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WASHINGTONAS. — Gubernatoriaus Wallace laimėjimai 
Maryland© ir Michigano pirminiuose rinkimuose atkreipė poli
tinių sluoksnių rimtą dėmesį. Ankstyvesni laimėjimai Floridoje 
ir kitur būdavo primanai su šypsena, nes pietinės valstijos visada 
rėmė Wallace pažiūras. Pirmą kartą jis laimėjo pramoninės, 
šiaurės valstijos — Michigano balsus visose apskrityse, išskyrus 
keturias. Vienoje yra liberališkas Ann Arbor universitetas. Ten 
laimėjo sen. McGovern. Wallace laimėjo 53% balsų Pontiac 
mieste ir Detroito priemiesčiuose. Antroje vietoje Michigane 
liko McGovern su 27% ir sen. Humphrey trečias su 16% balsų.

V. VOKIETIJOS PARLAMENTAS BAIGĖ 
GINČUS DĖL SUTARČIŲ SU RYTAIS

BONA. — Vakarų Vokietijos parlamentas vakar patvirtino 
kontroversinę kanclerio Willy Brandto sutartį su Maskva ir su 
Varšuva. Sutarčių ratifikavimas buvo kelis kartus atidėtas, kol 
vyriausybei pavyko įtikinti opozicijos narius, kad nepuolimo 
sutartys nereiškia Vokietijos interesų atsižadėjimo ar būsimo 
abiejų Vokietijos dalių sujungimo. Nedidelė krikščionių demo
kratų partijos dalis balsavo kartu su vyriausybe už sutarčių pa
tvirtinimą, tačiau ji išreikalavo atskiros rezoliucijos paskelbimą. 
Joje pabrėžiama, kad sutartis nereiškia galimo abiejų Vokietijų 
sujungimo išsižadėjimo.

Marylande, kur Wallace buvo 
peršautas, jis laimėjo šešis iš 
aštuonių kongreso rajonų, gau
damas 41% balsų, antras — 
Humphrey su 27% ir McGovern 
su 22%.'

šie dvigubi Wallase laimėji
mai jo delegatų demokratų kon
vencijoje skaičių pakėlė virš 
300. Pergalės parodė, kad jo 
kampanijos idėjos: prieš mo
kyklų integravimą per vaikų 
vežiojimą arba už tvarkos ir įs
tatymų gerbimą apeliuoja pla
čioms amerikiečių masėms pie
tuose ir šiaurėje. Paskutinieji 
du balsavimai nebeturi jokio 
“pateisinimo”. Michigane 1968 
m. Humphrey nugalėjo Nixona, 
o šį kartą buvo skaudžiai sumuš
tas Wallace.

Stiprus balsas partijoje
Iki demokratų konvencijos 

Wallace gali laimėti dar ne vie
ną pirminių balsavimų delega
tą. Jei jis jų turės dpie 500,’jis 
bus labai stiprus balsas konven
cijos platformos komitete ir pačio 
j e konvencijoje. Jis gali iš de
mokratų išsiderėti didelių nuo
laidų savo idėjoms. Nėra abe
jonių, kad negavęs partijos no- 
minavimo, jis galvoja kandida
tuoti į prezidentus kaip trečios 
partijos kandidatas. Paskuti
niuose rinkimuose už Wallace 
balso apie 10 milijonų ameri
kiečių. šiais metais jų skaičius 
gali pakilti. Jau teko girdėti, 
kad kalbama apie galimybę, kad 
Nixonas gali pakviesti Wallace 
savo partneriu ir vicepreziden- 
tiniu kandidatu. Tokia pora, ei
nanti respublikonų vardu, ne
galinti Amerikoje pralaimėti, 
kaip galvoja CBS televizijos ko
mentatoriai.

Ar liks paraližuotas?
George Wallace sveikatos pa

dėtis dar neaiški. Klausimas 
liečia jo suparaližavimą. Vieni 
daktarai mano, kad jis savo ko
jų jau niekad nevaldys, kiti sa
ko, kad vienoje kojoje jis turįs 
jutimą ir galįs pasveikti. Pa
aiškės, kai nuo nugarkaulio bus 
išoperuota ten likusi kulka.

FBI agentai visoje Ameriko
je renka žinias apie pasikėsin
tojo Bremer gyvenimą ir jo va
žinėjimą po miestus, kur buvo 
kalbėjęs Wallace. Bremeris bu
vęs pastebėtas Wallace mitin
guose Milwaukee, Kalamazoo, 
I^aurel, Silver Spring, Md., ir 
Wheaton, Md., kur jis net pa
teko ant CBS filmo, daryto Wal
lace susirinkime. Atrodo, kad žu
dikas sekiojo Wallace ir laukė 
progos jį nušauti. Iš to kyla spė
liojimai, kad kas nors Bremerį 
bus nusamdęs gubernatorių nu
šauti.

Penkios kulkos
Daktarai, kurie operavo Wal

lace, praneša, kad į jį pataikė 
keturios ar penkios kulkos. Vie
na jų tik nubrėžė Wallace kairįjį 
petį. Dvi perėjo per dešinią ran
ką ir įėjo į kūną, krūtines sri
tyje. Viena kulka perėjo per

15 VISO PASAULIO Dr. Kazys Bobelis į Vietnamą plaukia
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas Maskvoje grei
čiausia pamatys Bolšoj teatro 
statomą baletą “Gulbių ežerą”.

WASHINGTONAS — Polici
ja prie Kongreso suėmė 120 de
monstracijos dalyvių, jų tarpe 
dr. Benjamin Stock ir nemažai 
kunigų. Didelės demonstracijos 
planuojamos ateinantį sekmadie
nį. •

LONDONAS. — Pasaulinė
aukso kaina Europos biržose pa- • . .
kilo iki 58.50 dol. už unciją. Į apribojo vakar artilerijos apšaudymais. Jiems pavyko pataikyti 

NEW YORKAS. — Negrų Į JAV transporto lėktuvą, kuris ruošėsi pakilti iš Kontumo aero- 
NAACP organizacija pasitrau- j dromo. Sviedinys uždegė lėktuvą ir susprogdino netoli pakilimo 
kė iš Juodųjų Politinės konven
cijos, kuri buvo sudaryta Gary 
suvažiavime.-

MOUNTAIN HOME. — Idaho 
valstijoje apie 200 prezidento 
Nixono rėmėjų demonstravo iš- 
reikšdamfpritarimą/jo politikai 
Vietname.

Bando sustabdyti 
kara P. Vietname

to “balandžiams” nepavyko pra
vesti vyriausybei nepalankios re
zoliucijos dėl karo Vietname. 
Senatorių Church ir Case pasiū
lymas nutraukti karui lėšas už 
4 mėn., jei bus susitarta su Ha
nojumi dėl amerikiečių belaisvių 
paleidimo buvo dar papildytas 
kita sąlyga: “jei bus paskelb
tos tarptautinės komisijos pri
žiūrimos karo paliaubos”, šis pa
siūlymas priimtas 47-43 balsais.

Kaip žinoma, Hanojus su šia 
sąlyga nesutinka, nes tikisi ka
ru pasiekti savo tikslų.

Sen. Mansfieldas tuoj pasiū
lė kitą rezoliuciją — išvežti be 
jokių sąlygų visas JAV karo jė
gas iki rugpiūčio 31 d. ir su
stabdyti visus karo veiksmus, jei > 

Amerika atmetė komunistų 
reikalavimą tęsti Paryžiaus tai
kos derybas. Amerikos amba
sadorius Porter, delegacijos de
rybose vadas, sugrįžo į Wash- 
ingtoną. Delegacija pareiškė, 
jog nėra jokių ženklų, kad šį 
kartą Hanojus ir Viet Congas 
mano rimtai derėtis. Paryžiu
je galvojama, kad prezidentas 
Nixonas paves derybas su ko
munistais vykdyti buv. sekre
toriui John Connally.

'P. Vietname priešas apšaudė 
apsuptą An Loc miestą, paleis- 

_________ damas per 24 vai. 2,000 sviedi- 
bus paskelbtos karo paliaubos1 nių. Priešo daliniai vis dar yra 
ir paleisti belaisviai. Jis išlei
džia frazę — “tarptautinės prie
žiūros paliaubos”. Su tokiomis 
paliaubomis komunistai gali lai
kinai sutikti, ši rezoliucija bus 
svarstoma tik po prezidento ke
lionės į Maskvą.

dešinį petį. Svarbiausia buvo 
kulka, įėjusi per skilvį ir atsi
mušusi į stuburkaulį, kur ji iš
šaukė apatinės kūno dalies pa
ralyžių. Gubernatorius operaci
jos metu gavo 8 pintus kraujo. 
Jo širdis, plaučiai ir inkstai vei
kią normaliai. Jis laikomas pu
siau miego padėtyje dėl skaus
mų nuo likusios prie stuburo 
kulkos.

Wallace štabas sako, kad, kol 
gubernatorius bus ligoninėje, jo 
politinę kampaniją tęs jo štabas 
ir žmona Cornelia, 19 mėty už 
jį jaunesnė. Wallace ją vedė bū
damas našlys su 4 vaikais, 27 ir 
22 m. dukterim ir 20 bei 11 me
tų sūnumis. Jo antra žmona tu
ri du vaikus iš pirmų vedybų 9 
ir 7 metų berniukus.
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Alabamos gubernatorius. George Wallace, kuris sužeistas atentate guli ligoninėje, antradienį už
tikrintai laimėjo pirminius demokratu partijos rinkimus Marylande ir Michigane.

Priešo ofenzyva sulėtėjo
SAIGONAS. — šiaurės Vietnamo kariuomenė savo puolimus

vėsiausios žinios

tako buvusius artilerijos sviedinius, kuriuos iškrovė transporto 
lėktuvas. Prasidėjus sproginėjimams užsidegė požeminiai gazo
lino tankai. Gaisras ir sprogimai tęsėsi kelias valandas, dūmais 
buvo padengtas visas Kontum miestas, žuvo septyni amerikiečiai 
ir du buvo sužeisti. Komunistų artilerija susprogdino ir Pleiku 
amunicijos sandėlius.

--'■Viceprezidentas Agnew Saigo- 
ne virš valandos tarėsi su prezi
dentu Thieu. Kartu dalyvavo 
kariuomenės vadas gen. Abrams 
ir ambasadorius Bunker. Iš 
Saigono Agnew per Tailandiją iš
vyksta namo. Jis Washingtone 
bus penktadienį, šiuo apsilan
kymu norėta pabrėžti Amerikos 
paramą P. Vietnamo vyriausy
bei.

šiaurės vakarų miesto dalyje, 
kuri yra artilerijos ir lėktuvų 
bombų visiškai sugriauta.

Žvalgyba mano, kad komunis
tų ofenzyva sulėtėjo dėl to, kad 
kareiviams ėmė pritrūkti mais
to. Amerikos lėktuvai privertė 
priešą persiorganizuoti ir sulė
tinti savo numatytų planų vyk
dymą. Tikėdamiesi greitų lai
mėjimų komunistų vadai nepa
sirūpino didesniu maisto tieki
mu, pirmenybę skirdami amu
nicijai.

Korespondentai, rašydami apie 
Pietų Vietnamo laimėjimus 
Hue miesto apylinkėse, pabrėžia, 
kad miestą gina ir puolimus 
vykdo marinų divizija, kurios 
kareiviai visi savanoriai, o ka
rininkai aukštos kokybės, dau
gelis treningą gavę Amerikoje, 
Quantico, Va. marinų karinin
kų mokykloje. Trečioji P. Viet
namo marinų divizija esanti ne
blogiau ginkluota už Amerikos 
marinų dalinius. Divizijos mo
ralė esanti labai aukšta. Dau
gelis karininkų kilę iš šiaurės 

Vietnamo pabėgėlių šeimų, dide
li antikomunistai, pasiruošę ge
riau žūti, bet nepasiduoti prie
šui.

Amerikos dovana 
Lenkijos mokslui

VARŠUVA. — Ateinančiais 
metais Lenkija rengiasi iškil
mingai paminėti 500 metų su
kaktį nuo Nicholaus Copernicus 
gimimo. Ta proga Amerikos vy
riausybė ruošiasi padovanoti 
Lenkijai 1 milijono dol. vertės 
mokslinių tyrinėjimų centrą, ku
ris būtų įrengtas, pagal pasku
tinius mokslo reikalavimus, su 
kompiuteriais, teleskopais ir ki
tais astronominiais įrengimais.

Manoma, kad prie šio centro 
įrengimo prisidės ir Amerikos 
lenkai.

Copernicus buvo astronomas, 
pirmas (sugriovęs teoriją, kad 
žemė yra visatos centras. Jis 
buvo gimęs Torun mieste, kur

šiaurės Vietnamas oficia
liai atmetė Amerikos siūlomas 
tarptautiniai prižiūrimas karo 
paliaubas. į

Pentagonas pranešė, kad 
didelė dalis į Haifongą plauku
sių prekinių laivų pasuko Į ki-t 
tus uostus.

+ Komunistai susprogdino 
svarbų tiltą tarp Hue ir Da Nan- 
go. Dabar Hue tiekimas Įmano
mas tik oro keliu. Priešas Hue 
apylinkėse, žvalgybos žiniomis, 
turi tris divizijas kareivių. Po- 
iimas laukiamas dar šią savaitę
ę Prezidentas Nixonas pasiū

lė gubernatoriui Wallace persi
kelti į Washington© Walter Reed 
ligoninę, į prezidentui skirtus 
kambarius.

ę. Prancūzijos, Belgijos ir 
Amerikos detektyvams pavyko 
išaiškinti narkotikų prekybos 
gaują. Suimti penki asmenys, 
Belgijoje rasta heroino 50 mil. 
dol. vertės.

Kubos diktatorius Castro 
baigė ilgą vizitą Alžire. Jis pa
reiškė, kad kubiečiai pasiruošę 
lieti kraują, paremiant vietna
miečius jų kovoje prieš Ameriką. Į

lenkai įrengė jo vardo observa
toriją ir institutą. Ir šis insti
tutas tikisi gauti iš Amerikos 
naujų mašinų ir aparatų. Jie bus • 
įsigyti Amerikos turimais zlo-! 
tais.

George Wallace, Alabamos gubernatorius pirmą kart pagarsėjo vi
soje Amerikoje, kai jis 1963 metais pastojo kelią teisingumo depar
tamento valdininkams, kurie atvyko integruoti Alabamos universite
to Tuscaloosoje. Gubernatorius matomas dalinė j e, o nugarą atsu

kus — buvęs valstybės prokuroro pavaduotojas Katzenbachas.

f

Amerikos Lietuviu Tarybos 
pirmininkas trečiadienio rytą iš
skrido į Washingtona. Po'pietų 
jis buvo priimtas Baltuose Rū
muose, kur įteikė prezidentui 
Niksonui Amerikos lietuvių peti
ciją su tūkstančiais parašų. 
Amerikos lietuviai prašo prezi
dentą, kad jis, būdamas Maskvo
je, pareikalautų sovietų valdžią 
atšaukti okupacinę kariuomenę 
iš Lietuvos ir leistų lietuviams 
patiems tvarkyti savo reikalus.

Dr. Kazys Bobelis trečiadie
nio rytą buvo priimtas Valsty
bės Departamente, kur pareigū
nai peržiūrėjo atvežtas petici
jas. Pareigūnai pritaria Ameri
kos lietuvių keliamiems reikala
vimams. Sekretorius Rogers 
bus informuotas apie lietuvių pa
geidavimus.

Dr. K. Bobelis 12 vai. matėsi 
su sen. Percy, kuris džiaugėsi 
lietuvių paruošta peticija ir to
kiu gausiu parašų skaičiumi. Sen. 
Percy prižadėjo lietuvių reikalu 
parašyti laišką prezidentui Nik
sonui.

Paskirtas naujas 
iždo sekretorius

WASHINGTONAS. — JAV 
pramonės gamyba balandžio 
mėn. pakilo pilnu procentu, kas 
vienam mėnesiui yra labai daug. 
Tai didžiausias pakilimas nuo 
pernai rugsėjo mėn. Jei panašus 
kilimas tęsis, metinis augimas 
bus 8%.

Iždo sekretoriaus Connally pa
sitraukimas buvo staigmena 
Washingtone. Jis buvo vienin
telis demokratas šioje vyriausy
bėje. Jis rėmė Nixono politiką 
ir jie abu išsiskyrė dideliais 
draugais. Prezidentas pareiškė, 
kad jis duos Connally specialius 
uždavinius laikas nuo laiko. Apie 
tai bus paskelbta, kai preziden
tas sugrįš iš Maskvos.

Iždo sekretorius vyriausybėje 
turi planuoti ekonominę strate-

sovietų karo laivai
WASHINGTONAS. — Penta

gonas paskelbė, kad dvi sovietų 
karo laivų eskadrilės atplaukia 
į Vietnamo vandenis. Iš Indijos 
vandenyno atplaukia du naikin
tuvai, naftos tanklaivis ir dy
zelinis povandeninis laivas įsu 
keturiais raketų laidytojais. Iš 
šiaurės, iš Vladivostoko atplau
kia kreisęris ir trys naikintuvai. 
Amerikiečiai pareigūnai sako, 
kad toks laivynas nesudaro grės
mės Amerikos Septintajam lai
vynui, kuris turi šešis lėktuv
nešius, tris kreiserius ir virš 30 
naikintuvų.

Spėjama, kad sovietų laivų at
vykimas siekia parodyti, kad ir 
sovietams rūpi, kas vyksta prie 
Vietnamo. Tai tik ribotas jėgos 
parodymas.-
'-"Gerai informuoti šaltiniai pra
neša, kad į Vietnamo vandenis 
atvyksta 13 prekinių laivų, jų 
tarpe 5 sovietų, du Rytų Vokie
tijos, keturi Lenkijos, vienas 
Bulgarijos ir vienas britų iš 
Tlong Kongo.

Pranešama, kad šiaurės viet
namiečių žvejų laivai, nežiūrint 
išmėtytų minų, laisvai plaukio
ja iš uostų į atvirą jūrą. Medi
niai, negiliai įgrimzdę laivai, 
Amerikos minų nebijo.

Karinė vadovybė patvirtino, 
kad paskutinėmis dienomis prie 
Haifongo uosto buvo išmėtyta 
naujų minų, pakeičiant tas. ku
rios išplaukė į atvirą jūrą per 
paskutinę savaitę.

WASHINGTONAS. — Per 11 
metų buvo pagrobta 142 JAV 
keleiviniai lėktuvai. Piratų bu
vo 188, iš jų 105 dar nepagauti.

WASHINGTONAS. — Trau
kinių bilietų kainos iš Čikagos į 
New Yorką, Washingtona. De
troitą ir Cincinnati nuo birželio 
11 d. bus sumažintos.

VIENA. — Austrijos komu
nistai ruošia demonstracijas 
prieš prez. Nixona, kuris žada 
sustoti Salzburge, prieš vykda
mas į Maskvą.

WASHINGTONAS. — Penta
gonas paskelbė, kad šiais me
tais į karinę tarnybą bus pašauk
ta ne daugiau 50,000 vyrų — že
miausias skaičius nuo Korėjos 
karo pradžios.

MASKVA. — Sovietų televi
zija parodė Wallace peršovimo 
scenas, iš viso 5 min. programos.

gija viduj ir pasaulinėse rinkose. 
Connally buvo griežtas su už
sienio partneriais derybose dėl 
prekybos ar valiutos santykių. 
Jo vietą dabar užims John 
Schultz, buvęs biudžeto direkto
rius.

Washingtone spėliojama, 
kad ateinančiuose rinkimuose 
prezidentas gali pasirinkti Can- 
nally viceprezidento pareigoms. 
Apie tai pats Connally atsisakė 
kalbėti.
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A. VILA INIS SIDLAUSKAS

Margučio 40-ties metų sukaktį minint
(Tęsinys)

Greit paskui išsiplėtė, užsi
liepsnojo Antrasis pasaulinis 
karas, kuris kaip koks tvanas 
užliejo veik visų pasaulį. Jau 
iš anksčiau žinoma, kad kiek
vienas karas, visada žadina 
pavergtų tautų išsilaisvino vil
tis. Ir Lietuvos ir Amerikos 
lietuviai tomis viltimis save 
gaivino. Imtasi Lietuvoje ir 
ryžtingi] kovos žygių laisvei 
atgauti. Vos tik pratrūko pa
trankų trenksmai ir prasidėjo 
karas tarp rudųjų nacių ir rau
donųjų bolševikų, lietuviai 
gr:ebėsi ginklo. Kovojo ir vi
jo savo krašto pavergėjus. Bu
vo ir vėliau kalbama, kad mū
sų partizanų veiklumo
vokiečiai galėjo žygiuoti

kiek nebuvo geresnis už Stali
no sugniaužtą kruviną kumštį. 
Ir jų geležinė* ranka užsmaugė 
atgimusią laisvę, bet ir tada 
negalėjo palaidoti laisvės vil
čių. Buvo tikima, jog to karo 
baigmės sąvartoje vėl iškils, 
laisvės vėliava su balto vyčio 
ženklu. Tuo juk pilnai tikėjo ir 
Amerikos lietuviai.

Deja, karas po kelių metų 
baigėsi be laisvės ryto Lietu
vai. Ir iš naujo užplūdus rau
donųjų ordoms, lietuviai par
tizanai kovojo su ginklu miš
kuose. Kovojo vieni be pagel- 
bos ir net be vilties tą kovą 
laimėti mūsų dienų tekinėje. 
Kovojo kietai ir mirė kaip Pi-

dėkailėnų gynėjai. Bet ir tada pasau- 
per lis pasiliko jų kovai kurčias ir

Lietuva lyg parado maršu i aklas. Net pro geležinę uždan 
Rusijos gilumą. Galima teigti, 
kad žaibinhi mostu tada buvo 
atstatyta Lietuvos nepriklauso
mybė, sudaryta vyriausybė, ir 
visas valstybinis aparatas ėmė 
funkcijonuoti pilnoje tvarkoje. 
Bet ir Tretysis nacių Reichas 
Lietuvos laisvės atžvilgiu nė

gą visai neprasiverždavo ži
nios i platųjį pasauli. Mažai 
apie tas kovas iš karto težino
jo ir Amerikos lietuviai, bet iš 
tų pasiekusių nuotrupų jie su
vokė, kas dedasi Lietuvoje. 
Tiesioginiai ir jie nieko negalė
jo tiems karžygiams bepadėti.EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

Šių metų liepos 5 dieną iš New Yorko dviejų savaičių ekskursija 
išskrenda į Paryžių, Maskvą, Vilnių ir Frankfurtą.

Kelionė, viešbučiai, pervežirriai ir maištas pirmos rūšies restora
nuose tiktai $885.00. Visais šios patogios ekskursijos reikalais tele- 
fonuokite (312) BE 3-1103 arba rašykite

WIDE WORLD TOURS
9723 So. WESTERN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60643

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū- 

[ su apylinkės. Dėkojame 
j Jums už mums parodytą 
Į pasitikėjimą. Mes norė- 
I tume būti Jums naudingi 

• ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20.000.

Frank Zogas. President

5%

Passbook Savings i 
All accounts com- p 
pounded daily — 

paid quarterly

IHSUir*

1

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0632

PHONE: 254-4470

vj zo
2 Years Savings 

Certificate 
(Minimum $5.000)

Chicago Savings
ind Loan Association

CICERO “ŽILVITIS”

kaitė — abi šios mokyklos abi- bo ideda ruošdamos mokinius 
turientės. Daug širdies ir dar- IV Tautinių šokių Šventei.

Tautinius šokius mokino šios 
mokytojos: A. Valeišaitė - Bru-‘ 
sokienė, Dalia Orintaitė, Aldo-' 
na Bendikaitė, Nijolė Remeiky- 
tė, Virginija Bobinaitė, Nijolė, 
Pračkailaitė, Janina Baukytė ir Į 
Eleonora Radvilienė. Malonu 
pažymėti, kad beveik visos tau-;

IV - TOJI TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖ
Cicero A. L. Mokyklos šokių grupė

Ciceroje 1958 mt. buvo įkur
tas tautinių šokių būrelis “Žil
vitis”, kuriam vadovavo p. Bru
no Šotas. šiam būreliui priklau
sė ir dalis Cicero Aukštesniosios 
Lituanistinės Mokyklos moki
nių.

1961 mt. Pedagogų Tarybos
nutarimu buvo įkurta mokyklą tinių šokių mokytojos yra šios' 
lankančių mokinių tautinių šo
kių grupė. 1962 mt. tautiniai 
šokiai buvo Įrašyti į lituanisti
nių dalykų pamokų lentelę sa
vanoriškai kas antras šeštadie
nis. 1967 mt. tautiniai šokiai 
įrašyti į pamokų lenetlę jau kaip 
privalomas dalykas visiems mo-

Galima buvo tik bendroje kan
čioje išjausti ir išgyventi. A. 
Vanagaitis tai išgyveno ir tą 
visų lietuvių skausmą ne kartą 
išreiškė ir per Margučio radijo 
valandas. Atsirado to karo pa
sėkoje Amerikos lietuviams ir 
naujų didelių rūpesčių, kurie 
reikalavo nemaža pastangų ir 
širdies. Tai tie gausūs pabėgė
liai, pasiekę Vokietiją antrą 
kart raudonajai armijai uži
mant Lietuvą. Bolševikų pro
paganda apšaukė juos karo nu
sikaltėliais. Ji reikalavo juos 
išduoti raudonajai meškai, kad 
ji galėtų juos sutriuškinti savo 
iltimis. Amerikos lietuviai ge
rai žinojo tą reikalą ir tuos pa
bėgėlius, kurie ištrūko nuo 
gresiančios giltinės ar Sibiro.
Tai didelė dalis išmokslintų ir j kiniams ir dėstomi kiekvieną 
savo profesinei paskirčiai ge-, šeštadieni.
rai pasiruošusių asmenų. Anuo
met gyvendami nepriklauso
moje Lietuvoje, jie daug turė
jo svorio ūkiniame ir kultūri
niame gyvenime. Juos ne be 
prasmės vadino tautos elitu. 
Apstu ten buvo ir menininkų, 
kurie Antanui Vanagaičiui bu
vo žinomi ar net asmeniškai 
pažįstami.

Ir nors, rodos, iš esmės turė
jo būti aišku vakarų sąjungi
ninkams, kas jie per vieni tie 
žmonės, kurie atsisako grįžti 
į savo kilmės kraštus vien tik 
dėl naujos dar žiauresnės oku
pacijos, įsiviešpatavusios jų tė
vynėse. Bet JAV karo adminis
tracija Vokietijoje tų dalykų 
nesuprato. Dėl pažado buvu
siam sąjungininkui galėjo pa- 
darvti dideliu klaidu — atiduo 
ti juos raudonosios pabaisos 
jau prasižiojusiems nasrams. 
Reikėjo daryti žygių, kad Ame 
rikos vyriausybė duotų 
nurodymus karinei adminis-

TOHR SAVINGS V<5

PER ANNUMPER ANNUM PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS ’

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

CHICAGOS TAUPYMO IB SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $300.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS

ft

a

Philomena D. Pakel, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-'
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Set. 9 to 12:30

tracijai. Lietuvių 
nebuvo be sėkmės, 
vyriausybė davė 
Europoj esantiems savo parei
gūnams, kaip turi būti trak
tuojami pabėgėliai iš bolševi- 
kų užgrobtų valstybių. Taip pa
kibusi grėsmė virš jų galvų bu
vo atitolinta.

Pabėgėlių reikalai tuo nesi
baigė. Apie jų greitą sugrįži
mą i savo kilmės kraštus nebu
vo artimos galimybės. Pokari
nėse sąlygose vis daugiau vals
tybių grimzdo į raudonąją 
balą.

Buvo sukomūnistinti Bal
kanai, Čekoslovakija, Lenki
ja. Jų kruvina kumštis pasie
kė Azijos kraštus. Bolševikų 
įžūlumas šia prasme buvo toks 
didelis, jog nesimatė ribos, 
kur jie manytų sustoti. Reika- 

savo jas pasibarė globalinis, prive
dęs ne tik prie didelės įtampos, 
bet ir prie atvirų kruvinų susi
kirtimų nors ir netiesioginiai 
su pačia Sovietų Sąjunga. Pa
bėgėliams atrodė, kadginkluo- 
tas susikirtimas neišvengiamas, 
ir jie kasdien guodėsi viltimi, 
kad to pasėkoje Lietuva atgaus 
laisvę. Ir Amerikos lietuviai 
apie tai pagalvodavo, bet jie, 
žinodami, jog Amerika vi
sais galimais būdais stengėsi 
išvengti naujo plataus masto 
karo, buvo realistai, kai Ame
rika parodė kietesni pasiprie
šinimą, tai rusai susilaikyda
vo, irgi bijodamiesi karo, nes 
žinojo, kad kovos lauke bus 
pralaimėtojo pusėje. Jie tik 
drumstė vandenį ir gana sėk
mingai esamoje situacijoje gau 
dė žuvis.

Reikėjo Amerikos lietuviams 
susirūpinti tų benamhj egzis
tencija. UNRA, gfobojanli tuos 
pabėgėlius stovyklose, buvo 
taip iŠkalkuliavnsi maisto da
vinį ir apskaičiavusi šiluminė
mis kalorijomis, kad žmogus 
galėtų išgyventi, nemirdamas 
ir visai nenusilpdamas iš bado. 
Įsteigtas Amerikos lietuvių 
šalpos fondas padėti po karo 
Lietuvos gyventojams pakrei
pė savo šalpą i las tremtinių slo 
vykias, norėdamas padėti tiems 
pusbadžiaujantiems savo tau
tiečiams, nes iš naujo okupa
vę Lietuvą raudonieji visa’ ne-

pastangos 
Amerikos 

nurodymus

mokyklos abiturientės.
Mokyklos mokinių tautiniu 

šokių grupė vadovaujama N.! 
Pračkailaitės ir J. Baukytės da
lyvavo III Tautinių šokių šven
tėje.

Šiais 1971—72 m. tautinius 
šokius moko V. Bobinaitė - Žu
kauskienė ir Julytė Sakalaus

Įsileido šalpos organizacijų ir 
nepriėmė jų teikiamos para
mos. VIRGINIJA BOBINAITĖ , ŽUKAUSKIENĖ,

Cicero Aukštesniosios Lituanistinės mokyklos tauti
niu šokių grupės "Žilvitis" mokytoja.

Foto V. Noreikos(Bus daugiau)

Retirement

of worry?

.Most people look toward 
retirement as a time of relaxation 
and enjoyment. And it can be 
if you prepare for it. But if you 
don’L it can be a time of worry 
and discontentment. A time when 
you can look back and think of 
a million ways that you could 
have saved, but didn’t.

Welh there’s no better time 
to think about retirement than 
now, while you’re working.

One easy yay to save on a 
regular basis is by purchasing 
U.S. Savings Bonds through the 
Payroll Savings Plan where 
you work.

Now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds— 
for E Bonds, 5M % when held to 
maturity 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 
all older Bonds.

Buy U.S. Savings Bonds. 
. They’ll help make your 

retirement just what you want

caabed rt yonr bank. Tax may be deferred 
nntS redemption. And ahrayt remember 
Bond* are a prood -ray to tare.

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

Asre net ptty for Um

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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VIENU PUSLAPIU
BRONYS RAILA, Los Angeles, Calif.

Vienas Naujienų puslapis 
(1972 m. kovos 31 d., 77 nr.) 
mane paskatino tyliam susi
mąstymui, gi tariant iškilmin
gai — suteikė progos “giliai 
velykinei meditacijai*,. Tema 
buvo iš labai artimo pasaulio. 
Tame Naujienų puslapyje bu
vo įdėti tik du straipsniai — 
abu apie žurnalizmą, laikraš
čius ir laikraštininkus.

Viename iš jų J. Vaičiūnas 
iškelia seną, seniai išspręstą, 
tik maždaug niekados ir nieko 
nepamokiusią problemą, kad 
teisybės rašymas spaudoje ir 
gyvenimo negerovių kritika 
žurnalistui atneša daug nepa
sitenkinimų, priekaištų ir bė
dų. šiuo atžvilgiu galėčiau tik 
palaikyti J. Vaičiūno teigimą, 
o gal jau ir patyrimą, kad “žur
nalistas, keliąs gyvenimo ne
geroves, šiandien neretai ap
šaukiamas darbo griovėju”. Ir 
tai atsitinką dėl to, kad “būna 
nesuprastas to žurnalisto atvi
ras ir teisingas žodis”. Ir klai
da čia ne jo, o pačios skaitan
čios visuomenės.

Mano velykinio prisikėlimo 
džiaugsmo nepadidino ir kita 
J. Vaičiūno išvada, būtent, 
kad mūsų "teisingo ir save ver
tinančio žurnalisto padėtis vis

sunkėja", ypač kai jis rašo 
apie tai, ką iš tikrųjų gyveni
me mato ir kuo pats nuošir
džiai tiki. Visuomenė, girdi, 
galinti nepriimti žurnalisto 
minčių, kurįom jis iškelia gy
venimo negeroves, — bet ji 
jokiu būdu neturi smerkti jo”.

Čia pavartotas gal ne visai 
tikslus pasakymus. Visuome
nė paprastai yra sudėtinga, ir 
atskiri jos sluoksniai laikosi 
įvairių , net vieni kitiem prie
šingų nuomonių. Tad ir tiesos 
mastai bei jos supratimai nėra 
vienodi. Man rodos, demokra
tinėje aplinkoje, ^sekant libe
ralinę galvoseną, paskiri vi
suomenės sluoksniai gali smerk 
ti jiem nepatinkančias ir klai
dingom atrodančias žurnalisto 
idėjas. Subrendusioje bend
ruomenėje visados gali ir turi 
rungtis kompetencijos ir inteli
gencijos. Kritikai taip pat turi 
būti kritikuojami. Civilizuoto
je visuomenėje tačiau dėl to 
nebus niekinamas žurnalisto ar 
kritiko asmuo, jo profesija, jo 
žmogiškosios asmenybės turi
nys.

Deja, mūsų spaudos ir vi
suomeninių santykių orbitoje 
kaip tik šiuo atžvilgiu pastebi-

Motina su vaiku kantriai laukia Hue mieste, kol ,’įą kas išveš Į sau
gesnę vietą, toliau nuo komunistę invazijos.

mas spartėjantis, anot J. Vai
čiūno, “smukimas žemyn”.

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

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

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA

Dr.
$3.00 

.. $2.00 
ŽIAURŪS ŽMONĖS. 

Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik ______ -______ L..____________________ $1.50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderi.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

I

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

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

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

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

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

Stefanija Rukienė, 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 Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiką ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobes viršeliais, kaina 4 dol.

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

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

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

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 43 
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, 1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL 60601 
atsilankam darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

jančio asmens, bet labai no
rinčio kitus spaudos talkinin
kus ir laikraštininkus apšauk
ti darbo griovėjais, ir net blo
giau. Girdi, bus dabar ieško
mas naujas redaktorius, kuris 
“nebeis kreivais keliais”. Reik
štų, kad Neprikl. Lietuva jau 
netarnavo Lietuvos išlaisvini 
mo idėjai ir jos redaktorius ėjo 
“kreivais keliais”. R. Mazi
liauskas, kiek lig šiol esu 
skaitęs jo rašinių, yra vienas iš 
labai nedaugelio jaunesnės 
kartos lietuvių žurnalistų, 
brendusių jau išeivijoje, ko
kių ateitis šioje saulės laidos 

UikraSSo leidėju VaMvbos““i>u8«e ,al‘ai ^ug mum nepri- 
niją ir vpač jo "redaktorių RJ,augl,n,s; Jel sa™ ’"teligencua, 

; kvalifikacijom ir talentu pasi
reiškusius laikraštininkus mes, 
taip skubiai ir su džiaugsmu 
išvysim iš spaudos, be atsako
mybės įžeidinėdami juos kaž 

į “kreivų kelių” minė
tai “smukimas žemyn” 

bus tikras.” Maldaučiau mūsų 
vaikus tuo labai neabejoti.

Būtų sunku ir išminėti vi
sus šios keistos ir piktos kores
pondencijos motyvus, nukreip
tus prieš kitą lietuvišką laik
raštį. Jo leidėjų buvęs pirmi
ninkas P. Povilaitis, esą, “tren
kęs kumščiu stalan, pareiškė, 
kad jam eesą gėda vadintis lie
tuviu”. Gal būt, bet reikėjo 
pasakyti, kokie buvo tokio 
pareiškimo motyvai. Esu tik
ras,' kad jie buvo skaudūs ir 
rimti. O dr. Ilona Gražytė “vi
sus gąsdino Kanados Įstaty
mais' 
ko”..

Keistu sutapimu jo mintis 
tame pat puslapyje praktiškai 
iliustruoja kitas straipsnis, pra 
nešantis, apie Nepriklauso
mos Lietuvos savaitraščio lei
dyklos šėrininkų susirinkimą 
Montrealyje (Kanadoje).

Ta korespondencija viską 
paliudija dvigubai, ką J. Vai
čiūnas sakė. Ji parašyta (bent 
man) lig šiol dar negirdėto 
reporterio, piktu ir gruboku 
stiliumi. Ji smerkia buvusio

Maziliauską. Buvusios valdy
bos pirmininką P. Povilaitį, 
dar vieną valdybos narį ir re
daktorių reporteris įsakmiai 
vadina “bendradarbiautoj ais”. 
tegu ir i 
dėl, su kuo ir koks yra tas jų 
taip smerktinas “bendradar
biavimas”. Tik pabaigoje tvir
tai ir aiškiai pasako, kad nau
josios bendrovės valdybos ir 
šešių asmenų sudaryto redak
cinio kolektyvo linija 
kių svyravimų” turės 
ti tik vienam tikslui: 
Lietuvos išlaisvinimo 
raus okupanto jungo’’.

Esu senas Neprikl. Lietuvos 
skaitytojas ir retais protarpiais 
buvęs šioks toks jos bendra- 
darbėliš. Toks absurdiškas 
laikraščio vienintelio tikslo ap 
tarimas mane labai apstulbi
no. Žurnalistiškai žiūrint, toks 
nėra ir negali būti laikraščio 
vienintelis tikslas. Mūsų laik
raščiai nėra leidžiami vien tik 
kovai ir tam, kad “siektų Lie
tuvos išlaisvinimo iš žiauraus 
okupanto jungo”. Laikraščiai 
tokio karinio tikslo niekados 
neįvykdys, tad nereikia jiem 
dėti tokios misijos, kurios jie 
niekad neištesės. Laikraštis 
turi atlikti šimtą kitokių jo pri
gimčiai būtinų funkcijų, labai 
daug ką aprėpti ir suderinti. 
Tai žino kiekvienas žurnalis
tas, kuris nėra tik diletantas.

Toks neįprastas ir klaidin
gas laikraščio misijos aptari
mas 
visa 
švta

neprecizuodamas, ko-i^0.^^ 
kuo ir koks vra tas jul^als’ .

“be jo- 
tarnau- 

“siekti 
iš žiau-

“grąsihančiai sušu-

man iš karto parodo, kad 
korespondencija buvo ra- 
ne žurnalistiškai galvo-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

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

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

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608

Aišku, 
pasiseks 
vyti jei ne iš užsienio lietu
vių spaudos aplamai, tai bent 
iš Nepriklausomos Lietuvos. 
Aš nepažįstu tos šaunios lite
ratūros profesorės ir kritikės, 
bet labai atkreipiau dėmesį Į 
reporterio toną ir stilių, taiky
tą kaip tik tokiai rašytojai, ku
rios straipsnį Vasario 16 proga 
dar visai neseniai buvau skai
tęs šių metų Nepriklausomos 
Lietuvos numeryje. Savo kul
tūros pamušalu, minties švie
žumu, formos brandumu ir 
elegancija man tai buvo la
biausiai patikęs straipsnis, ko
kį Vasario 16 sukakties pro
gom teko skaityti per pastarus 
du dešimtmečius.

Pagaliau reporteris dar mi
ni, kad šėrininkų susirinkime 
buvęs paliestas ir redaktoriaus 
bei leidyklos valdybos santy
kių klausimas, žinoma, tų 
santykių normos gali būti įvai
rios, ir pašaliečiai čia jų ne
nustatytas. Atrodo, kad jos mė 
ginamos ten išdirbti kiek savo
tiškai ir save gerbiančiam žur
nalistui ne ypač patraukliai. 
Girdi, vienas valdybos narys 
savo pranešime pasakęs, kad 
“valdyba turi žinoti, ką re
daktorius sugalvoja daryti su 
laikraščiu... Redaktorius ne
gali reformų daryti savavališ-J

galima ir, tur būt, 
ir Iloną Gražytę iš-

kai su nieku nepasitaręs'’ (').
Apgailestauju, kad grama

tiniu ir loginiu atžvilgiu abi ci
tatos man nelabai supranta
mos. Tik nežinia, ar taip kal
bėjo valdybos narys ar nesu
gebėjęs mintį tiksliau išdėsty
ti reporteris. Gal naujasis re
daktorius galės daryti refor
mas, savavališkai su nieku ne
pasitaręs?

las Naujienų puslapis, su
kėlęs .tokių gūdžių velykinių 
meditacijų, cituoja žilos pra
eities laikų Lietuvos žurnalis
tų Sąjungos pirmininko (ir 
mano brangaus, Sibire žuvu
sio, vyresnio draugo) prof. 
Izidoriaus Tamoaiėio mintis 
apie pavyzdingą žurnalistą: 
“Tarp žurnalisto ir gėrio, tarp 
žurnalisto ir grožio, tarp žur
nalisto ir tiesos neturi būti ne 
tik tarpo, bet ir plyšio”. Tai 
žavi pagerbimo puokštė mūsų 
žuvusiam pirmininkui! Aišku, 
tokia idėja per kilni, per ide
ali, arba kaip vokiečiai pasa
kytų — “zu schoen imi \vahr 
zu sein”. (per graži, kad būtų 
teisinga).

Ką jau čia, plyšys gali būti. 
Ne taip, dar baisu, jeigu ir šioks 
toks tarpas kai kada atsiran
da. Visi tobulybės siekiam per 
tuos tarpus ir su plyšiais. Bet 
neturi būti melo, absurdų, nie
kinimo, šmeižto, insinuacijų ir 
chamizmo, 
laikraštija,
raštininkystė užsienyje nenu
sipelno tokio likimo, kad bet 
kas, kam tik ant seilės užeina, 
vis bliaudams skeryčiotųsi mū
sų tarpe: uzi, Margi, uzi Ru
di! Dar vieną laikraštį nu- 
smukdysim, dar vieną žurna
listą išvysim...

J. Vaičiūnas savo rašinio pa
baigoje sugestijonuoja, kad 
dėl jo iškeltų skausmų turėtų 
atsiliepti ne vienas žurnalis
tas, tariant jo žodžiais, “gal 
iki šiol nepajudinęs plunksnos 
savęs apginti nuo spaudimo”.

Aš jau penktas dešimtmetis, 
kaip trinuosi lietuviškame žur- 
nalizme. Betgi per praėjusius 
metus, išskyrus smulkmenas, 
nebeturėjau nuotaikos rašyti 
lietuviškiem laikraščiam. Po 
tokio ilgo ilgo laiko man irgi 
pasidarė per trošku, per sun
ku, per biauru, o gal iš tik
rųjų ir per liūdna vis rašyti ir. 
vis, kaip anas minėjo, “griau-j

Mūsų varginga 
mūsų trapi laik-

ti”. Po 10 metu praktikos aš 
mečiau rūkyti, be vis dar ne 
rašyti (mano nelaimei). Per 
praėjusius metus, taigi vėl, ra
šiau šiek tiek, daugiausia 
stalčiui tur būt. Rašiau maž
daug po vieną ilgesni gabalą 
per savaitę. Kaip tik apie tuos 
spaudinius, priekaištus, niek-

Ir ne tiek apsiginti, bet grei
čiau ironiškai atmušti esminius 
mano paties sielos ir biografi
jos klastotojus, protestuoti, 
juoktis, tyčiotis, idant nors 
ateityje, nebūtų gėda vadintis 
lietuviu ir žurnalistu.

Tų rašinių susidarė per geru 
du šimtu puslapių. Aš neži
nau, ar kas juos atspausdins. 
Abejoju. Esu taip nusivylęs, 
kad tatai man net baisiai svar 
bu nebeatrodo. Baigdamas šias 
meditacijas, norėjau tik šio 
klausimo kėlėjui Vaičiūnui 
priminti, kad aš šį tą judinau 
apie dešimtį mėnesių — tegu 
ir ne plunksną, bet kelis pirš
tus ant rašomosios mašinėlės.I

Tai buvo mano' gražiausioji 
visu naktų muzika. Do - re - 
ini...

gano universitete, iššifruoti se
ną prieš 2,600 metų rašytą do
kumentą.

Tas “dokumentas” yra astuo
ni kupranugarių odos gabalai, 
rasti netoli Hebrono, 18 mylių 
nuo Jeruzalės, viename senoviš
kame Jordanijos kaime. Pen
kios odos prirašytos kažkokiu 
metaliniu rašalu, o trijose raš
tas iškarpytas.

Negalint rašto išskaityti, ne
galima nustatyti, kokia kalba 
jis yra rašytas. Mendenhall spė
ja, kad tai yra filistinų kalba. 
Įdomiausia tai, kad žymioji da
lis to alfabeto raidžių, pavyz
džiui A. 1), E. F, H, I. J. K. O, 
T, X yra tos pačios, kokias šian
dien vartoja daugumas tautų. 
Prof. Mendenhall spėja, kad tas 
alfabetas buvo senovėje graikų 
pasiskolintas iš etruskų ir vė
liau virto mūsų vartojamuoju 
lotyniškuoju alfabetu.

Rašto decifravimą sunkina 
dar tai, kad odose žodžiai surašy
ti be jokių didžiųjų raidžių ir 
be jokių perskyrimų tarp žodžių.

FILISTINŲ ALFABETAS?
Profesorius George Menden
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YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerąo gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Ąntano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

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

UNIVERSA
✓ k
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Prezidentas Niksonas susitars su Maskva
Oficialiai paskelbta, kad ateinančią savaitę prezi

dentas Niksonas, patarėjų lydimas, tikrai skrenda į Mas
kvą, kur tarsis įvairiais Rytų Europos ir pasaulio tai
kos reikalais. Iki šio meto sovietų laikraščiai tylėjo apie 
projektuojamą prezidento kelionę. Užvakar juose pasi
rodė Amerikoje esančių sovietų korespondentų praneši
mai apie ruošiamą prezidento kelionę, o šios dienos so
vietų spauda deda pačios irisų valdžios paruoštus prane
šimus apie artėjančią prezidento kelionę.

Kiekvienam aišku, kad prezidentas pasirašys kelias 
jau seniai mostas sutartis. Pati svarbiausioji sutartis 
liečia atominių ginklų vartojimą. Pasitarimai tarp So
vietų Sąjungos ir JAV atstovų ėjo kelis metus. Aptarus 
kelis atominių ginklų vartojimo aspektus, buvo daromos 
ilgos pertraukos. Naujai buvo persvarstomi jau aptarti 
paragrafai ir iš naujo nagrinėjami tie atominių ginklų 
kontrolės klausimai, dėl kurių su rusais negalėjo susi
tarti. Rusai sutiko su atominių ginklų kontrolės prin
cipu, bet jie nenorėjo, kad amerikiečiai ar tarptautinės 
organizacijos atstovai galėtų tikrinti pačioje Sovietų 
Sąjungoje esančias atominių ginklų atsargas. Atrodo, 
kad Helsinkyje šitas klausimas galutinai išaiškintas ir 
sutarti reikalingi paragrafai. Manoma, kad prezi
dentas Niksonas Maskvoje pasirašys sutartį atominių 
ginklų vartojimui apriboti.

Lietuviams daug svarbesnės yra kanclerio Willy 
Brandto pasirašytos sutartys su Sovietų Sąjunga ir ko
munistine Lenkija. Brandto pasirašytose sutartyse Lie
tuva, Latvija ir Estija tiesioginiai nepaliestos, bet 'kiek
vienam turi būti aišku, kad šios Sutartys turės įtakos ir į 
Pabaltijo kraštų gyvenimą. Kancleris Brandtas, vado
vaudamas koalicinei vokiečių vyriausybei, turėjo reika
lingą balsų daugumą Sovietų Sąjungos ir Lenkijos sutar
tims ratifikuoti. Bet laikui bėgant ta jo dauguma pama
žu mažėjo. Vieni koalicijos nariai perbėgo opozicijon, 
kiti išmirė. Praeitą trečiadienį, kada minėtų sutarčių 
ratifikacija turėjo būti aptariama vokiečių parlamente, 
kancleris Brandt neturėjo tiek balsų, kiek jų turėjo 
ir opozicija.

Kancleris Brandtas aiškiai matė, kad jo aptartos 
sutartys gali būti atmestos. Jis kreipėsi į Maskvą, kad 
jam padėtų. Jis norėjo, kad Maskva leistų prie sutar
ties pridėti sienų klausimą liečiantį sušvelninimą. Pra
džioje Maskva griežčiausiai pasipriešino. Jokių minčių

V. Trumpa piktnaudoja 
dr. Vincą Kudirką

Iš perspausdintų A. KuČio 
straipsnių matome, jog “Varpo” 
redaktorius padarė mokslinin-
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kams bendrinių priekaištų, kad 
jie savo suvažiavimuose užmirš
ta pavergtą tautą ir kad Lie
tuvos okupacijos bylos nekelia 
svetimtaučių tarpe. Padaryta 

ji nesutiko pridėti prie sutarties. Bet kai sovietų val
džios atstovai įsitikino, kad be minėto priedo pasirašy
tos sutartys nebus ratifikuotos, tai nišai padarę nuo
laidą. Jie leido Brandtui pridėti parlamento pageida
vimą. Šis nutarimas sušvelnino vokiečių parlamente 
buvusią opoziciją.

Vokiečių krikščionių demokratų vadas Rainer Bar- 
zel praeitą savaitę atidėjo ratifikaciją trečiadieniui ir 
leido partijos nariams balsuoti pagal savo įsitikinimus. 
Atrodo, kad krikščionių demokratų tarpe buvo žmonių, 
kurie norėjo ratifikuoti Brandto aptartus ir pasirašy
tus susitarimus, bet partijos vadovybė jiems neleido taip 
elgtis. Kancleris Brandtas dabar tikisi gauti reikalingą 
balsų skaičių. Iš atsiklausimų ir pasikalbėjimų su keliais 
krikščionių demokratų parlamentarais Brandtas įsitiki
no, kad galės gauti reikalingą balsų daugumą sutartims 
ratifikuoti.

Pasitarimų metu paaiškėjo, kad krikščionių demo
kratų partijos vadas Rainer Barzel nebuvo toks griežtas 
sutarčių ratifikacijos priešas. Jis pats praeitą mėnesį va
žinėjo į Maskvą, tarėsi su sovietų valdžios atstovais ir 
tyrinėjo rusų ekonomiją. Panašiai galvojo ir kiti krikš
čionių demokratų parlamentarai. Griežtai pasipriešino 
tiktai Bavarijos Krikščionių Sąjungos nariai, o kiti 
mano, kad sutartis gali pastūmėti Europos taikos klau
simą iš mirties taško. Sovietų valdžios atstovai Maskvon 
besilankantiems vokiečiams aiškiai pasakė, kad reika
lai pablogės, jeigu sutartys nebus ratifikuotos.

Ratifikavus Brandto sutartis, sovietų valdžia yra 
pasiryžusi ratifikuoti- susitarimą dėl Berlyno. Maskvos 
pasitarimų metu jau 1970 metais kancleris Brandtas ru
sams aiškiai pasakė, kad nebus jokio susitarimo su ry
tais, jeigu sovietų valdžia nesiryš susitarti dėl Berlyno. 
Brandtas norėjo, kad sovietų valdžia garantuotų pri
važiavimą ir kitokį susisiekimą su sąjungininkų iki šio 
meto kontroliuojama vakarų Berlyno dalimi. Amba
sadoriai kelis mėnesius tarėsi dėl Berlyno. Kai jau pas
kutiniai nesusipratimai buvo aptarti ir sutarties teks
tas sutartas, sovietų valdžia atsisakė jį ratifikuoti, 
kol nebus ratifikuota Brandto paruošta sutartis.

Šios sutartys bus ratifikuotos. Prezidentui Nikso- 
nui nuvykus į Maskvą, be jau minėtų sutarčių, dar ga
li. būti pasirašytas naujas susitarimas dėl prekybos šu 
JAV. Sovietų (valdžios atstovai derėjosi Washingtone 
prekybai padidinti, šie pasitarimai dabar tęsiami Mas
kvoje. Rusai sutiko tartis ir dėl milijonų dolerių sko
los, likusios nuo Antrojo Pasaulinio Karo pabaigos. 
Rusai būtų galėję grąžinti nesugadintus JAV karo bei 
transporto laivus ir nurašyti 800 milijonų dolerių sko
lą, bet tada jie nesutiko, o dabar nenori mokėti.

Prezidento Niksono patarėjai tvirtino, kad. Mas
kvos pasitarimų metu prezidentas kels ir Lietuvos ne
priklausomybės klausimą. Jeigu bus sumažinta įtampa 
visoje Rytų Europoje, tai Sovietų Sąjungai nėra jokio 
pagrindo laikyti gausius kariuomenės garnizonus ir po
licijos pulkus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje..

priekaištų ir ptstabų asmeniš- i gerbti Sovietų Š-gos tradici
jai, paminint pavardes ir peikti jas, kartkartėmis per mokslo 
nūs darbus: dr. V. Kavolio, dr. metus turėjo garbinti žymiau- 
T. Remeikio, dr. Z. V. Rekašiaus (sius mokslininkus — Staliną ir 
ir dr. V. Vardžio. Paminėtas ir 
dr. P. Skardžius bei jo raštas 
apie L. L. suvažiavimą.

V. Trumpai “Varpo” redakto
riaus straipsniai nepatiko. At
siliepė jis, kaip minėta, “Akira
čių” žurnale. Iš “Varpo” redak
toriaus besišaipydamas V. Trum
pa mini Vieną dr. Vinco Kudirkos 
satyrą, o straipsnį baigia šitaip 
sutirštindamas:

“Kalbant rimčiau sunku su
prasti, kodėl kaip tik Varpo re
daktorius turėtų taip žeminti 
mokslą ir mokslininkus, norėda
mas paversti visa tai politikos 
tarnaite. Tikrai tai nžra kudir- 
kinio Varpo tradicija.. Vincas 
Kudirka, išaugęs Varšuvos uni
versiteto pozityvistinėje dvasio
je ir visi vėlesnieji varpininkai 
beveik visados mokslą rašė di
džiąją raide ir lenkė savo galvas 
prieš mokslą ir mokslininkus. 
Negi A. Kucys naujavarpiškai 
tikėtų, kad išprievartavus moks
lą ir mokslininkus būtų pasitar
nauta Lietuvos išlaisvinimui?”

Visai nesunku suprasti, kodėl 
V. Trumpa ėmė piktnaudoti dr. I XT* J • 1 T*1* • V • •

Leniną. Dabar beliko iš jų vie
nas. Lenino sukaktuvės minint 
tik jis vienas mokslininkų mok
slininku belinksmuotas. ir tai, 
gal V. Trumpai nėra mokslo šu- 
politinimas?

Dr Vincas Kudirka rašė, kad 
kvaili tamsūs žmonės liiido į 
cerkvę tariamojo mokslo lietu
viškai pasiklausyti. Ar tas pats 
Kudirka tik šiandien nepasaky
tų panašiai, jog kai kurie jauni 
ir kai kurie jau iš metų be
išeiną išeiviai mokslo vyrai 
yra koegzistencijos taip apsvai
ginti, jog nebežino nė nepriklau
somos Lietuvos istorijos, nebe
mato rusifikacijos, tad lietuvių 
kalbos mokslo priedanga ragina 
jaunuolius ten nuvykti, kur kas
met studentai po keletą kartų iš
varomi į gatves, suvaromi į mi
tingus. “tarybiniams papročiams 
ir tradicijoms gerbti” — keik
ti “imperialistinę Ameriką”, 
smerkti lietuvius išeivius “ka
pitalizmo ir nacionalizmo atlai
kus”, bet... garbinti plačiąją tė
vynę motiną Rusiją.
. Kai caro laikų gubernatorius

sį. Tasai, koegzistenciją piršda- 
mas, iŠšipešiojo jam patinkamus 
prof. K. Pakšto išsireiškimus, 
kurie buvo pavartoti kovai prieš 
komunizmą skatinti, bet “Akira
čių” bendradarbis tuos Pakšto 
žodžius panaudojo savo varomai 
būopagandai. A.Ž. sako: “Pakš
tas bailumo psichozę iškėlė ko
voje prieš komoūizni| : Staimą 
ir Chruščiovą, o akiratininkai 
šias mintis pritaikė išeivijos 
jaunimui už komunizmą! Nieko 
sau moralė...”

V. Trumpa, iš “Varpo” redak
toriaus juokdamasis primena, 
jog “Naujosios Vilties” redak
torius pareiškęs, galįs pasirašy
ti beveik po visais “Varpo” 
straipsniais. Manome, jog tik
rai išeivijoje yra daugiau lietu-- 
vių, kurie pasirašytų po “Var
po”, o ne po “Akiračių” raštais.

Paminėjus “Naująją Viltį”, 
tęsiant tuos liūdnus Lituanisti
kos Instituto suvažiavimo at
garsius, peržvelgsime ir kas “N. 
V.” žurnale rašyta. (B. d.)

Vincą Kudirką. Jis pasišovė, Klingenbergaš lankydamas mo- 
ginti nėapginamą dalyką. Tiki-fkyklas pasidžiaugė, jog jos turi 
si, kad Kudirkos paminėjimas su
griaus visus A. Kučio iškeltus 
faktus. Ne, “Varpo” redakto
riaus aprašytųjų mokslo vyrų 
klaidų ir nukrypimą su okupan
tu bendradarbiauti, Kudirkos 
Vardu uždailinti nebus galima.

Dr. Vincas Kudirka buvo vie
nas iš žymiausių rašto vyrų, ko-, 
votojų prieš lietuvių rusinimą. 
Jis kartkartėmis smerkė rusifi
kacijos mokslą ir tokio mokslo 
didžiąja raide nerašė. Rusifika
cijos mokslas buvo skleidžiamas 
ir per cėrkves. Ir. štai ką dr. 
Vincas Kudirka rašė:

“Panevėžyje sako cerkvėje lie
tuviškus pamokslus! Lietuviai iš 
savo bažnyčios tiesiog traukia 
į cerkvę ant tų pamokslų ir iš
randa, kad tą pat sako, kaip ir 
mūsų bažnyčioje. Sląstos įtai
sytos puikiai! Kvaili tamsūs 
žmdhėš lenda i ‘cerkvę dėl naujie
nos ir dėl žingėidyštės, ryt jiems 
lieps vaikščioti į ją ir toliaus, 
’6 užporyt pasijus užrašytais į 
provoslavijos bažnyčią. Tada 
jaū nieks neišliuosuos”.

Stalinas ir Leninas 
mokslininkų mokslininkai

Be abejo, dabartinis okupan
tas rusas komunistas negalėjo 
uždaryti Lietuvos universiteto 
nei galėjo taip elgtis su lietuvių 
mokyklomis, kaip caro valdyme 
buvo elgiamasi. Gyvenimas pa- ■ 
sikėitęš. Rusifikacija pridengta 
bariamuojū socišlizmū if naujo 
gyveninio kūryba. Atmenhitie | “Laisvojoj Lietuvoj” iškėlė taip 
laiką, kai okupuotos Lietuvos ’ pat biaurų vieno “Akiračių” bėn- 
hiokšlėiviai ir studentai, privėtš- dradarbio (A. Daugvydo) elge-

įtakos lietuvių sumaskolinimui, 
supažindinimui su imperijos gy
venimu ir istorija, dr. Vincas 
Kudirka tuoj atsiliepė:

“Ar ateis dar kam į galvą 
tvirtinti, kad maskolių mokyk
los įrengtos ne sumaskoliavimui 
vaikų, jeigu pats gubernatorius 
tai stačiai tvirtina? Neklydome 
nė mes, tą pat tvirtindami lie
tuviškuose laikraščiuose, nors 
maskoliai taikėsi pridengti sa
vo siekimus melagystėmis spau
doje, kunigais ir t. t.”

Išterliojo ir prof. Pakštą
Caro maskoliai savo tikslūs 

dengė, dengia dar labiau ir da
bartinis okupantas lietuvių tau
tos naikinimą. Dr. Kudirka ne 
kartą peikė kunigus, ar jie iš 
cerkvės ar iš katalikų bažnyčios 
savo žodžiu gelbėjo caro politi
kai. Tad ar nepeiktinas-, jaunas 
išeivis lietuvis mokslininkas, 
kai jis šiandien Lietuvoje rusų 
kolonizacijos nemato ir savo 
mokšliniaihe darbe kalba tik apie 
imigrantus? Juk toks moksli
ninkas tarnauja Lietuvos rusifi
kacijai.

Jei V. Trumpos straipsnis bū
tų išspausdintas kuriame kitame 
laikraštyje, sakytume, jog gė
da ne tik autoriui, bet ir redak
cijai, kad šitaip dr. Vinco Ku
dirkos vardą piktnaudoja. Ta
čiau, kad taip rašoma “Akira
čiuose” — dyvų nėra.

Neseniai Andrius žemaitis

VATIKANO POŽEMIUOSE 
ATRADO ROMĖNŲ PIRTĮ

Vatikano archeologai po šv. 
jono Lateraho baptistėrijoš grin
dimis atkasė senovinės Romos 
buvusių rūmų didelį kambarį ir 
po juo romėnų pirtį. Nustatyta, 
kad rūmai ir pirtis yra iš pir
mojo ar antrojo šimtmečio pb 
Kristaus ir priklausė kuriam 
nors turtingam romėnui. Seno
vės kronikos teigia, kad toje vie
toje buvo didelis pastatas, vadi
namas Domus Faustas, kurį im
peratorius Konstaontinas padd- 
vanojo popiežiui Silvestrui, atsi
gerindamas už jo pakrikstij imą. 
Konstantinas viešpatavo niro 
314 iki 335 metų po Kr.

Sumažins lėšas 
Jungtinėms Tautoms

WASIUNGTONAS. — Atsto
vu Rūmų lėšų komitetas nubal
savo sumažinti Amerikos kontri
buciją Jungtinėms Tautoms vi
su 30 milijonų dolerių. Komite
tas nutarė, kad Amerika negali 
JT organizacijai mokėti daugiau 
kaip 25% visų jos lėšų, Šfuo 
metu Amerika sumoka apie 32% 
visų JT lėšų. Kai kurios agentū
ros : Vaikų fondas, Palestinos pa
bėgėlių fondas gauna net apie 
70% savo lėšų iš Amerikos.

Komiteto pirm. John Rooney 
pareiškė, kad kongrese jaučia
mas nusivylimas JT organizacija ’ 
ir daug kas seniai siūlo suma
žinti Amerikos mokamas sumas. 
Ypač amerikiečiams nepatiko 
JT elgesys su Tautine Kinija.

Amerikai sumažinus lėšas 
Jungtinės Tautos atsidurs dar 
sunkesnėje finansinėje padėty
je.

FELIKSAS MOTUZAS

DARBAI IR ŽMONĖS
15

Prezidento kalbos pradžia buvo skel
biama 2:30 po pietų, bet jau apie pirmą va
landą po pietų apie bažnyčią būreliai sto
viniavo ir šnekučiavosi. Dar visa valanda 
buvo iki prakalbos pradžios, o jau svetai
nė buvo pilna žmonių. Bet gatvėje buvo 
irgi daug. Pasirodė, kad komunistai susi
rinko piketuoti, bet tūkstantinėje minioje 
beveik pražuvo. Komunistams bandant at
kalbėti lietuvius, kad neitų į salę, ir kitam 
net griebiant už skverno sulaikyti nuo ėji
mo į salę, buvo pasakyta policijai, kuri 
komunistus nuvijo į antrą gatvės pusę. Pi- 
ketininkai išstovėjo gatvėje, iki prakalbos 
pabaigos. Matyt, norėjo iš buvusių salėje 
sužinoti, ką Smetona kalbėjo. Jiems ten 
bestovint, The Detroit News koresponden
tas juos apklausinėjo, ką jie mano apie 
Smetoną. Minimas korespondentas Philip 
A. Adler, gimęs Vilniuje, į Ameriką at
vežtas mažas, buvo gerai pramokęs anglų 
kalbos ir The Detroit News buvo užsienio 
reikalu korespondentas. Dažnai apie lie
tuvius jis parašydavo gerai. Prof. M. Bir
žiškos apsilankymą Detroite jis aprašė gra
žiai, bet Smetonos priėmime buvo šališ
kas. Jis rašė, kad Smetonai atsilankius Į 
Detroitą, Detroito lietuvių susirinko prie 
Lietuvių Salės tūkstantinė minia, bet pasi
dalino pusiau: pusė suėjo Į salę, o nepri- 
trianti pusė pasiliko lauke, reikšdami 

protestą. Tai buvo ne tiesa. Į svetainę su
ėjo koki 600 lietuvių, o lauke liko daugiau
sia 150. Pagaliau, kad svetainėj nebuvo 
galimybės nė vienam daugiau įeiti.

Programą pradėjo inž. P. žiuris, vėliau 
paprašydamas kalbėti Michigan universi
teto studentę Hypatiją Yčaitę, o dar vėliau 
prezidentą Smetoną. Ką kalbėtojai kalbė
jo, jau užmiršta, išskyrus, kad ragino or
ganizuotis kovai už Lietuvos laisvę, ir kiek 
galima, aukotis tai kovai vesti. Aukų sa
lėj surinkta virš $600.00, vakare bankete 
pp. Petrikai dar aukojo šimtą dolerių. Tai 
viso aukų susidarė virš $700.00.

Vakare Fort Shelby Kotelyje bankete 
dalyvavo per tris šimtus svečių, neš dau
giau nebuvo vietų. Tostmeisteriu buvo adv. 
P. J. Uvickas. Kalbų nebuvo daug. Ilgiau
sią kalbą pasakė miesto meras J. Jeffries.

Prezidento Smetonos priėmimas Det
roite buvo suruoštas tik vienos tautinės 
grupės, bet tai padaryta su tokiu triumfa- 
lišku pasisekimu, kad niekad tokio skai
čiaus žmonių nebuvo atsilankę Detroito is
torijoj ir niekad vienu kartu nebuvo suau
koję tokios sumos pinigų Lietuvos laisvės 
reikalams. Aš pradėjau įsivaizduoti, o jei 
mes visi, tai yra, visos lietuvių srovės Ame
rikoje sutartinai tokį subuvimą ruoštumė- 
me, juk tai turėtų būti keleriopai geresnės 
pasekmės, keleriopai lietuviai tą mūsų 
veiklą geriau paremtų ir keleriopai dau
giau aukotų pinigų Lietuvos vadavimo rei
kalams. To entuziazmo pagautas, para
šiau ilgą laišką “Naujienų” redaktoriui dr. 
P, Grigaičiui, norėdamas redaktorių įti

I kinti, kad Amerikos lietuviai, kovodami 
už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, tu
rime sudaryti vieną visų srovių organizaci
ją, pavyzdžiui Tarybą, ir įjungti į tą tary
bą buvusį Lietuvos prezidentą Smetoną, 
kuriam kaip amerikiečių,, taip lietuvių pa
rodytą simpatiją panaudoti mūsų politi
niam tikslui, siekiant Lietuvai laisvės. Aš 
įtikinėjau redaktorių, kad nėra reikalė 
nuogąstauti, kad buvęs Lietuvos preziden
tas čia Amerikoje sieks atkurti Lietuvoj 
buvusią savo valdžią ir jėi prezidehtauti. 
Viena Amerikos valdžia jam tokių teisių 
nežada. To nežada nė Amerikos ir kitu 
kraštų lietuviai išeiviai. Aš laiške tvirti
nau, kad Smetona to nesieks dėl to, kad 
jis žino, jog tai nepasiekiamas tikslas. Aš 
vartojau visas man žinohias priemones sa
va laiške, norėdamas “N” redaktorių Įti
kinti, kad nebeturime Nepriklausomos Lie
tuvos, kad nebėra prasmės kelti karo dėl 
buvusios valdžios ir jos nusidėjimų. Dabar 
lieka mums tik iškovoti Lietuvai laisvę, o 
valdžią Lietuvos žmonės pasirinks tokią, 
kokia jiems tiks. Gaila, kad aš to laiško 
kopijos neturiu. Bet dr. Grigaičio sekantis 
man rašytas laiškas dalinai pasako mūsų 
diskutuojamus klausimus. Seka laiškas 
rašytas 1942 m. gruodžio 14 d.

1912 tii. gruodžid 14 d.
Mr. F. Motuzas
14676 Wark Ave.
Detroit Mich.
Gerbiamas Tamsta:

Dėkui už ilgą ir nuoširdų laišką, kūtj 

Tamsta nepatingėjai man parašyti gruo 
džio 1 d. Iš jo aš daug ko pasimokinau. 
Nesu atverstas į Smetonos “vierą” — anaip
tol; Tamstos laiškas greičiau sustiprino 
mano “užsispyrimą”. Bet kai kurios laiške 
išreikštos mintys duoda man galimumo gi
liau Įsižiūrėti į galvoseną žmonių — tokių, 
kaip Tamsta, Dr. Jonikaitis ir k., — kurie 
buvo’ pažangūs liberalai ir demokratai 
(ir kai kuriais atžvilgiais dar tebėra li
beralai); bet remia “tautos vadą”.

Malonu man yra pastebėti, kad dar yra 
sis - tas bendro mūšų ptotavime. Kitaip 
nebūtų vilties susikalbėti ir šio laiško nera
šyčiau.

Tamsta sutinki, kad pirmesniame savo 
laiške Aš esu pasakęs ‘daug teisybės”. 
Tamsta pripažįsti, kad Smetonos valdymo 
priemonės Buvb “negarbingos”, — tik ne
rodai, kad aplinkybės dažnai priverčia ir 
kultūringas šalis vartoti tokias priemones, 
pav. Kanadoje vaikai yra pldkanii rykštė^ 
mis už langų daužymą (kai dėl manęs, aš 
tokios šlykščios, kad ir “naudingos”, baus
mės nieku būdu neteisinčiau).

Tamsta numatei, kad Smetonos atvy
kimas Amerikon lietuvius suskaldys ir ap
gailestauji, kad taip atsitiko. Vadinasi Tam
sta pats pripažįsti, kad vyriausias to susi
skaldymo kaltininkas yra Smetona, o ne 
tie, kurie yta nusistatę priėš jį.

Jeigu iš šių minčių būtų padarytos lo
giškos ir tinkamos išvados, Ui skiHuiho 
tarp mūsų nusistatymo beveik neliktų. Bet 
Tamstos išvados yra ne logiškos, nes Tams
ta jas taikai prie savo pažvalgns i kai ku

riuos pamatinius visuomenės klausimus, 
kurie nulemia visus kitus dalykus.

štai vienas tų pamatinių klausimų: 
liaudis ir vadai.

Tamsta rašai, kad “liaudis nėra sąmo
ningas padaras”. Kitoje vietoje vėl: “Liau
dis yra beprincipinis gaivalas, menkos ap
linkybės ar propaganda ją nuveda kartais 
Į didžiausias klampynes”.

Čia mūsų keliai skiriasi. Tokia pažval- 
ga į liaudį tai — pamatas visų diktatūrų; 
bolševikiškos, fašistiškos ir naciškos — d 
taip pat ir smetoniškos “ersatz-diktatūros”.

Kas sako, kad liaudis “nesąmoningas 
padaras” ir “beprincipinis gaivalas”, tas 
atmeta liaudies valdžią, t. y. demokratiją. 
Man čia nėra reikalo ginti demokratijos 
principą; dėl jo šiandien eina kova vi
same pasaulyje. NUrodyšiū tik Ui tiek: 
ar Tamsta ir aš būtume šiandien Ame
rikoje, jeigu Jūūgtihės Amerikos Vals
tybės nebūtų demokratija? Ar būtų žmo
nės iš viso pasaulio važiavę milijonais Į 
Jungtines Valstybės ieškoti laimės ir lais
vės? Ar būtų Amerika dabar tokia galinga, 
kokia ji yra? Užtenka pažvelgti i nedemo
kratines šalis, senesnes ir kartais net di
desnes už USA; ir palyginti jų stovį sh 
Amerikos, kad dalykas pilnai paaiškėtų.

(Bus dauginu)

Skaitykite ir platinkite 
Diėnraštj 
"NAUJIENA^
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSI6S 

IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 W. 63rd STREFT 
Ofiso tolef.; PRospect 8-3229 
R«id. totof.: WAibrook 5-5076 

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

MH BEACH, FLORIDA
Su pavasariu išėjusius prisimenant

Rez. tol. 239-4683

0R. K. G. BAWKAS 
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pula»Ki Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

’’•laf.: PRospect 8-1717

DR. S. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak.VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penkta dieniais 

' Creėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.
Raz.: 3241 WEST 66th PLACE

Phono: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
R

DR. B. B. SE1T0N 
inkstų ir Slapumo takų 

CHIRURGIJA
Tolef. 695-0533

Pax Valley Medical Cantor 
160 Summit St. 

ROUTS 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 at STREET 
OfUas: HEmlock 4-5849 

Razid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

tnrmadieniaii ir ketvirtad. 1—7 vai., 
tntrad.. penktadieni nuo 1—5, treč. 

ir žežtad. tiktai susitarus,

Raz.: GI 84873

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

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

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

DR. NINA KRAUCEL - 
KR1AUCEL1UNAITĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714225.
s Valandos pagal susitarimą. , .

Ofiso tol.: HE 4-18T8 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71$t STREET

VALANDOS: Pirmad., antrai, 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 st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IX 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET

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

Ofiso teūf.: 776-2880
Naujas raz. telef.: 448-5545

Sulyginus su Bostonu, Pitts
burgh, o kad ir su Detroitu ar 
Čikaga, Miami yra amžinoji va
sara. Visad daug saulės ir mau
dytis galima per ištisus metus. 
O kad ir taip vis tiek turi taip 
vadinamus, metinius kitimus. 
Kovas — balandis, tai kaip ir 
pavasaris. Nuo gegužės iki spa
lio pabaigos — vis ištisai va
sara. Puikiausiam rudenėliui 
(kaip Čikagoj rugsėjis) liktų 
lapkritis-gruodis. O kai jau su
šalusieji čion iš visur sugūžė
ją — sausis-vasaris, galima pa
vadinti Miami žiema. Per tuos 
du mėnesius gal 10-14 kartų Ka
nados šaltosios srovės įstengia 
prasilaužti iki čia ir kartais tem
peratūra nukrinta iki 34-35°, 

tai jau čia yra šalčiai. O vis tiek 
ir tokiame ore Atlanto bangose 
temperatūra nenukrenta žemiau 
64°. Vidutinė vandens tempe
ratūra žiemos laikotarpiu skai
toma 72-74°.

Tačiau ir iš tokios, palygina
mai puikios žiemužėlės, perėji
mas į pavasarį i— kovo, balan
džio mėnesį — kaip ir visur tuo 
laikotarpiu, — palaužia silpnes
niuosius ir savyje kokius nors 
kūno sukritimus brandinusius. 
Ir štai va kovo 9 d. nebeatlaikė 
vėžio kamavimo Nelly Sobol, An
tano Sobolio, Miami Lietuvių 
Amerikos Piliečių klubo direk
toriaus, ilgai slaugyta žmona. Ji 
buvo klubo narė. Skaudžiai su
krėsti liūdi Antanas ir duktė.

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

2512 W. 47 ST. — PR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

Į ^ERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. i E R t N A S
2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

Apdraustos perkraustymas 
iš jvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A.»M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir 
madieni nuo 8:30 iki 9:30

sek- 
val.

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

Ofisas 2750 Wart 71 st St. 
Tai.: 925-8296

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

uždaryta.
Raz. tok WA 5-3099

Telef.; HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE
CHICAGO, ILL. 60629

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 1-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tam as on is, M. D., S. C
C H IRU R G A S

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.’ HEmlock 4-2123 
Rezid. tefo'w Gibson 8 • 6195

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

W Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba koĮomi 

B (Arch Supports) ir t t

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

Telef.: PRospect 6-5084

MM

GKMTYIUmS

REpusSe 7-Mtl

GĖLES VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GRLINYCIA 

2443 WEST 63ra STREET
Telefonai; PR B-0833 Ir PR 34834

h#1 
r

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI ’NAUJIENAS“

Sen. Edward Kennedy, kaip matome, užsiaugino gan ilgus plaukus. 
Kai kurie demokratai vis dar tikisi, kad jis kandidatuos į preziden
tus. Jis tik vienas galėsiąs sujungti susiskaldžiusią demokratu par
tiją, kuri įo vadovybėje galėty sumušti prezidentą Nixona lapkričio 

mėn. rinkimuose.

i Publikos buvo beveik pilna sa-Į šį parengima surengė Phila- 
lė.

Apie 1 vai. susirinkus auku- 
riečiams į salę, čia juos pasiti
kęs Algirdas Jonys davė nurody
mus, pavaišino sumuštiniais ir 
kavute, o Vytautas Mačiūnas su 
savo mašina pavažinėjo aukurie- 
tes po miestą, aprodydamas įdo
mesnes vietas.

Po vaidinimo viršutinėje sa
lėje jaunimas-pradėjo šokius, o 
apatinėje salėje senimas irgi 
pradėjo šokius, bet čia buvo val
giai ir gėrimai, čia buvo pavai
šinti ir aukuriečiai. Abejose sa
lėse griežė orkestrai. Po visko 
aukuriečiai buvo išskirstyti nak
vynei pas mielus tautiečius, čia 
vėl, žinoma, buvo pavaišinti jau 
individualiai.

Sekmadienį balandžio 3o d. vi
si aukuriečiai susirinko pas Al
girdą ir Hertą Jonys atvažiavo 
autobusas- (kurį iš miesto atly
dėjo V. Mačiūnas) ir išvažiavo 
į Elisabethą. Išvažiuoti- iš mies
to iki greitkelio palydėjo p. Rau- 
giėnė.

Reikia pažymėti, kad čia daug 
pasidarbavo Algirdas ir Herta

' Jonys, turį nuosavą Al’s lun-

Šiame klube, neturint nuola
tinio prižiūrėtojo ir bartende- 
rio, laikinai patalkinankauti bu
vo apsiėmęs klubo narys Jonas 
Tuckus. Bet balandžio 28 d. Jo-1 
nas gavo liūdną žinią iš namų ’ 
— žmonos širdis pavargo ir Elz
bieta. Tuckus iškeliavo nebe- 
grįžtamon kelionėn. Jonas me
tęs talkininkavimą klubui, su 
dviem sūnumis ir dukterim pa
sišalino širdgėlingam gedului.

Anis Rūkas, kurs amžinai sie
lojosi, kad klube nenyktų lietu
viškumas, kad būtų pasiskaity
mui lietuviškų knygų ir laikraš
čių ; kad lietuvių kalba ir pavar
dės nebūtų darkomos. Dažnai 
tais reikalais parašydavo straips
nius ir laiškus periodinei spau
dai, o neretai ir raštu pažįsta
miems išliedavo savo širdgėlą, 
besirūpindamas kuria nors mū
sų tarpe esančia negerove. Pas
kutiniu metu retai beužeidavo 
į klubą, ir tai tik kieno rankos 
prisilaikydamas. Niekam iš klu- 
biečių net nežinant, nes buvo 
viengungis, atsidūrė ligoninėj 
ir balandžio 12 d. užbaigė visus 
rūpesčius.

Nusivylę didmiesčiuose vis la
biau gausėjančiais užpuldinėji-. 
mais, žmonės ieško ramesnių šio' 
krašto vietovių. Jonas Petraus
kas, prieš porą metų užpultas 
savo verslovietėje ir vos išlikęs 
gyvas, atsikėlė įsikurti į Miami. 
Sunkiai dėdamas pastangas įsi
tvirtinti naujose sąlygose, šių 
tnetų pradžioj pajuto regėjimo 
sutrikimus. Greit kreipėsi į 
akių daktarą tikėdamas, kad rei
kia naujų akinių. Jonui niekad 
nesirgusiam, buvo tikras nusi
vylimas, kai akių daktarai pa
tarė eiti pas vidaus ligų žino
vus nes regėjimo silpnėjimas tu
ri vidaus ligos priežastis/ Ir tik
rai neilgai trukus pradėjo nebe
valdyti rankos ir kojos. Betę- 
siant tyrinėjimus, liga, savai
tės bėgyje, taip pasistūmėjo,1 
kad reikėję skubiai vykti Čika
gon. . Bet ten nuvykęs tik kele
tą dienų beišgyveno. Ir taip vos 
56 metų tesulaukęs užsnūdo am
žinam poilsiui.

Jonas šešių vaikų šeimoje bu
vo jauniausias. Liko penkios 
seserys ir gilaus amžiaus sulau
kusi motinėlė. i

Keturi miamiečiai vos poros ^Žt^d7 “Slington" Avė.’ 
pavasarinių mėnesių laikotarpy Deiąnčoi’N Y 
nebeišlaikė, kad ir tokio švel
naus gamtos sąlygų keitimosi.

Tebūna jiems geresnis dausų 
pasaulis, nei ši žemiškoji kelio
nė. P. šilas

KANADOS ŽINIOS
Hamiltono “Aukuras” ir vėl 

Amerikoje
Balandžio 29 d. Lietuvių Mu- 

zikalinėj salėj, 2715 East Aleg- 
heny Ave., Philadelphia, Pa., 
“Aukuras” suvaidino “Audronę” 
3-jų veiksmų dramą. Vaidinimas 
pavyko gerai, buvo daug plojimų.

sniegą liepia 
medžių šakas 
ir garsų ste- 

svajoja,

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinu žiedą, apkaišo 
žirginiais, kaip konfetemis ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų
ouktus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimų:

1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for
mato, 126 psl. Kaina $1.—.

2. Jurgis BaHrušartts, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psL $2.00.

5. Butkg Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kama $3.00.
7 Kleopas Jurgeli o n rs, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.

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

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

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. EHėš, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktine 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. ------ -----
19.
20.
21.

P«trzs Sagota*, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. S1.00 
Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 7ė psL, S 1.00. 
Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.60. 
Alfonsas Tyroolis, METŲ VfNGIAI. Lyrikos rinktine, 180 psl. $3.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DtEVAf. Mitologijos posmai.

J5 psl. $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem-, 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderi-

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU, Chicago, DL 60G08

delphijos ir Pietryčių New Jer
sey Jaunimo komitetas. J. P.

• Ir kvailas supranta, kad 
nedėlioj šventa.

• Prie barzdos reik ir lazdos

NAUJIENAS,
1------ -HB TOM

MALU IENA S

Susirinkimu ii 9: •engimu

PRANEŠIMAI

— S. L. A. 134 Moterų kuopos ge
gužinė įvyks gegužės mėn. 21 dieną 
Bruzgulienės sode, priešais Tautines 
kapines. Kviečiam viešnias ir svečius 
atsilankyti. Laukia skanios vaišės ir 
įvairumai. Gros Jurgio Joniko or
kestras. Pradžia 12 vai. Kviečia ko
misija ir valdyba. A. Halik

— Amerikos Lietuviu PiHecty Pa
šalpos klubo mėnesinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, gegužės mėn. 
21 dieną 1:00 vai. popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai 
kviečiami atsilankyti .ir aptarti klubo 
reikalus.

Rožė Didžgalvienė, rast.

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės Ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harl.m Ava. — 586-1220

TĖVAS IR SUNOS

2533 W. 71st Street
Telef.:- GRovehill 6-2345-8

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotnviq Direktoriai

SO. WESTERN ATI.
TRYS MODERNHKM

Ant-COKDCHONED KOPLYČIOS

KEvuMie 7-86G0

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMJD
4605-07 So. HERMITAGE AVENGE

TeL; YArda 7-1741-1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LA fay et te 3-0449

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOFLYClOh

NARIAI:

87

AMBULANCE 
^ATARNAV' 
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

WILLIAM L. GUDAWICZE
Gyv. 6925 So. Claremont St.

Mirė 1972 m. gegužės mėn. 16 dieną, 1:00 vai. popiet, sulaukęs 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Šiaulių aps., Akmenės parapijoj,

Šablauskų. kaime.
Amerikoje išgyveno 67 metus.
Paliko nuliūdę: podukros — Josephine Hayes, žentas Louis, Ann 

Meškauskas, žentas Leo, Stella Goiubic, žentas Anthony, Frances 
Burke, žentas Joseph, 11 anūkų, 2 proanukai ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawtcz koplyčioje, 2424 West 69th 
Street.

Penktadienį, gegužės 19 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios i šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus. laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Viši a. a. William L. Gudawicze giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Podukros ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sunūs. Te!. RE 7-1213.

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asaociacijoa

S

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArda 7-3401

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

KAZIMIERA POCIUS - POCEVIčIUS
Gyv. 8720 S. California Ave., anksčiau gyv. Marquette Parke

Mirė 1972 m. gegužės mėn. 16 dieną, 10:45 vai. ryto, sulaukusi 
senatvės. Gimusi Lietuvoje, Panevėžio apskr.

Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Paul, duktė Emily Shimkus, jos vyras 

August, sūnūs Adolph, jo žmona Genevieve, 3 anūkai, 3 proanūkai, 
sesuo Agatha Jasunas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus - Marquette koplyčioje, 2533 West 
71st Street.

Penktadienį, gegužės 19 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvii kapinėse.

Visi a. a. Kazimiera Pocius giminės, draugai 
širdžiaj kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sukeikti 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Vyras, duktė, svnvs ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Donaldas Petkus. Tel.

ir pažįstami nuo- 
jai paskutini pa-

476-2346.

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: Y Aras 7-lI3a-113<i

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3334 So. HALSTED STREET Phone; YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland. Dlinoi*

i 
f

i
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Kalifornija ir
ŽEMES DREBĖJIMAI
Sacramento, Cal. — Moksli 

ninkai ir atitinkamos įstaigos 
deda pastangas išrasti būda 
kaip laiku atspėti artėjantį že
mės drebėjimą, kad žmonės ga
lėtų suspėti laiku apsisaugoti. 
Kalifornijos 2(1 milijonų gyven
tojų gyvena pačioje pavojin
giausioje žemes drebėjimų zo
noje. Geologai tvirtina, kad 
Kalifornijos valstija randasi dre
bėjimų zonoje, vadinamoje 
“Ugnies Ratu ’ ir jokia tos val
stijos dalis nėra visiškai saugi 
nuo pavojaus. Kalifornijos ko
mercijos departamente iškabin
tas žemėlapis rodo, ka i didžk>- 
ji valstijos dalis, įskaitant be
veik visą Okeano pakraštį, ran
dasi smarkiųjų žemės drebėji
mų zonoje. Likusioji valstijos 
dalis yra vidutinio pavojaus zo
noje. Tas “Ugnies Balas” yra 
vulkanų juosta, supanti pasagos 
formos zoną, kurioje įvyksta 
80 nuošimčių viso pasaulio že
mės drebėjimų. Zona apima 
vakarinius, šiaurinius ir ryti
nius Pacifiko okeano krantus.

Balto direktorių suvažiavimo, įvykusio š. m. balandžio men. 29 d. Chicagoje, dalyviai ir svečiai. I eilėį iš kai
rės dešinėn: O. Jokubaitienė, K. Kleiva, kun. A. Stasys, A. Dzirvonas, nac, sekr. M. Rudienė, direktorių pirm., 
kun. V. Martinkus, Centro V-bos pirm., dr. E. Armanienė, vicepirm., dail. J. Bagdonas, fin. sekr. ir e. reikalu 
vedėjo p., kun. dr. F. Gureckas, A. Skripkienė ir R. Griudušytė. II eilėj iš kairės dešinėn; dr. V. Simaitis, K. 
Repšienė, K. Bružas, K. Bielskis, V. Kasniūnas, M. Simokaitis, A. Baliūnas, K. Kasa kaiti s, A. Pužauskas, R. 
Simokaitienė, R. Ražauskienė, O. Zailskienė, arch. E. Skališius, F. Sereičikas, K. Ražauskas, A. Mackevičienė, 

J. Mackevičius, V. Baleišytė, K. Čepaitis ir D. Bobelienė.
Foto V.- Noreikos

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 Service.

CALL 927-5580

VIRĖJA
Turi būti patyrusi. Reikalingos re
komendacijos. Artima šiaurinės Chi- 
cagos apylinkė. . Dviejų suaugusių 

šeima.
Yra daugiau tarnautojų.

Tel. DE 7-5183

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

EXPERIENCED 
WIRING and SOLDERING 

Silk screw operators. 
Evergreen Radionic. 

8901 So. KEDZIE AVE. 
423-5700

Kaip visi dar pamena, pasku
tinis žemės drebėjimas įvyko 
praeitų metų vasario 9 d. San

Fernando slėnyje, netoli Los 
Angeles; žuvo 64 žmonės ir pa
daryta nuostolių už $500 inilijo-

KARALIAUS MINDAUGO MEDALIS
Tai antroji Lietuvių Fondo medalių laida, skirta pagerbti istorinės Lie

tuvos valstybės įkūrėją, KARALIŲ MINDAUGĄ, minint atkurtosios Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo 50 metų sukakti.

Medalis išleistas Lietuvių Fondo dešimtmečio — 1972 metais.
. Medalio projektas ir gipso modelis stulptoriaus — Vytauto Kašubos 

darbas.
Medalį kaldino Franklin Mint kalykla. Ji kaldino ir Lietuvos 3-jų Pre

zidentų medalį 1968 m.

Medalis pagamintas iš sidabro. Skersmuo natūralaus dydžio 39 mm. 
Užsakyta tik 1000 vienetų.

Parduodama medalio kaina $12.50
Su reprezentacine dėžute — $15.00. Pašto išlaidoms pridėti 50 centų.

Užsakymus su čekiu, Lithuanian Foundation vardu, siusti LF adresu:
2422 West Marquette Rd., Chicago, Illinois 60629. 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, UI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, ni. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI/ ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

J. AUGUSTAITIS

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

f „ NAUJIENOS/ CHICAGO 8. ILL,— THURSDAY, MAY 18, 1972

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSI MOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
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nų. “Mes žinome, kad blogiau
sia tebėra už akių, ir kad tikrą
ją katastrofą patirsime Los 
Angeles metropolinėje srityje”, 
perspėja C. Martin Duke, Kali
fornijos universiteto Los Ange
les mieste inžinerijos profeso
rius, žemės drebėjimų autorite
tas. i

“Mūsų geriausia gyvybėms 
gelbėti priemonė yra tai, kad 
žmonės pilnai žinotų, kas jiems 
gali atsitikti”, sako inž. Duke. 
“Turime juos taip aiškiai infor
muoti, kad drebėjimui ištikus 
žinotu kas daryti, nepulti Į pa
niką, ir vieni kitiems padėti”.

VYSKUPŲ RINKIMAI

Žiniomis iš Vatikano, paski
roms diecezijoms pageidaujant 
demokratinti Romos katalikų 
bažnyčios santvarką, Apaštalų 
Sostas paskelbė naujas vysku
pams rinkti taisykles, kuriomis 
teisė vyskupus rinkti .palieka
ma paskiroms hierarchijoms, ta
čiau paskutinis žodis vyskupų 
nominavime paliekamas popie
žiui.

Vatikano dekrete, kurs pradės 
galioti ši sekmadieni, gegužės 
21 dieną, rašoma: “Prieš pašau
kiant kandidatą Į vyskupo sos
tą — Apaštalų Sostas rūpestin
gai praves plataus masto kon
sultacijas dėl kandidato asmens 
ir tose konsultacijose patarėju 
dalyvaus popiežiaus atstovas.

AMERIKOS GYDYTOJAI
MOKINSIS Iš KINŲ

Amerikos daktarų draugija 
AMA per savo žurnalą pareiškė

GIEDRĖ ČEPAITYTĖ,

gimusi Chicagoje, baigusi Marijos Gi
mimo parapijos mokyklą, šiemet bai
gia Marijos aukšt. mokyklą. Ji yra 
jau baigusi Aukštesniąją Lituanisti
kos mokyklą ir lanko Pedagoginį Li
tuanistikos institutą; Marijos mokyk
loje yra “Rūtos" lietuvaičių ratelio 
pirmininkė, moksleivių ateitininkų 
Lipniūno kuopos vicepirmininkė, per
nai baigusi lietuviškų tautinių šokių 
kursus, dabar pati yra taut, šokių 
mokytoja Aukšt. Lituanistikos mo
kykloje; priklauso tautinių šokių 
"Grandies" grupei, dalyvauja sporto 
klube "Neris“, uoliai dalyvauja Lie
tuvių Jaunimo'Kongreso ruošoje. Ru
denį žada pradėti studijuoti universi
tete. Tėvas Kostas Čepaitis, litogra- 
fas, motina Valerija, gim. Valiūtė, 
jis gimęs Lietuvoje, ji Latvijoje; pri
klauso Balto, Lietuvių Bendruome
nės, Kazimieriečiu ir Putnamo seselių 
rėmėjų organizacijoms, skaito ir pre
numeruoja keletą lietuviškų laikraš
čių. Ruošiamame Gintaro baliuje 
birželio 24 dieną ji bus debiutante.

norinti patirti, ar seniausias ki
niečių anestezijos metodas ba
dant adatomis būtų galimas pa
naudoti Amerikos šių laikų me
dicinoje. Tas metodas yra va
dinamas acapuncture (badymas 
plonomis ilgomis adatėlėmis). 
Tas metodas Kinijoje prakti
kuojamas daugiau kaip 3,000 
metų. Į tam tikras kūno vietas, 
vadinamas “meridiano taškais”, 
Įsmaigstomos adatėlės padaro, 
kad kūnas nebejaučia skausmo 
ir kinų daktarai daro operacijas 
pačiam ligoniui budint ir savo 
operaciją stebint.

Nuo 1959 metų Kinijos medi
kai tas adatėles sujungia su silp
na elektros srove. Kinijoje bu
vę amerikiečiai medikai patyrė, 
kad badymo metodu 80 ir iki 90 
nuošimčių pasiekiama pilna anes
tezija. Elektros srovės Įjungi
mas skaitomas . visiškai nauju 
metodu. Kur organizme yra tie 
“meridijano taškai”, dar nenu
statyta, tačiau medikai mano, 
kad tai yra vietos, kur nervai 
randasi raumenų 'paviršiuje.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BRIGHTON PARK — 
Vicinity 43rd & Rockwell. 

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

including building. 
5% rooms in rear. 

BY OWNER. 
CALL LA 3-1310.

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. V! 7-9327

TRUMPAI

— Šį ketvirtadienį Pelkių 
Žiburėlis pateiks muzikinę va
landėlę apie lietuvių tautinius 
šokius, kurią paruošė muzikas 
Vytautas Strolia. Šioji valan
dėlė yra atsiųsta iš New Yorko 
lietuvių radijo “Laisvės Žibu
rio” ir “Margučio’’ skelbtame 
radijo valandėlių konkurse ji 
laimėjo gintarini Marguti.

— Šv. Kazimiero Lietuviu 
kapinių reikalais Bendruome
nės Komitetas Pasauliečiu Tei
sėms Apsuagoti šaukia lietu
viškos visuomenės susirinkimą 
ateinanti sekmadieni, gegužės 
21 d.. 2 vai. Gage Parko audi
torijoje. Komisijos pirm. Algis 
Regis padarys pranešimą svar 
biais kapinių reikalais. Visa 
visuomenė kviečiama atsilan
kyti. . (Pr.)

— Prof. Stasys Dirmantas 
prašo visus, užsisakiusius “Lie 
tuvos Universitetus”, patele
fonuoti jam ir atsiimti knygą. 
Ji kainuoja $20.00. 912 pusla
pių, kieti viršeliai.

— Lietuviu Bendruomenės 
Vidurinių Vakarų apygardos 
Lituanistiniu mokvklu moki
nių Pavasario šventė Įvyks ge
gužės 21 d. 2 vai. Bučo sodybo
je, Willow Springs, II.. Visuo
menė kviečiama skaitlingai 
dalyvauti. (Pr.

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizacijos: 
narių susirinkimas Įvyks š. m. 
gegužio 19-tą 7:30 vai. vak. pa
rapijos salėje, 0820 So. Wash
tenaw Ave. Salę atidarys 7-tą

vai. Prašome visus, kurie no
rėtų sumokėti nario mokesti ir 
tuos, kurie sutiktų Įstoti nau
jais nariais atvykti 30 min. prieš 
susirinkimo pradžią. Bus svars 
tomi svarbūs mūsų gražiąją 
koloniją liečią reikalai, išgir
site daug jums naudingų pra
nešimų.

— Kun. Juozas Prunskis, vie
nas Draugo redaktorių, pir
madieni sunegalavo, o antra
dieni jau atsigulė šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Gydytojai tiria 
inkstų srityje kilusi skausmą.

— Naujienietis Albinas Ru- 
dinskas, ilgus metus gyvenęs 
Cicero j e, išsikėlė gyventi Mi
chigan valstijoje. Savo namus 
jis pardavė, butą likvidavo ir 
išvažiavo pas savo dukrą. Mrs. 
Steere Rochester miestelyje 
turi dideli savo namą, kuria
me su šeima gyvena. Savo lai
ku ji mokytojavo, o dabar pa
ti augina besimokančią 18 me
tų dukrą. Atliekamų knygų 
pluoštą Rudinskas atvežė Nau 
jienoms ir atsisveikino su se
nais bendradarbiais. Rudins
kas planuoja dažnai atvažiuo
ti Į Chicagą Į didesnius paren
gimus.

♦ Lietuvių Tautinėse kapi
nėse 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).

♦ “Skirgaila” — 3-jų veiks
mų Krėvės istorinė drama yra 
statoma šių metų gegužės mėn. 
21 d. (sekmadienį) 3:00 vai. 
popiet Jaunimo Centro salėje.

Bilietai gaunami Vaznelio 
prekyboje, 2501 W. 71 st St. ir 
Margutyje, 2422 W. Marquette 
Rd. arba prie Įėjimo prieš vai
dinimą.

Režisuoja Marija Smilgaitė.
Vaidina: Dalia Juknevičiūtė, 

Eglė Juodvalkytė, Juozas Rau
donis, Alfas Brinką, Linas Re
gis, Rimas Sinka, Aidas Skruo- 
dys, Aldas Naris, Andrius Ba
rauskas, Vidmantas Juodgudis.

Vaidinimą stato Korp! Neo- 
Lithuania. (Pr).

’NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BICTULJS

— Venecuelos Lietuviu Drau
gija rengia tradicinį Motinų Pa
gerbimo Pobūvį gegužės 20 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Balio 
Pakšto salėje, 3800 So. Califor
nia Ave. Programą išpildys 
Venecuelos lietuvių jaunimas. 
Visos motinos bus pagerbtos su 
gėlėmis, šokiams gros Balio 
Pakšto orkestras. Bus šalta ir 
šilta vakarienė. Veiks bufetas. 
Auka $6. Bilietus ir stalus už
sakyti tel. 458-8345. (Pr).

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, 111. 60632. ToL YA 7-59801 

■■ i *

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

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

TEL. — 7765888
Anicetas Garbačiauskas, sa*

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, auto garažas. Marquet-

Parke OHO
GRAŽŪS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder

nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23,000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320871 W. 95th St.

GA 4-8654

Ijf- r ife and €a..aaltv

T E R R A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660 
--- 1

M. A.ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.v —y

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB8S

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tai.: REpublIc 7-1941

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. $19,500.

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- 

Ijamos 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 BUTU MŪRAS arti 
Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas įrengtas beis- 
mantas. Aukšta pastogė. $22.400.

MODERNŪS 3 MIEGAMI, beveik 
naujas mūras prie pat Marauette 
parko.. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpetai ir kiti 
priedai. Garažas. S30,000.

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
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

i-A 34775
(Currency Exchange įstaigej)

’ Pigūs automobilių draudimai.

♦ Lietuviu Prekvbos Rūmai 
ateinantį sekmadienį, gegužės 
21 dieną, 5 vai. popiet, Beverly 
Country Club salėje, esančioje 
87-toj gatvėj prie S. Western 
Ave., rengia 39-tą Linksmą Pa
vasarinį Banketą.

Banketo metu bus Įteiktos 4 
stipendijos lietuviams mokslei
viams. Programą atliks Chris
tine Mileriūtė, padainuodama 
kelias daineles, šokiams gros 
buvęs muziko Byansko orkest
ras.

Cocktailiai bus teikiami 5 v. 
vak., o vakarienė bus paruošta 
lygiai 6 vai. vak. Kas nori sek
madienio vakarą linksmai pra
leisti gražioje salėje ir jaukioje 
aplinkoje, tas nedelsdamas pri
valo užsisakyti vietas pas bet 
kurį Prekybos Rūmų direktorių 
ar valdybos narį. (Pr).

SKAITYK ’NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS,

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miega
mi, 12 metų, 30’ sklypas. 55-ta ir 
Massassoit. S28.500

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

2 PO 5 MŪRINIS. 3 miegami kiek
viename bute. įrengtas skiepas tin
ka grožio salonui orie 55-tos ir Cali
fornia. Ave. $54 500.

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

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

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i 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

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS"




