygsta net žinomų dievų šešė
liams, tačiau į velnio batus įsis
toti mėgsta.

— Bala nemate tą garbę. Tu, 
atrodo, viena koja stovi čia ant 
žemės, o kita remiesi filosofinės 
realybės neaiškiu pagrindu.

—Pupyte, abi realybės yra rea
lybės tik mūsų pojūčiams. Kuri 
iš jų turi didesnį ryšį su rea
lybe, esančia už mūsų patirties, 
nei tu, nei aš nežinome.

— Aš pradedu jausti, kad tu 
per tas knygas tolsti nuo gyve
nimo.

— Brangioji, knygos yra žmo
nių sielos balsas. Kai jas skai
tai, su buvusiais ir esamais žmo
nėmis bendrauji. Ir ne bet ko
kiais, bet mąsčiusiais, jaučiu- 
siais gyvenimo ritmą gal labiau, 
negu tu ir aš jaučiame. Jose 
gausybė idėjų, į kurias galima 
įsimylėti.

— Štai tau, dėdienuke, ir De
vintinės! Tu tiki labiau knygo
mis. Net drįsti sakyti, kad jas 
galima įsimylėti.

— Tai tau idėjos tavo meilė? 
O kas su manimi? Aš tavo žmo
na, todėl turiu didesnių preten
zijų į tavo meilę.

Jonas atsistojo, apkabino Ane- 
liukę, švelniai pabučiavo ir ra
mino:

— Mieloji, su idėjomis aš su
sižadėjęs mintimis abstraktiš
kai, o su tavimi turiu psichofi
zinį kontaktą. Tu širdies ir mei
lės realybė ir kaip tokia negali 
turėti konkurentų. Idėjos tave 
nepavaduos. Tiki?

Anelė nenurimo ir tęsė toliau:
— Vyrais galima tikėti tol, 

kol kokią šunybę neiškrės. Tai
gi, kol kas. Tu greičiausiai skai
tei, bet niekais nuleidai pačios 
žurnalistų s-gos reikalą. Vieno 
straipsnio autorius pasikėsinęs 
sprogdinti jūsų organizacija ir 
ant jos likusių pamatų dvi nau
jas įsteigti.

— Kuo tave jaudina to straips
nio autorius?

— Ne jaudina, bet piktina. 
Kai kurias mintis aš galėčiau 
suprasti tik butelį konjako iš
gėrusi. štai ką jis rašo pirmo
je skiltyje: “Nepr. Lietuvoje ir 
kituose Vakarų kraštuose žurna- 
lizmas yra profesija”... Man da
bar ir neaišku, kur čia šuo pa
kastas. Iki šio laiko laikraščių 
daugumas rašė, kad nepriklau
soma Lietuva buvo iki rusai į 
Lietuvą atėjo. Cituoto sakinio 
autorius rašo “Nepr. Lietuvoje... 
yra”... Vadinas kalbama apie 
dabar.

— Jis greičiausiai suklydo. 
Gal korektūros klaida. Nekreipk 
dėmesio.

— Iš sakinio konstrukcijos 
neatrodo, kad būtų korektūros 
klaida. Pagaliau atkreipk dė
mesį į antros skilties pirmąjį sa
kinį: “Tokiu būdu, dabartinėje 
žurnalistų s-goj didesnę pusę 
narių sudaro tie asmenys, kurie 
galėtų pretenduoti į žurnalistus 
— sudaro mažumą arba, išviso, 
į sąjungą nestoja”. Gal Salys 
su Skardžium jį suprastų, bet aš, 
mamos lietuviškai išmokyta kai
miškai kalbėti, neįstengia min
ties įkąsti.

— Ir čia bus korektūros klai
da.

— Never mind! Netikiu. Jei
gu jis skirsto žurnalistus į pa
teptuosius ir bezprizornikus, pa
sikvietęs Pulgio Andriušio iro
nišką sąmojų, išeitų, kad jis 
kompententingas žurnalistų rei
kalu kalbėti. Tačiau neaišku, į 
kurią kategoriją jis pats pre
tenduotų. Jeigu į mėlynuosius,

. tūtų skandalas, nes kalbos at
žvilgiu jis yra bezprizornikas.
Jeigu jis bezprizornikas, kaip 
jis gali drįsti kalbėti mėlynųjų 
klausimu? Taigi, atsiduriame 
užburtame rate.

— Tu labai jautri. Klaidas 
žmonėms reikia dovanoti.

— Gali dovanoti, o man ner
vus gadina. Nori eiti Į bažny
čią, apsivilk švariais drabužiais. 
Bet čia ne viskas. Jis kalba apie 
kvalifikuotus gydytojus ir nori, 
kad žurnalistai būtų kvalifikuo
ti. O tos kvalifikacijos gyveni
mo esti dažnai tik muilo burbu
las.

— Tai tu nepripažįsti mokslo 
diplomų ir jų reikšmės?

— Aš jų neneigiu, bet kvali
fikacijas apsprendžia ne vien 
diplomai. Net daktarų. Tai pro
fesija, kurios ne vienas atsto
vas, prisidengęs ligonio parašu, 
nugabena ligonį Į aną pasaulį. 
Štai ryškus pavyzdys. Jaunas 
vyras pasiskundė daktarui, kad 
jo koja iki kelių ištinusi. Jis 
apžiūrėjo ligonį ir liepė kuo grei
čiausiai eiti ligoninėn. Pasakė, 
kad koja turi būti nupiauta. Jau

nuolis, lyg dangaus būtų užgriū
tas, sukrito parėjęs lovoje. 
Prieš akis vaidinosi skaudi ope
racija ir visas gyvenimas be ko
jos. Motina, ašaromis apsipy
lusi, pasiskundė kaimynei, ši ją 
nuramino ir pažadėjo tuoj- ateiti 
su pagalba. Išvirė kažkokių žo
lių, dėjo karštus kompresus ir... 
per naklį koja atslūgo, tinimas 
išnyko. Jaunuolis sulaukė žilos 
senatvės. Tai vienas iš tūkstan
čių pavyzdžių, ką gali padary
ti kvalifikacijos. Taip esti su- 
kvalif ik uotais žurnalistais, po
litikais, advokatais ir kitais pro
fesionalais. Mokykla 'yra bū
tina. jos diplomai reikalingi, bet 
negali būti niekinami tie, ku
rie įgyja gyvenimo ir patyrimo 
diplomus. Kai kas linkęs pašie
piamai nediplomuotus žurnalis
tus vadinti gizeliniais žurnalis
tais. Aš manau, Joneli, kad gi- 
zeliniai žurnalistai tokia darky
ta kalba nepasirodytų viešumo
je. Klystu? Erezijas sakau?

— Šį kartą tu teisi.
— Tik šį kartą? Visur kitur 

aš neišmanėlė?
(Bus daugiau)

—) 
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato

J. B. KONČIAUS knyga ’

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

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

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

įrištas, 431 pusi. ____________________________  $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis. 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; n dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — ......„........    $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, *416 p.._ $5.50 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi_____ ________ ____ __ $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi.................. ~...............       $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — __________  $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968

pusi., dabar tik $10.00

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU Chicago 8, IIL — Telef. HA 1-6100

y

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
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.

UNIVER

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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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Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams____ ________
pusei metų ____________
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Kitose JAV vietose: 
metams _______
pusei metų __ _______ _

$12.00
$7.00

$11.00

trims mėnesiam*, ________
vienam mėnesiui _____

. $6.00

. $2.00

Kanadoje: 
metams _ _____________ . $22.00
pusei metų _____________
vienam mėnesiui ________

. $12.00

. $3.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su už-sakymu

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

Vilnis rusams labai reikalinga
Vincas Andrulis, vyriausias Vilnies redaktorius, šių 

metų gegužės 8 d. paskaitė įdomų pranešimą to komunisti
nio laikraščio šėrininkams. Raportas andruliškas, vie
tomis labai neaiškus, dviprasmiškas, kaip ir kiti jo pa
ruošti rašiniai ar komentarai, bet jame yra ir tokių daly
kų, kurie ir platesniems lietuvių sluoksniams turėtų bū 
ti Įdomūs.

Paskutiniu metu, kai Andrulis pradėjo sirginėti, 
buvo susidaręs Įspūdis, kad tiktai amžiumi jis buvo vy
riausias redaktorius. Jonikui mirus, Jokubka paskubo
mis buvo iškviestas iš Kaukazo redaktoriaus pareigoms 
eiti, bet dabar vis dėlto aiškėja, kad Andrulis Vilnies 
Įžanginius rašo ir laikraščio politiką nustato. St. Jokub
ka, Jonas Mažeika, J. Marazienė ir Ksavera Karosienė 
jam tiktai padeda. Andrulis yra senas maskvinės politi
kos šalininkas. Jis mokėjo išvengti visų valymų ir išsisuk
ti iš visų nukrypimų. Leonas Prūseika buvo patekęs rusų 
nemalonėn, protestavo ir kelis metus vadovavo “sklo- 
kai”, bet Andrulis niekad nuo tiesios linijos nebuvo nu
krypęs. Šėrininkams paruoštame raporte, atspausdinta
me Vilnyje, Andrulis šitaip raportuoja:

“Susibūrėme mes čia labai svarbiu laiku. Pasau
linė situacija teikia gerą ūpą. Atrodo, visur progre
sas nustelbia regresą. Teisybė, šios šalies vyriausy
bės politika, ypač karine negalima didžiuotis. Ka
ras vedamas jau nuo 1950 metų — Korėjos karo. ■ 
Tarybų Sąjunga^ tuo tarpu taikiu būdu plečia savo 
Įtaką kitose šalyse ir gerina savo žmonių būklę na
mie”. (Vilnis, 1972m. geg. 11d., 2psl).

Kad vilniečiai susibūrė labai svarbiu laiku ir kad 
tarptautinė situacija jiems kelia gerą ūpą, tai galima su 
Andruliu sutikti, bet kad Sovietų Sąjunga taikiu būdu 
plėstų savo Įtaką ir gerintų rusų pavergtų žmonių būklę, 
tai jau yra tiktai andruliškas tvirtinimas. Kaip galima 
vadinti Įtakos plėtimą “taikiu būdu”, kada Sovietų Są
junga pastatė, nuvežė ir veltui šiaurės vietnamiečiams 
atidavė 500 pačių didžiausių tankų. Apie kokį “taikos 
būdą” Andrulis kalba, kada prezidentas Niksonas Įsakė 
pusei milijono Amerikos karių grįžti namo ir juos parve
žė, tuo tarpu Sovietų Sąjunga tuo pačiu metu ten gabe
na tankus ir galingą artileriją? Kaip galima vadinti “tai
kiu būdu” komunistų vedamas derybas Paryžiuje ir ka

FELIKSAS MOTUZAS

DARBAI IR ŽMONĖS
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Tais laikais Dailės Choras išlaikė ir lie
tuvišką radijo valandėlę. Tiems tikslams 
ruošdavo piknikus, kurie vykdavo didžiu
liame Capital parke. Ten rinkdavo gražuo
lę Miss Lithuania of Detroit Išrinkus to
kią gražuolę, sekanti rytą The Detroit News 
.įdėdavo žinią. Tas populiarizavo Detroito 
lietuvius ir Dailės Choro rengiamus pikni
kus.

Taip besidarbuojant kažkas nepapras
to pradėjo darytis su choro vedėjo Kveda
ro balsu. Jo baritonas pradėjo minkštėti. 
pagaliau visai dingo. Teko operuotis ir at
sisakyti nuo dainavimo.

Muz. Kvedarui pasitraukus iš Dailės 
Choro vadovybės, nesurandant kvalifi
kuoto chorvedžio, chorui pradėjo vado
vauti ilgametis dainininkas tenoras Jonas 
Valiukas. Choras išsilaikė, iki atvažiavo i 
Detroitą muz. Budriūnas.

MASINIS PROTESTO MITINGAS
Rusijai 1940 m. okupavus Lietuvą. 

Amerikos lietuviai sujudo rengti protesto 
mitingus prieš okupantą.' Detroito sanda- 
riečiains pasiūlius pritarė Katalikų Fede
racija ir L. S. Sąjungos 116-ta k p. rengti 
ir Detroite protesto mitingą. Rengime man 
teko pirmininkauti, o poniai Kratege — 
Kratavičienei sekretoriauti. Paėmėm di
džiulę Cass Technical auditoriją. Kalbėto

ANATOLIJUS KAIRYS

(Tęsinys)

Visi 4 A. Vaškelio ‘projektų4 
punktai man buvo naujiena. Nė 
vienu žodžiu pokalbio metu ne
buvo užsiminta Vatikano archy
vuose dirbą kunigai istorikai, 
nei Baltrušaitis su Čiurlioniu, nei 
“semiotikas” Greimas. Ilgame, 
iki vidurnakčio nusitęsusiame 
braidyme po palaidą pokalbio ba
lą taip įklimpome, kad be vokiš
ko alaus išbristi nebegalėjome. 
Ir čia man paaiškėjo, kad A. Vaš
kelis jokių gairių neturi ir nie
kada neturėjo, paliekant nuoša
ly planus ar projektus, kuriems 
paruošti reikia daugelio žmonių 
patirties ir dar daugiau proto. 
Jo “principinės gairės.” yra tos 
pačios gairės, kurių jau seniai 
laikosi visos LF pelno skirstymo -• j. i.«uuu>u
komisijos nuo pat pradžios, kar-l švietimo reikalams, į kurią įei-

toju, 50% švietimui, 25% ilga
laikiams kultūriniams-moksli- 
niams projektams ir 25% pelno 
dabarties kultūriniams porei
kiams. štai pridedu raštą, at
seit, instrukcijas, kurias CV 
pirm. p. V. Volertas įdavė man 
vadovautis skirstant pelną. Nuo
rašus atvežiau kun. Borevičiui 
ir pirm. Kavaliūnui.
LF pelno skirstymo komisijos 
JAV LB nariams

JAV LB centro valdyba prašo 
atkreipti dėmesį į šitas gaires, 
dalyvaujant LF pelno skirsty
mo komisijos posėdy:

1. LF pelno dalis, skiriama 
kultūriniams reikalams, nukreip
tina į rimtų mokslinių darbų pa
ruošimą ir išleidimą;

2. Pusė LF pelno,' tenkanti

ro instruktorių siuntimų į šiaurės Vietnamą, kad apmo
kytų karius vairuoti tankus ir naudoti artileriją?

Jeigu komunistinei Sovietų Sąjungos valdžiai bent 
per plauką būtų rūpėjusi geresnė žmonių gyvenimo būk
lė, tai rusai būtų gaminę automobilius, sunkvežimius, 
o ne tankus. Rusai galėtų pagamintas mašinas pardavi
nėti Azijos ir Afrikos tautoms, o dabar jie gamina tiktai 
tankus ir artileriją, kurią veltui atiduoda. Kiekvieno 
tanko pagaminimas brangiai kainuoja. Sovietų darbo 
vergai Įdeda nepaprastai daug darbo valandų Į tankų sta
tybą, o sovietų valdžia veltui davė arabams, o dabar viet
namiečiams tuos tankus atiduoda.

Tame , pačiame raporte šėrininkams Andrulis savo
tiška kalba dar ir šitaip raportuoja:

“Londono institutas paskaičiavimui pasaulinių 
ginkluotų pajėgų skelbia TSRS jau esant visų galin
giausia. 0 reikia žinoti, kad TSRS eina liaudiškos 
respublikos, ne vien Europoj, bet ir Azijoje, taipgi! 
Kuba ir Čilė lotynų Amerikoje. Šitoje situacijoje sa
vas dienraštis darosi dar labiau reikalingas. Mano
me, šis sambūris tai aiškiai pabrėš”. (Ten pat).
Andrulis jau virš 50 metų žavisi Kremliumi, Sovietų 

Sąjunga ir kiekvieną metą “vis gerėjančiu “komunistinio 
rojaus” gyvenimu, bet jis pats nedrįsta Į tą “rojų” ko
jos Įkelti. Antrojo Pasaulionio Karo pradžioje Amerikos 
lietuviai buvo pasiūlę jam net kelionę apmokėti,"5 kad tik
tai jis ten nuvažiuotų, bet jis nutarė pasilikti šiame kraš
te, kur ir “valdžia negera” ir “karinė politika negera” ir 
kur darbininkai “labai išnaudojami”.

Kad sovietų imperijos vergų gaminti tankai veržiasi ' 
į Pietų Vietnamą, tai Andrulis nepastebi, bet kai prezi
dentas Niksonas ryžosi sustabdyti rusiškos karo medžia
gos vežimą į šiaurės Vietnamą, tai {Amerikos “karinė 
politika” jam negera. Negera dar ir todėl, kad kažkoks 
Londono institutas Sovietų Sąjungą paskelbė galingiau
sia, kad jai ginti reikalingas “savas” dienraštis. Jeigu 
ji yra galingiausia, tai kuriam galui dar Andruliui ją gin
ti? Andrulis savo laiku tardytojams aiškinosi, kad iš So
vietų Sąjungos pinigų jis negavęs. Jis virš 50 metų mito 
Amerikos duona. Ar ne metas tokiu “svarbiu laikotar
piu” “savame laikraštyje” geru žodžiu ir apie Ameriką

jais buvo pakviesti adv. S. Gabaliauskas, 
neseniai atvykęs iš Lietuvos, ir dr. P. Gri
gaitis, “Naujienų” redaktorius. Dar kal
bėjo ir dr. J. Jonikaitis. Žmonių atsilankė 
gal koki 400 ar 500, bet didelėj auditorijoj 
išsklido ir sudarė nejaukų Įspūdį. Po mi
tingo, vakarieniaujant Yorba viešbuty j. 
dr. P. Grigaitis man darė pastabas, kad ne
reikėjo imti tokios didelės auditorijos. 
Būtų buvę daug Įspūdingiau, jei tokios 
prakalbos būtų įvykusios Lietuvių svetai
nėj. Jis sako: “Mažesnėj salėj, kada publi
ką matai, gali ir kalba į ją geriau paveikti, 
negu išsklidusią tokioj erdvėj’’. Mes, mas-i- 
nio mitingo rengėjai, buvome rusų okupa
cijos skaudžiai užgauti. Manėme, kad ir 
visi Detroito lietuviai tą jaučia ir ateis pro
testuoti, bet pasirodo, kad tik keli šimtai 
Detroito lietuvių taip galvojo. Jie lanko 
parengimus, koncertus, mitingus, o kiti 
kaip vienuoliai cisteriai, susirietę kiaute 
lindi ir miega, kol jiems per galvą nemuša. 
Jau tada aš pasakiau, kad nesistebiu, jei 
Lietuva neapgina savo laisvės ir nepriklau
somybės, nes dar prie laisvių nesame pri
augę. Turiu prisipažinti, kad tai buvo pir
mas per 30 metų veiklos nepasisekimas. 
Gyveni — mokiniesi.

SLA 352 kp. kaip gausiausia organizacija 
Detroite, visą laiką veikė lietuviškoje tau
tinėje dirvoje, kasmet suruošdavo mažiau
siai vieną koncertą ar vaidinimą, o vasarą 
pikniką, kartais ir du. Turėjo dūdų orkes
trą. 1910 m. išrinkus kuopos pirmininku

na universitetų lituanistinėms liūs. Iškelta skautų ir ateitinin- 
katedroms ir lituanistinėms sti
pendijoms skiriamos sumos, nu
kreipiama į švietimo Tarybą ir 
ji paskirstoma pagal švietimo 
Tarybos sudarytą projektą.

Su pagarba,
Vytautas Volertas,- 

JAV LV centro valdybos 
pirmininkas

Šias instrukcijas p. Vaškelis 
redagavo, kada p. Volertas ra
šė mašinėle. Nežiūrint, kad šios 
instrukcijos yra grynas trafare
tas, LB atstovai jas pilnai įvyk
dė — iki paskutinės raidės.

Toliau A. Vaškelis rašo: “La
bai gražiai skamba, kad komisi
ja ‘nedideles simbolines sumas 
kai kam paskyrė ir be prašymų4. 
Reikia tikėtis, kad tie ‘laimin
gieji4 (svetimženkliai A. Vaške
lio. AK) nepasididžiuos ir atsi
ims”. Mėgstu jumorą. Iš pat 
mažens praktikuoju juoką, o 
ironija yra pagrindinis rūbas 
kiekvienos komedijos išeiginėse. 
Visa nelaimė, kad čia ir objek
tas ir subjektai nepriklauso juo
kų, tuo labiau ironijos kategori
jai. Iš ko A. Vaškelis juokiasi? 
Ką ironizuoja?

Pelną paskirsčius, LF vado
vybė paskelbė spaudoje kam ir 
kiek paskirta. Dr. K. Ambrozai- 
tis pranešime pastebėjo, • kad 
“...komisija nedideles simboli
nes sumas kai kam paskyrė ir be 
prašymų, pav. Lietuvos pranciš
konams kultūros židiniui patai
syti, Lietuvos jėzuitams Jauni
mo centrui palaikyti, Lituanus 
žurnalui paremti — po 500- doL” 
(Draugas, 1971.XII.17). A. Vąš
elis ironizuoja pranciškonus, jė
zuitus ir Lituanus žurnalą, ga
vusius vos po $500, vadindamas 
juos “laimingieji” ir norėtų, kad 
jie pasididžiuotų ir jiems paskir
tos simbolinės aukos nepriimtų. 
Tokio atsitikimo mūsų spaudoje 
dar nėra buvę.

Nieko nenoriu slėpti nuo vi
suomenės. Pokalbio metu A. 
Vaškelis iš tikro griežtai laikė
si savo “asmeniškų gairių”, bū
tent, kad LF pelnas nebūtų ski
riamas nei skautams, nei ateiti
ninkams, jei jų spaudai (išimtį 
padarė Eglutei), nei jėzuitams, 
nei pranciškonams, nei kitiems 
vienuolynams, nei partizaninės 
literatūros palaikymui. (VI. Bū
tėnui buvo numatyta, o vėliau 
paskirta §1,000 “Kritusieji už 
laisvę” III t. parašyti). Šį A. 
Vaškelio nusistatymą žodžiu 
perdaviau kun. J. Borevičiui ir 
mok. J. Kavaliūnui, o taipgi pa
kartojau, prisipažinsiu, ir pel
no skirstymo posėdyje, daugiau 
iš tarnybinės pareigos (už kelio
nę mokėjo LB GV iždas)., negu 
įsitikinimo. Lietuvos pranciško
nams ir Lietuvos jėzuitams sim
bolinės aukos buvo vienbalsiai bo rezultatais. Susirinkimas il- 
paskirtos dr. -A. Razmai pasiū- gu rankų plojimu pirmininkės

Charles Martiną ir tais pačiais metais iški
lus lietuviui Barney McCosky — Makaus
kui į Detroito Beisbolo Tigrų viršūnes, ir 
sužadinus lietuviškame Detroito jaunime 
sporto idėją, prie SLA 352 kp. buvo suor
ganizuotas gana skaitlingas Beisbolo tymas. 
Jų uniformom įsigyti susivienijimo centras 
davė $500.00. Čia reikia pastebėti, kad vie
no lietuvio jaunuolio iškilimas sporte dau
giau lietuvišką dvasią pakelia, negu šim
tas lietuvių mokytojų. Pavyzdžiui, kada 
Jac Sharkey — Žukauskas laimėjo bokso 
čempijonatą, vis berniukai didžiavosi, 
kad “jis irgi lietuvis”, nors nemokėjo nė 
žodžio lietuvių kalbos. Man kartą pasako
jo lietuvis, buvęs U. S. Roberto kompani
jos formanas, J. Wilson — Viliūnas, su- 
amerikonėjęs lietuvis, vedęs amerikonką 
lenkę, ir turėjęs dešimties metų sūnų, 
kada Šarkis pasiekė čempionatą: “Vieną 
vasaros vakarą sėdžiame su žmona prie 
lango ir klausom, kad mūsų P'rankis, ran
ką iškėlęs aukštyn, pakeltu balsu šaukia 
kitiems berniukams: — “Nutilkite, o jei 
nenutilsite, tai aš jus nutildysiu!

— O kas tu toks?
tuvis, — Frankis atrėžė.

Bernikai šaukia ir juokiasi — Koks 
tu lietuvis, kad nė žodžio nemoki lietuvių 
kalbos. — Man nereikia kalbos, mano gys
lose teka lietuviškas kraujas!”

Wilsonas sako, kad kai kada žmona sa- 
vindavosi sūnų, kad jis jos, ir kad yra len
kas. Dabar aš jai pasakiau: “Dabar matai, 
kieno sūnus Frankas?”

Pirmą vasarą mūsų jaunuoliams sekėsi

kų bei j y spaudos nepalaikymo 
mintis buvo palaikyta nerimta.

Iš Filadelfijos j Čikagą grį
žau. labai nusiminęs. Kilo klau
simas, ką A. Vaškelis atstovau
ja LB Centro Valdyboje? Ar 
asmuo, taip griežtai nusistatęs 
prieš skautų ir ateitininkų šel
pimą, kurie sudaro virš 95% mū
sų patriotinio jaunimo, kuris yra t « -•

Lietuvių Bendruomenės veikla ir 
Motinos Dienos minėjimas
Rockfordo lietuvių organiza

cijos išskyrus Liet. Klubą, nė
ra skaitlingos nariais (net j me
tinius jų susirinkimus ateina 
tik apie 30 narių), bet yra veik
lios. Ypač gyva ir veikli yra L 
B. apylinkė, kurios valdybai jau 
daug metų be pertraukos pirmi
ninkauja labai darbšti ir suma
ni p. V. Kiznienė.

Liet. Bendruomenė kasmet 
Rockforde surengia su dideliu 
pasisekimu pasibaigiančius šam
pano balius, Kalėdų eglučių ir 
Motinos dienų minėjimo pobū
vius, piknikus su Joninių lau
žais ir kelis pusryčius. Iš paren
gimų- gautu pelnu Rockfordo 
Liet. B-nės apylinkė su 1,000 dol., 
įnašu įstoja nariu į Liet. Fon
dą, kol buvo čia pakankamai 
mokyklinio amžiaus liet, vaikų 
išlaikė lituanistinę mokyklą, o 
dabar, kai toji mokykla dėl vai
kų stokos nebeveikia, jos vieto
je šelpia kitur esančias pana
šias institucijas ir aukomis pa
remia kitus lietuvybės palaiky
mo darbus.

Rockfordo Liet. B-nė praei
tais metais pasiuntė į -Vokietiją 
Vasario 16 gimnazijai 200 dol. 
auka, paaukojo Chicagos Univer
sitete studijuojančių lituanisti
ką stipendijoms 300 dol. ir kas
met, Vasario 16 šventės proga, 
paaukoja A. L T-bai Lietuvos 
laisvinimo reikalams po 50 dol. 
Ir š. m. metiniame narių susi
rinkime buvo nutarta vėl pana
šiai pasielgti: paaukoti Chica
gos Universitete lituanistiką stu
dijuojantiems stipendijoms 200 
dol., pasiųsti į Vokietiją Vasa
rio 16 gimnazijai 100 dol. auką, 
paremti Liet. Enciklopedijos an
glų kalboje išleidimą 100 dol. 
ir paaukoti š. m. Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso reikalams 
100 dol.

Šių metų kovo mėn. 26 d. įvy
ko L B-nės Rockfordo apylin
kės skaitlingas metinis narių su
sirinkimas. Jam pirmininkavo 
Dr. V. Plioplys, o sekretoriavo 
p.. K. Rutkauskas. B-nės valdy
bos pirmininkė p. V. Kiznienė iš
samiai papasakojo apie praeitų 
metų veiklą ir pasidtžiaugė dar-

sviediniu mėtyti gerai, o sezono gale mė
gėjų bolininkų eilėse nuo pirmojo laimėj u- 

xsio “tymo” buvo trečioj vietoj. 1940 m. 
rugpiūeio 17 d. Beechnut Grove darže buvo 
suruoštas piknikas, Į kur buvo pakviestas 
Barney McCosky ir jo tėvelis. Koks buvo 

k nepaprastas piknikas! Gerta, dainuota ir 
šokta..

Sekančiais, t y. 1941 m. bolininkas Bar
ney McCosky , Tigrų žvaigždė pradėjo bo- 
linkno sezoną su iškilmėm. Vietos ameri
kiečių dienraščiai kasdieną dėjo jo paveiks
lus ir aprašė kiekvieną jo mesto sviedinio 
judesį. SLA 352 kp. beisbolininkai irgi se
zoną pradėjo sutartinai. Vasarai įpusėjus, 
B. McCosky žvaigždė pradėjo temti — pra
dėjo nebepataikyti sviediniui. Priežastis 
ta, kad jaunuoliui McCosky pasiekus spor
to viršūnes, kada publika laikė jį sporto 
dievaičiu, sakoma, kad jis pradėjo nakti
mis ūžti ir baliavoti, dažnai ateidavo į 
žaidimo lauką nemiegojęs. Pasibaigus 
sviedinio sezonui. Tigrų Kompanija jį 
iškeitė į kitą. Kartu tą rudenį ir susivieni
jimo beisbolo tymas baigė sezoną blogai, 
išmetinėdanri vienas kitam, kad blogai 
žaidė, ir iškriko.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI 
GELBĖTI KOMITETAS

Antram pasauliniam karui tęsiantis ir 
vis daugiau sunkėjant Lietuvos laisvės pa
dėčiai, tiems reikalams aprūpinti ieško
jom visokių priemonių sėkmingesniam 
darbui suorganizuoti. Prieš trejetą metų 
buvome suorganizavę Detroito Lietuvių
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prieš jų spaudos palaikymą, ku
ris neturi mažiausios nuovokos 
ką reiškia Čikagoje jėzuitų iš
laikomi Jaunimo namai arba 
Bruklyne pranciškonų Kultūros 
židinys, ar toks žmogus tinka 
tvarkyti LB kultūrinius reika
lus? Labai abejoju. Kaip LB VI 
Tarybos narys reiškiu Al. Vaš
keliui viešą nepasitikėjimą.

(Pabaiga)

pranešimui pritarė ir padėkojo 
už visus atliktus darbus, o kai 
atėjo laikas naują valdybą rink
ti, vienbalsiai perrinko 1972 me
tams tą pačią valdybą, kurios 
pirmin inkų ir vėl yra darbščioji 
p. Veronika Kiznienė, vicepirm. 
^p. Paulina Rutkauskienė ir Pe
tras šernas, kasininku Stasys 
Tikuišis ir sekretorium Adomas 
Šernas. *

Kaip praeity buvo, taip ir šiais 
metais pirmas naujos valdybos 
darbas yra Motinos Dienos mi
nėjimo parengimas, kuris įvyks 
šį sekmadienį, gegužės mėn. 14 
d. Lietuvių Klubo salėje ir pra
sidės 2 vai. popiet.

Motinų pagerbimui programą 
atlikti pakviestas sutiko atvyk
ti malonių viešnių iš Waukega- 
no ir Racine sekstetas Viltis, va
dovaujamas p. Reginos Ditkus. 
Daugumą Vilties seksteto dai
nininkų rockfordiečiai jau pa
žįsta iš jų įdainuotos puikios 
plokštelės “Grįši, Grįšim”, o ku
rių dar nepažįstame, turėsime 
progos išgirsti ir pamatyti atei
nantį sekmadienį. Po seksteto, 
programos paįvairinimui scenoj 
pasirodys dar ir vietinis virtuo
zas mažasis Arūnas Rutkaus
kas su dideliu akordionu.

Po programos seks vaišės.
L B-nės Rockfordo apylinkės 

valdyba maloniai kviečia visus 
lietuvius kuo skaitlingiausiai 
Motinos Dienos minėjime daly
vauti.

Įėjimas visiems veltui.

’’NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Tarybą, kuriai priklausė tik vidurinei sro
vei priklausančiosi organizacijos, kuri 
vieno save laikančio socialistu buvo’ su
griauta. 1941 m. vėl iš vidurinės ideologi
jos draugijų susiorganizavo Komitetas, 
kurio pradžiai sutarėm surengti pikniką. 
Garsinti piknikui buvo platinamas toks 
plakatas:

“Didysis Detroito Lietuvių Piknikas 
1941 m. rugpiūeio 10 d. Birutės Darže.

Detroito lietuvių draugijos demokrati
nio nusistatymo, kurios kovojo ir dabar 
kovoja už Lietuvos Nepriklausomybę, su
siorganizavo į taip vadinamą Lietuvos Ne
priklausomybės Gelbėjimo Komitetą. Šis 
komitetas savo darbo pradžiai rengia šį di
delį pikniką su kalbom ir dainom. Princi
piniu kalbėtoju tikimasi turėti ką tik iš 
Lietuvos atvykusį pulk. K. Grinių ir kitus. 
Muzikinę programą išpildys Dailės Choras, 
vadovaujamas muziko A. Kvedaro. Tiki
mės turėti daug svečių iš kitų miestų, kaip 
iš Clevelando, Grand Rapids, Čikagos, Ta
bor Farmos ir kitų kolonijų. Todėl Detroi
to profesionalus, biznierius ir visus gerus 
lietuvius širdingai kviečiame atsilankyti.

L. N. G. Komitetas”

f Bus dauffiaul

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIENAI



DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų nosies 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET t 
Ofiso tvlaf.; PRospect 8-322? 

Rezid. t*I«f.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

uuo 7 iki 9 vai, yą^ Tree, uždaryta.

R**. t*l. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulawcj Rd. (Crawford 

Msdical Building). Tai. LU 5-6446 
Pruma ligonius pagal susi ta rimą

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

Paul Masilionis, 4636 So. Keating 
Ave., tel 535-5611; Vicepirminin
kas Rose Didžgalvis, 3803 S. Union 
Ave., tel. 927-8660; Nutarimų rast. 
Joseph. Keturakis, 4436 So. Califor
nia Ave., tel. 52^-2553; Finansų 
rast. Herman Danta, 4405 So. Wash
tenaw Ave., tel 847-2774; Kontrolės 
rašt. Josephine Masilionis, 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. Nariai priima
mi nuo 16 iki 50 metų.

felaf^ PRospact 8-1717

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DU C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SEITON 
tNKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Pox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71«t STREET
OfiMi; HEmlock 45349

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1 vai 
antrad.. penktadieni nuo 1—5. tree 

ir ieitad. tiktai susitarus.

Rax.: GI 8-0873

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

6132 So. Kadžio Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambint; Mi 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI- 
KR1AUCEUUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVE.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714)225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. 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
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 $t St, — TeL 7374149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

„“contact lenses’
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAL
DYBA 1972 METAMS — Pirmininkas 

Joseph Skeivys, 6601 So. Artesian 
Ave., teL 7788536; Vicepirmininkas 
Frank Padžiukas, 6918 So. Artesian 
Ave.. teL 778-1624; Nutarimų rast 
Rožė Didžgalvienė. 3808 So. Union 
Ave., teL 927-8560; 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 vai. vak., Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St. Nariai priima
mi nuo 16 iki 58 metų.

ZARASIŠKIŲ KLUBO VAWYBA 1972 
METAMS — Pirmininkas Petras Ble- 

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

ry Radziukenas, 6304 So, Artesian 
Ave. ; Finansų rašL — B.
2535 W. 42nd SU teL VI 7-2879;
Nutarimų rast. — V. Juška, 5717 SJ 
Leflin St.; Kontrolės rast. — A„ Ra-j 
dziukenas, 6804 So. Arterian Avė. ’ 
— Susirinkimai vyksta kas antrą 
antradienį, 7 vaL vak, Hollywood 

\ svetainėje, 2417 W. 43rd St. I
LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJOS 
“APŠVIETA” VALDYBA 1972 MA
TAMS — Pirm. Stella K a u) akis, 3247 j

So. Emerald Ave., teL 225-3016; vi-! 
cepirm. — Aldona Olis, 3439 West 
73 St, teL 925-9546; Nutarimų rast. • 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave„ teL 927-8660; Finansų rašul 
Joanna Zelvis, 3251 So. Green Sul 
teL 842-7838; iždo globėja Frances 
Wagner, 3238 So. Green SU teleL < 
927-8839; iždininkė Anastazija Va-j 
lančius, 2451 W. 46 SU teL 927-2197; i 
šeiraininkė Adela čuprinskas, 3227 
So. Emerald Ave^ teL 842-3148. — 
Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį 2:00 vaL po 
pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Nares priimamos nuo 
16 iki 65 metų.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI ’NAUJIENAS"

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMEHTAS)
5525 So. Mariom Av«. — 586-12S)

G£L£S VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GtLINYČIA 

2443 WEST 63ro STREET
Talofonal: PR S-0&33 Ir PR

-- - -.........—<

UTENOS APSKRITIES DRAUGIŠKO
KLUBO VALDYBA 1972 METAMS — 

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

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVIl 

fe = ;----- ---  - ■ , = V

# ■ 1.................... . ....... ■»
PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

į 2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

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

f . )
I SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, *
■ 1490 kil. A. M. •
I I
j Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 11—12 j 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek-į 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. į 
ryto.

Telef.: HEmlock 42413

Į 7159 So. MAPLEWOOD AVE. ;
CHICAGO, ILL. 60629

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tek 925-8296

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

uždaryta.
R.z. tek WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ lipo* 
©flsas.: 2652 WEST 59th STREET 

Tai.: PR B-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofise telef.’ HEmlock 4-2123 
Ratld. tai*.'- Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
4Ą ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojomi 

* (Areh Supports) ir t t
VaL; g__4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1-
2850 West 63rd St, Chicago, IIL 60629 

Telek PRoapact 6-5064

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBO VALDYBA 1972 METAMS —

Pirmininkė Estella McNamee, 6151 
So. Spaulding., teL 4344936; Vice
pirmininkas Julia Sadauskas, 79?*? S 
Richmond SU teL HE 4-7174; Nu
tarimų rast. Rožė Didžgalvienė, 
3808 So. Union Avė., teL 927-8660; 
Finansų rast. Bemice žemgalis, 
2535 W. 42 St., teL 847-2879; Kon
trolės rast. Josephine Masilionis.
4636 So. Keating Ave., teL 585-5611; > 
Kasos globėjas Joseph Mikšis, 7251 = 
S. Francisco Ave., teL 778-1740;! 
Kasininkas Matt Povilaitis, 7050 S. 
Maplewood Awe., teL 434-0267; Mar
šalka P. Masilionis, 4636 S. Keating 
Ave., teL 585-5611; Korespondentas 
Estelle McNamee, 6151 So. Spaul
ding, teL 4344936. — Susirinkimai 
įvyksta kas kiekvieno mėnesio tre-! 
čią sekmadienį, 1:00 vaL popiet Hol- j 
lywood svetainėj, 2417 W. 43 StJ 
Nariai yra priimami nuo 16 iki 55 
metų.

A popular Norwegian Lenten dish is this inspired version of 
the usual macaroni and cheese casserole. “Straw and Grass'* is 
nutritious peasant economy that's uncommonly delicious’

■ Hot steaming noodles — green and white — are slathered with 
a tart lemon butter sauce and topped with savory Norwegian 
sardines and Parmesan cheese. The unique smoky flavor of the 
sardines from Norway adds a mellow-rich accent to the pi- 
quantly-sauced pasta.

Here’s one “noodle dish” that’s bound to become a year-round 
favorite!

“STRAW AND GRASS” WITH NORWEGIAN SARDINES
1 medium lemon

J4 pound butter
y2 cup chopped parsley
y2 teaspoon dill weed

Dash cayenne
Boil lemon in very salty water 10 to 15 minutes until tender. 

Cool. Cut in half and pull out membrane. Slice peel into thin 
slivers. Melt butter in a small saucepan. Add lemon peel, parsley, 
dill and cayenne. Cook noodles and spaghetti until just tender. 
Drain well and toss with lemon butter in a large bowL Top with 
drained sardines and sprinkle with cheese.

Jjtakąs 6 servings

J4 pound green noodles
yz pound spaghetti

1 can (3 ox.) Norwegian 
sardines, drained- į 
Grated Parmesan cheese v

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

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

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

LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ LY
GOS VALDYBA 1972 METAMS: Pirmi

ninkė — Marie Zolpienė, 3554 So. 
Halsted St., tel. YA 7-2576; Vicepirm. 
— Adeline Gedvile, 3352 So. Lowe 
Ave.; Nutarimų, rast. — Estella 
McNamee, 6151 So. Spaulding, tel. 
4344936; Finansų rast. <— Anna 
Guss, 3153 So. Halsted St.; Kasos 
Globėja — Stella Zigmont, 930 W. 
35th PL; Kasininkė — Rožė Didž
galvienė, 3808 So. Union Ave., teL 
YA 7-8660; šeimininkė — Adella 
čubrinskienė, 3227 So. Emerald 
Ave. — Susirinkimai įvyksta pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio Lie
tuvių Auditorijos mažojoj salėj, 
3133 So. Halsted Street 1 vai. po 
pietų.

ERŽVILKO KLUBO VALDYBA 1972 
METAMS: Pirmininkas — Benedik-' 

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

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

2441 West 70th Street, telefonas 
436-0495; Vicepirm. — Julia Sa- 
causkas, 7222 So. Richmond Street1 
tel. HE 47174; Nutarimų rast. —

iiiiiiiasiirirziiHf

POEZIJOS VEIKALAI

Estella McNamee, 6151 So. Spaul
ding, tel. 4344936; Finansų rast
— Bernice Žemgalis, 2535 W. 42nd 
St, tel. VI 7-2879; Kasos globėja
— Anna Klimas, 7240 So. Fairfield, 
teL 737-4888; Kasininkė — Helen 
Vengeliauskienė, 4500 So. Taiman 
Ave., tel. VI '7-6743; Koresponden
tė — Estella McNamee, 6151 So. 
Spaulding, teL 4344936. — Susirin
kimai įvyksta pirmą mėnesio ket
virtadienį Hollywood Inn salėje, 
2417 W. 43rd Street. 8 vai. vak.

KRAKIŠKIŲ DRAUGIŠKO KLUBO 
VALDYBA 1972 METAMS — Pirmi

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

9-TO WARD0 LIETUVIŲ DEMOKRA
TŲ KLUBO VALDYBA 1971 METAMS

— Pirmininkas Juozas Skeivys, 
6601 So. Artesian Ave., teL PR 
8-6536; Vicepirm. Alfonse Spiečius, 
51 West 103 St., teL WA 8-5487; 
Vicepirm. Bessie Sucilla, 741 West 
123 St., tel. PU 5-3990; Kasininkas 
Frank Puodžiukas, 10822 So. Wabash 
Ave., teL CO 4-2467; Finansų sekre
torius Kazys Rubinas, 10753 So. 
Perry, teL PU 5-8889, Protokolų 
sekret. Anna Labžendis. 10826 So. 
Wabash; Kasos Globėjas Valter 
Stulpinas, 23 E. 112 Place; Kasos 
Globėja Zofija Babelis, 10839 So. 
State St., Trusty Juozas Skeivys, 
6601 So. Artesian Ave.! Trusty Ka
zys Rubinas, 10753 So. Perry Ave.; 
Trusty Frank Puodžiukas, 10822 So. 
Wabash Ave.; Maršalka Kazys Gi- 
rulis, 10850 So. Edbrooke Ave.; Re
vizijos komisija — Petronėlė Rėč
kai tis ir Zofija Babelis. — Klubo 
susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
trečią ketvirtadienį, 7:00 vaL vak, 
parapijos svetainėj,. 108 St ir S. 
State St.

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 PL, tel. 458-8345; Kasos globėja 
ir korespondente' Ona švirmickie- 
nė, 6601 So. Whipple Ave., telef. 
HE 4-0290; Kasininkas Peter Vil
kelis, 2324 W. 71st St., telef. RE 
7-4694; Maršalka Jonas Šulcą, 3933 
SO. Rockwell St., telef. 927-7893. 
— Susirinkimai įvyksta kas ketvir
tą penktadienį, kiekvieno mėnesio 
8 vai., vak. Hollywood Inn salėje, 
2417 W. 43rd St.

CHICAGOS NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR 
PAVIENIŲ , DRAUGIŠKO KLUBO 
VALDYBA 1972 METAMS. — Pirmi

ninkė Mary Neberieza, 5724 So. 
Richmond SL>. tel. PR 8-5817; Vi
cepirmininkė Julia Sačauskas, 7222 
SO. Richmond St., tel. HE 47174; 
Nutarimų, raštininkė Mary Urbelis, 
6631 So. Hoyne Avė., tel. RE 7-5813; 
Finansų raštininkė Anna Condux, 
7132 So. MiUard Ave., tel. 581-4133; 
Iždo kontrolės raštininkas Kaspa
ras Kriščiūnas, ‘ 3171 W. 84th PI.;

Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia] 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste- 
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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

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

Kišeninio formato, 157 psL S2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAL 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių tinklinė, 169 

psl. Kama $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. S2.0Q
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.

12. Nadas Rastenis TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apiei 
išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
"Anykščiu šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, <15 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktitk lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji Lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

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

J5 psl. S1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienv 

raštinę arba užsakyti pa$tu, pridedant čekį ar piniginį ordery

NAUJIENOS,
1739 So. Halted SL, Chicago, HL 60608

***.4**f j>*«4**K
•NAUJIENOJ* KIEKVIENO

DAKS0 ŽMOGAUS

DRAUGAS iR BTČT.

Iždininkas Jonas Jonikas, 7058 So. 
Fairfield Ave., tel. RE 7-0017; Mar
šalka Justinas Žemaitis, 629 W. 18 
St; Korespondentas A. Jusas. 2030 
W. 23rd St., tel. YA 7-8989. — Su
sirinkimai įvyksta kiekvieno mėne
sio antrą penktadieni 8 vai. vakare 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St.

Savo naminę vaistp spintelę reikia 
nepaprastai svariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody* 
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrint* visus užrašus, 
kad nejvyktp klaidu, nes vaisty su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų trūksta Ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

A. t A. I
ELENA BILDUŠIENĖ
Pagal tėvus Eidukaitė

Po sunkios ir ilgos ligos mirė 1972 m. gegužės mėn. 10 dieną, 
6:00 vai. vak., sulaukusi 73 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Gudelių 
dvare, Skaudvilės vise., Tauragės apskr.

Amerikoje išgyveno 25 metus.
Skaudžiam liūdesyje liko: sūnus Vytautas^ marti Bronė, anūkės 

— Vilija ir Lina, sūnus Leonas, marti Laimutė, anūkai — Indrė, 
Rimas ir Linukas, seserys Ona Aleksiūnienė ir Klementina Slikre- 
nė, brolis Kazimieras Eidukas; Lietuvoje 2 seserys; Australijoj — pus
broli Antanas Bauža su šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė SLA 260 kuopai.
Kūnas pašarvotas S. C. Lack - Lackawicz koplyčioje, 2424 West 

69th Street.
šeštadienį, gegužės 13 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Elenos Bildušicnės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, seserys, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213.
-------------------------------------------------------------------—-- -s. - ------ ..J . . .... .

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-S

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

S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
STS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■■ ■■■.. ..... ■ Illi. ............... Į

EUDEIKIS)
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chiaifoa
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAV‘ 
MAS CIENą 

IR NAKTĮ 
♦ 

TURIME 
KOPLYfiėkS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone- YAnis. 7-340)

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Avc., Cicero, HL Phone: OLympie 2*1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
331H So. LITUANICA AVE. Tel.: YAroa 7-1134-113*

STEPONAS C. LACK IR SONOS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublir 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, nifnob
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ALBUMĄ BE VA RTANT

RIBOTAS LAIKAS — TIK DVI SAVAITĖS

Pirmasis necenzūruotas filmas iš Sovietu Sąjungos

kelionės išlaidų

i i

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

CLEVELAND. OHIO
Amerikiečių žygis už Laisvę
ALT Cleveland© skyrius yra 

pakviestas ir organizuoja Cle- 
velando lietuvių grupės dalyva
vimą masinėje antikomunistinė
je demonstracijoje, kuri Įvyks 
šeštadienį, š m. gegužės mėn. 20 
d., 12 vai. JAV sostinėje Wa
shingtone.

Šios demonstracijos tikslas 
yra atsverti komunistėlių demon
stracijas JAV-ėse ir parodyti pa
triotinių bei tautinių grupių vie
ningą nusistatymą kovoti su ko
munistais bei visokias JAV nuo
laidas Sovietų Sąjungai, raudo
najai Kinijai ir kitiems komu
nistų kraštams.

Demonstraciją rengia dešinių
jų grupių koalicija pasivadinu
si JAV Žygių už Pergalę vardu, 
kuri yra vadovaujama žymaus 
antikomunisto kun. dr. Mclntira.

ALT Cleveland© skyrius da
lyvaus su vėliavomis, plakatais

Spalvotas Theodore HOLCOMB filmas, pa
rašytas Harrisson E. SALISBURY. Suma
žintos ;

A WALTER READE THEATRE

automobiliams pasistatyti kainos rhe csouire 
prie 2 E. Oak St. C

ŠIANDIEN: 2:00, 4:00, 6:00, 8:00 ir 10:00 v. SS E. OAK STREIT • 33T-TH7

FUTBOLO - SOCCER - RUNGTYNES
ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 13 D.

Tiesioginiai iš aikščių Į didžiulius ekranus per- 
duodama spalvotais vaizdais EUROPOS TARP- f 
VALSTYBINIŲ RUNGTYNIŲ pusiau - finali- 
nėms žaidynėms
VOKIETIJA-ANGLIJA ir BELGIJA - ITALIJA
Rodys tik kabelinė TV. Namuose nebus matoma.

Pirmosios rungtynės

VOKIETIJA — ANGLIJA
GEGUŽĖS 13 D. 12:00 VAL. P. P.

INTERNATIONAL AMFITEATRE
Rezervuota sekcija: $4.00, $6.00, $8.00. Bilietai parduodami prie Įėji
mo ir visose Tickerton Įstaigose. Dėl arčiausios skambinti 329-1300.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

_ Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
S8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

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

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, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANT1NAS

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

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

Paskutiniu laiku pagarsėjęs 
James Bond, vaizduojantis apsu
kriausią ir tvirčiausią slaptą po
licininką, pagarsėjo nauju fil
mu “Daimonds for ever”. Fil
mas spalvotas. Filmuotas įvai
riose Europos ir Amerikos vieto
vėse.

Intriga pradedama, kai pa
grindinę deimantų prekybą ve
danti bendrovė pajunta, kad jos 
Pietų Afrikoje esanti deimantų 
kasykla per daug apvagiama. 
Pirmiausia deimantkasiai neg
rai deimantus Įsikiša tarp dan
tų ar kitaip, juos paskui išima 
dantistas, tą dantistą banditai 
nužudo skorpiono Įkandimu, ir 
t. t.

Pakviečiamas James Bond, 
vykstantis tikro kontrabandinin
ko dokumentais. Vos pasiekus 

' deimantų svarbų kontrabandi
ninką, gražią žavią moterį, 
ji pasiūlo gėrimą, kurin kitą 
momentą siūlosi Įdėti ledų. Nuė
jusi i kitą kambarį padaro .To
mės Bond piršto nuotraukas, pa
imtas nuo stiklo ir palygina su 
tikro kontrabandininko piršto 
nuotrauka, paimtas nuo stiklo 
ir palygina su tikro kontraban
dininko piršto nuotrauka. Tinka. 
Tada ramiai kalbasi. Betgi Ja
mes Bond buvo užsiklijavęs tik
ro kontrabandininko pirštų nuo
spaudus ant savo pirštų. Netru
kus atvyksta tikras kontraban
dininkas ir t. t. ir t. t.

Filme gausybė Įdomių krimi
nalinių, gudriai, parinktai atlik
tų veiksmų. Deimantų vagių 
centras veda Į JAV atominių 
bandymų būstinę, Į turtuolių Las 
Vegas valdytojų paslaptingas 
rezistencijas, turinčius antrinius

SARA IR MARTA
Pasako ateitį ir pataria 

šeimos, biznio ir vedybų reikaluose. 
Jeigu norite būti ramūs, sveiki ir 
turtingi, aplankykite Sarą ar Maria 
ir būsite laimingos. Pasimatymui te- 
lefonuokite 296-2360 arba užeikite 

9222 NORTH GREENWOOD AVE.
DES PLAINES.

kitoj gatvės pusėj nuo Golf Mill 
Shopping Center, Niles.

Kalba keliomis kalbomis.

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

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

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

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažįstantieji 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:

« — NAUJ1KNOC. CHKAM I, ILL, — FRIDAY, MAY 12, 1972
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Visi galintieji kviečiami dalyvai. 
ti ar kitais būdais prisidėti. Dėl 
smulkesnių informacijų prašo
ma skambinti skyriaus pirm. A. 
Pautieniui 371-1168.

ALT Clevelando skyrius pa
sveikino JAV Prezidentą dėl 
grie'-tesnės linijos Indokinijoje.

ALT Clevelando skyrius parė
mė Jaunimo Žygio už Tikėjimo 
1 aisvę surengtą demonstraciją 
Cleve’ande dėl lietuvių katalikų 
persekiojimo pavergtoje Lietu
voje su $50 auka.

— Mamyte, kas šis garbano
tas ir lieknas dėdė?

Vincuk, tai tėvelis.
— Taip? O kas tada tas pli

kas ir storas, kuris gyvena su 
mumis?

3 Pasaulis mažas, tik jam ap
važiuoti reikia daug pinigų.

r

Kelly aukšt. mokyklos meno departamentas gegužės 8 d. išstatė mokinių meno darbus ir rankdarbius Brighton 
Parko bibliotekoje. Paveiksle mokyklos meno departamento vedėjas L. Mickas rodo susidomėjusiam mokiniui 

keramikos stebuklą — kaip iš molio gniužulo meistro rankos padaro puodynę ar puošnią vazą.

BRIGHTON PARKE savininkas nori 
skubiai parduoti gerame stovyje mū
riją namą. 2 butai po 4 kambarius. 
Įrengtas rūsys. Apynaujis medinis 

2 mašinų garažas. 
4348 So. TALMAN AVĖ. 

TEL. LA 3-3697

PIEMENŲ DAINA
Linksma diena, linksma ana,
Kad piemenys avis gano,

Ho ca ca, ho lialia,
Avytės, ralia, ralia.

Išvarykit ir karveles,
Kur linksmos auga žolelės,

Ho ca ca, ho lialia,
Karvytės, ralia, ralia.

Aušros žvaigždė jau pasvydo;
Visi paukšteliai pragydo.

Strazdas čiulba visa burna,
Aplenkęs pelėdą durną.

Hei, ką dirbi tu, Petrukai ?
Lakstydamas ko netrukai ?

A. Strazdas

NAUJI FILMAI
Amžini deimantai

Į

> i
• i

.....

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cerniak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

j~VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

žmones, visiškai taip atrodan
čius, kaip tikras asmuo, ir t. t.

Neatlaidžiai vedama Įtampa, 
nuotykiai, puikios dekoracijos, 
turtai, gražios moterys. Įdomu 
žiūrėti nuo pradžios, iki pabai
gos. Kokia iš tokių filmų nau
da, jau visiškai kitas klausimas.

A. Titnagas

— JAV J,B Vidurio Vakari] 
apygardos valdyba baigia savo 
kadenciją gegužės 14 dieną 
metinio susirinkimo metu. Dėl 
to atstovai prašomi iš anksto 
pagalvoti apie naujus kandida
tus valdybom Dabartinės val
dybos tik pora žada kandida
tuoti naujon valdybom Kartu 
apylinkių valdyboms primena
ma, kad būtų gerai, jeigu jų 
pranešimai būtų paruošiami ir 
raštu.

— Jurgis Valaitis, London, 
Ont., Canada, "Western Onta- 
rio universiteto . inžinerijos 
mokslų studentas, išrinktas at 
stovu — kandidatu Į Jaunimo 
Kongresą. Jis priklauso Lietu
vių studentų sąjungai ir yra iš 
rinktas tos organizacijos val
dybom

—US Kongreso Atstovas
Frank Annunzio (D. Ill.) ofici
aliais raštais pristatė Ameri
kos Užsienių reikalams sekr: 
William P. Rogers ir atstovui 
prie Jungtinių Tautu George 
Bush Bendrojo Pabaltiečių ko
miteto rezoliucijas. Savo raš
te atst. F. Annunzio prašo Ame 
rikos pareigūnus atkreipti rim
čiausią dėmesį į sovietų oku
paciją ir skriaudas, darant dėl 
to visus galimus žygius savo pa 
reigų bei diplomatinės Įtakos 
apimtyje. Savo laiške 
pirm. dr. K. Bobeliui tas lietu
vių draugas užtikrina tolimes
nę paramą su geriausiais lin
kėjimais. Ats. Frank Annun
zio distriklo raštinės adresas

Boom ji626, US Court 
House, 219 So Dearborn St., 
Chicago, Ill. 60604. Tel. 353 - 
4618. Jo adresas AVashingtone 
yra: Room 1221, Longworth 
Office Building, Washington, 
DC 20515.

vra:

— Altos pirm. dr. Kazys Bobe 
lis pareiškė nuomones Illinois 
senatoriui Charles H. Percy 
Amerikos politikos ir vidaus 
gyveninio reikalais. Savo atsa
kyme ir informacijose sen. C. 
H. Percy konstatuoja bendrą 
nuomonę
klausimų ir ėjimų sprendžiant 
juos.

— George Laurinaitis, ilga- dovą Joną Laukaitį, 
metis BridgepoHo apylinkės, PR 6-0228.

♦ Chicagos Meškeriotojų-Me- 
džiotojų Klubo žvejai gegužės 

, . 20 d. išvyksta i Wisconsin val-daugumoje esamii .. , f A. . .. .. , .stiją žvejoti. Norintieji daly
vauti, dėl informacijų nedel
siant kreipiasi pas išvykos va- 

telefonu 
(Pr).

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

SOUTHWEST
LUNCHEON WAITRESSES
For High Class Restaurant.

10:30 A.M. to 3:00 P.M. — days.
No Sat. or Sun. — Tray Sendee.

CALL 927-5580

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

-MAN and WIFE
NEEDED AT ONCE

TO TAKE CARE OF OFFICES 
AND WASHROOMS.

Hours 2 P. M. to 10 P. M.

Man must have drivers lincense.
Excellent Company benefits. 
Steady Work. GOOD PAY. 

(Near Northside).

CALL — 549-7053

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS BUTAS SU 2 mie
gamais antrame aukšte, priekyje. 
Matosi parkas. 71st ir California 

Ave. apylinkėje. Suaugusiems. 
Skambinti 585-6481.

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIU BU
TAS su vonia 1-mam aukšte. 2 blo

kai nuo lietuviškos bažnyčios. 
4508 So. HONORE ST. 

Teirautis 3-čiame aukšte.

TOWN, OF LAKE APYLINKĖ.! iš
nuomojami 2 V? kambariai, naujai de
koruoti. gazo šildymas. Skambinai 

po 5:00 vai. vak. 776-6526.

FUPNITURB AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARKUODAMI
Iš MODELINIU NAMU BALDAI 

10% iki 50% ruolflida. Galima nirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNTTUPE CO 

TEL GR R-4421
<r?0O Sn WESTERN AVE

gyventojas ir Naujienų skaity- 
Altositojas, išsikėlė gyventi i West 

Pulmano apylinkę.

— Pijus Stončius išrinktas 
Gage Parko apylinkės atstovu 

>į Jaunimo Kongresą. Jis studi
juoja finansų mokslus, yra 
ateitininkų organizacijos cent 
ro valdybos iždininkas ir pa
kviestas i .IK Finansų bei atskai 
tomvbės komitetą, kuriam va
dovauja Saulius Mikaliukas.

— Prekybos Instituto bičiu
liai prašomi atvykti pasitari
mui ir nuotraukoms sekmadie
ni, gegužės 14 d. 1 vai. popiet 
Į Jaunimo Centrą. Valdyba

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

MARQUETTE PARK AREA 
Spacious brick split level ranch. 3 
bedrooms, 1% baths plus finished 

family room. 2 car garage. 
Priced in S20’s.

BERGSTROM REALTY
636-1111

RERGSTROM REALTY
Very clean brick 2 flat. 2—3 bed
room apartments with formal dining 
room. 2 car brick garage. Priced 

right — in low $30’s.

MARQUETTE PARK 
636-1111

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, Ill. 60632. Tai. YA 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, HL 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654

Urm hre ano Casualty Compjny

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

? M. A. š IM K U S
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

U INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4445 So. ASHLAND AVE. 

lA 3-1775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūt automobilių draudimai.

♦ šeštadienį, gegužės 13 die
ną, Lietuvių Tautinėse kapinėse 
jau bus pardavinėjamos gra
žiausios gėlės kapams puošti. 
Kas nori pigesnėmis kainomis 
nusipirkti gražių gėlių, turi iš 
anksto jas įsigyti arba užsisa
kyti. Iki gegužės 29 dienos gė
les pardavinės Povilas Milaše
vičius, jo žmona Sofija ir kiti.

(Pr).

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINI
DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS’

ŽMOGUS BE NAMŲ — 
TAI MEDIS BE LAPŲ

SAULĖTAS, naujas 2 butų mūras 
po 5 kambarius. Atskiri radiant šil
dymai, karpetai. Abu butai air cond. 
Naujas garažas. Gaunate už $41,000.

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. S19,500.

8 KAMBARIŲ 2 aukštų namas. 50’ 
sklypas. 2 auto garažas. Arti 98-tos 
ir California. $19,400.

2 AUKŠTŲ MŪRAS. Čia liuksus 
butas ir modernios biznio patalpos. 
50’ sklypas. Garažas. Galimos pa
jamos apie $6,500 metams. Kaina 
$45,000

PLATUS SKLYPAS prie gražaus 
Marquette Parko. $10,000.

APIE 16 METŲ geras 2 butų mūras 
ir 2 auto garažas. Marquette Parke. 
Platus lotas. Atskiri gazo šildymai. 
Greit galima užimti. $37,500.

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 Marauette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpetai ir kiti 
priedai. Garažas. $30.000.

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.

Valdis Real Estate
7031 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miega
mi, 12 metų, 30’ 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 r>rie 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

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr. 
no 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Grąžoje vietoje prie parko. — 
Š40.500

8 KAME. MŪR.. moderni virtuvė Ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marauette Parke. $21.500

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

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

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

LABAI GERAS 10 butu mūras. 1 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
°arke. — Tik $88.000.

NURIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0121

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, 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-ujH |r t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327




