
Saulėta, dieną 85°, naktį 60. 
Saulė teka 5:27, leidžiasi 8:06. THE LITHUANIAN DAILY NEWS

NAUJIENOS 
TLc Daily N<w»

PuM««hc<l by The Lithuanian New* Publi»hin^ Co- Inc.
173$ So. Halsted Street. Chicago, HL 60608

HAymartet 1-6100
Ooer One Million Lkhu&nUn In The United States

VOL. LVIV
p*ra^ of Congre 
Penoalcaj

PASKELl
ress Gr.
-Jon

on' D. c. 20540

Chicago, III. — Penktadienis, Gegužio-May 19 d., 1972 m. Kaina 15c

■

VLIKO RAŠTAS JAV PREZIDENTUI
Prieš prezidento Nixono kelionę Maskvon

Ryšium su numatyta, š. m. gegužės 22 d. JAV Prezidento R. 
■M. Nixono kelione i Maskvą, egzilinės organizacijos New Yorke: 
Vilkas, Baltijos Valstybių Laisvės Taryba, Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimas (ACEN) pasiuntė Prezidentui atitinkamus raštus 
— memorandumus. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo. Komitetas, 
aptaręs tarptautinę padėtį, pasiuntė Prezidentui Nixonui š. m. 
gegužės 11 d. rašta. Elta pateikia kai kurias jo mintis:

Pirmiausia pažymėta, kad 
Prezidento kelionės, kuria siekia
ma išlaikyti bei sustiprinti tai
ką pasauly, išvakarėse Vlikas 
jaučia turįs pareigą jam per
duoti nutildytos lietuvių tautos 
nuotaikas bei troškimus.

Per kelerius pastaruosius me
tus lietuvių tauta nekartą yra 
parodžiusi laisvės troškimą bei 
pasisakiusi prieš svetimą val
dymą. Lietuvių tautos ryžto 
dvasią liudijo ypač du įvykiai 
— tai Lietuvos katalikų masi
nis protestas šių metų pradžioje 
ir Simo Kudirkos gynimosi kal
ba teisme. Dėl to Lietuvos gy
ventojai tai prezidento kelionei
skiria ypatingą dėmesį. Lietu
vių tauta dėkinga JAV-bėms, 
joms lig šiol nepripažįstant 
tijos valstybių okupacijos.

Vliko rašte toliau nurodoma, 
kad Prezidento viešnagės -Mas
kvoje metu pasikalbėjimuose ga
lėtų būti iškeltas Baltijos vals
tybių bei kitų kraštų, Rytų bei 
Vidurio Europoje, sovietų įta
koje esančių, klausimas. Sovie
tai, savo_ tikslų siekdami,- nau
doja įvairias priemones'pavers- 
ti pastovia šių dienų teritorinę 
bei politinę padėtį, tuo pačiu me
tu skelbdami skatiną politinės 
įtampos švelninimą. Rusai vilia
si gauti iš Vakarų didžiųjų val
stybių net pažadus minėto sta
tus quo klausimu.

Vlikas pažymėjo, kad dabar
tinė padėtis Europoje atsiradusi 
dėl visos eilės Sovietų agresijos 
veiksmų ir tarptautinės teisės 
pažeidimų. Todėl, jei dabartinė 
padėtis bet kuriuo būdu būtų 
pripažinta, tai turėtų tokius nei
giamus padarinius: a) būtų Įtei
sinti nenatūralūs, jėgos keliu at
siradę pakeitimai Europoje, b) 
būtų pasitarnauta Sovietų Są
jungai, jai sprendžiant vidaus 
bei užsienio sunkumus, taigi, ją 
įgalinant dar labiau grėsti tai
kai bei pastoviai laisvosios Eu
ropos dalies bei kitų pasaulio sri
čių padėčiai, c) Įtampa pasau
ly, užuot sumažėjusi, dar padi
dėtų ir d) būtų kirstas skaudus 
smūgis sovietų pavergtų tautų 
viltims sulaukti laisvės.

Vlikas pabrėžė: “Lietuvių tau
ta turi ypatingą viltį, bei pasiti
kėjimą, jog nebus pripažinta so
vietų imperijos ekspansija”.

Ryšium su išdėstytomis min
timis Vlikas kreipiasi Į JAV Pre
zidentą, jo prašydamas:

a) toliau nepripažinti netei
sėto Baltijos valstybių Įjungi
mo į Sovietų Sąjungą ir tai pa
tvirtinti Maskvos pasitarimuo
se,

b) susilaikyti nuo bet kokių 
pažadų ar nuolaidų Sovietų va
dams, jei tai tiesiogiai ar ne
tiesiogiai galėtų pažeisti tradici
nį JAV-bių reiškiamą nepripa
žinimo nusistatymą ir tuo bū
du pakenktų ar atidėtų paverg
tųjų tautų siekimus, joms lais
vės trokštant, ir

c) reikalauti iŠ Sovietų vy
riausybės suteikti lietuvių tau
tai laisvo apsiprendimo teisę, 
kuria būtų atstatyta nepriklau
soma, demokratinė Lietuvos res
publika.

Rašto pabaigoje nurodyta:

IŠ VISO PASAULIO

DERYBOMS SU KREMLIAUS VADAIS 
PASKIRTOS KETURIOS DIENOS

ČIKAG.—Meras Richard Da
ley pasiūlė visoje Amerikoje už
drausti revolverių gamybą, par
davinėjimą ir naudojimą. Dabar 
net vaikai gali užsisakyti paštu 
revolverius, jų tėvams nežinant. 
Tarp juodųjų gaujų pietinėje Či
kagos dalyje vykstančiose ko
vose per eilę metų žuvo šimtai 
jaunuolių, daugiausia nuo leng
vai paslepiamų rankinių ginklų.j 
Pernai Čikagos policija konfis-. 
kavo 14,000 revolverių.

ČIKAGA. — Prie Dės Plai- 
nes upės kranto, netoli Irving 
Park kelio, rastas nužudytas 16 

Bal-Tnietų vaikinas, kuris išėjo prie
upės meškerioti.

NEW YORKAS. —Viena TV 
stotis apklausinėj o New Yorko 
gyventojus ir patyrė, kad 53% 
remia prezidento politiką Vietna
me.

NEW Yorkas. — Jau trys mė
nesiai New Yorko lavoninėje guli 
Kinijos diplomatinės misijos 
prie Jungtinių Tautų tarnauto
jas. Skrodimo raportas buvo at
stovybei Įteiktas kovo mėn. Mie
sto Įstaigos neskelbia, kokie bu
vo skrodimo atradimai, tačiau 
televizijos 13 kanalas paskelbė, 
kad kinų diplomatas mirė nuo 
nuodų. Nežinia, kada kinai sa
vo diplomato kūną atsiims iš la
voninės.

MILANAS. — Nežinomas pik- 
tadaris nušovė Milano policijos 
detektyvą, kuris vedė kvotą apie 
kairiųjų teroristų veiklą.

LONDONAS. — Keturi buvę 
Beatle grupės nariai nutarė pa
sidalinti savo grupės uždarbi 
lygiomis^ Jų turtas siekia 17 mil. 
dol., per savo 10 metų karjerą 
jie uždirbo 52 mil. dol.

WASHINGTONAS. — Avia
cijos štabo viršininkas atleido iš 
pareigų aviacijos vadą P. Viet
name, nes lakūnai skraidė že
miau, negu štabo nustatytas 
aukštis ir prarado daug lėktuvų.

CAMBRIDGE. — Ekonomis
tas John Kenneth Galbraith ža
da kandidatuoti Į senatą išei
damas prieš dabartinį negrą sen. 
Edward Brooke.

TANANARIVE. — Malagasy 
respublikos riaušėse, Indijos 
vandenyno saloje, žuvo 12 asme
nų ir virš 100 buvo sužeistų.

♦ Aukso kaina Ciuricho bir
žoje, švencarijoje pakilo iki re
kordinių 58 dol. už unciją.

♦ Michigano pirminiai rinki
mai parodė, kad darbo unijos ne
turi savo nariams Įtakos. Auto
mobilių darbo unija agitavo 
prieš Wallace, tačiau jis vis vien 
laimėjo.

šiuo metu ypatingai svarbu tai, 
kad Rytų ir Vidurio Europos 
tautose ir ypatingai Lietuvoje 
tebesant draugiškoms nuotai
koms JAV atžvilgiu, Prezidentui 
siekiant teisingos taikos, jo sėk
mė žymia dalimi priklausys nuo 
tų nuotaikų stiprumo bei pasto
vumo. Jei jos silpnėtų, tuo te
pasinaudotu laisvės ir JAV prie
šai. * (E)

Korespondentams 
parodė Haifongą

HANOJUS. — šiaurės Viet
namo valdžios pareigūnai pareiš
kė užsienio korespondentams, 
kad amerikiečių minos yra gau
domos ir prekiniai laivai laisvai 
juda visuose uostuose. Wash- 
IngĄonę Pentagono kalbėto jas ŠĮ 
tvirtinimą griežtai paneigia ir 
sako, kad žvalgybos lėktuvai ne
pastebėjo mimj valymo operaci
jų- .

Korespondentai pasakojo, kad 
Haifongo uosto apylinkėse lėk
tuvai padarė daug žalos. Uostas 
primenąs Vokietijos miestus II- 
jo Pasaulinio karo pabaigoje. 
Hanojaus pareigūnai leido kores
pondentams uoste pabūti tik 10 
min. sakydami, kad čia pavo
jinga, nes vėl gali Įvykti lėk
tuvų puolimas.

Vietnamiečiai pasakoja, kad 
didžiausi Amerikos lėktuvu 
puolimai Įvyko sekmadieni, ba
landžio 16 d. Bombos sugriovė 
didelę mokyklą, kurioje mokėsi 
3,000 vaikų. Laimė, kad sek
madienį mokinių nebuvo. Visai 
lėktuvų sudaužyti didelis gele
žinkelio depas, kur dešimtys va
gonų guli sulankstyti tarp bom
bų kraterių ir dideli naftos san
dėliai.

Egiptas sumažino 
JAV atstovybę

KAIRAS. — Egiptas pranešė 
Amerikos atstovybei Kaire, kur 
ji dirba prisiglaudusi prie Is
panijos ambasados, kad atstovy
bė per pusę sumažintų savo per
sonalą. Iki šiol atstovybėje bu
vo 20 tarnautojų. Manoma, kad 
dabar liks'4 diplomatai ir 6 pa
galbinio personalo nariai.

Kartu Egiptas pranešė, kad 
ir jo atstovybė Washingtone su
mažinama pusiau. Taip padary
ta todėl, kad Amerika nenusto
ja rėmusi Izraelio agresijos ir 
arabų žemių okupaciją.

KINŠASA. — Kongo prezi
dentas leido katalikų kardinolui 
sugrįžti namo. Jiedu buvo su
sipykę, kai prezidentas Įsakė vi
sus kongiečius krikštyti tik tau
tiniais vardais.

MANILA. — Filipinų prezi
dento žmona laukia ketvirto kū
dikio, praneša filipinų spauda.

Atentatas prieš Alabamos gubernatorių George .Wallace priminė kitą Amerikos tragediją — prezidento John F. 
Kennedy nušovimą, šioje nuotraukoje prezidentas yra kviečiamas gubernatoriaus Wallace Į kalbėtojo tribūną.

Kennedy lankėsi Alabamoje 1963 metais, šešis mėn. prieš jo nušovimą.

Hanojus ruošiasi 
ilgiems puolimams
HANOJUS. — Hanojaus val

džia užsienio korespondentams 
paaiškino, kad ji laukia ilgų 
Amerikos bombardavimu. Vai
kai ir moterys bei pramonei ne
reikalingi senesni žmonės iš Ha- 
n>ojaus_ii’ kitų miestų, išvežami. 
Tėvams pasakyta registruofrvai- 
kus mokyklose provincijoj. Mok
slas prasidės rugsėjo mėn. Tuo 
pačiu vyriausybė išreiškia nuo
monę, kad iki rudens oro puoli
mai dar nebus baigti. Iš Ha
nojaus iškeliamos mažesnės pra
monės Įmonės.

Hanojus skelbia, kad bombos 
Į padarė žalos britų prekybos at
stovybei ir sužalojo Kinijos eko
nominės atstovybės pastatą.

Spaudai Hanojus pareiškė, 
kad oro puolimai vyksta jau 7 
metai, jie gali tęstis dar 10 me
tų ir vis vien Hanojus laimės. 
Viet Cogo atstovas Hanojuj pa
reiškė spaudai, kad komunistai 
sunaikino dvi Saigono divizijas
— 3-čią diviziją šiaurėje ir 22- 
trą centrinėje P. Vietnamo pro
vincijoje. Saigonas praradęs 
80,000 vyrų, iš kurių 10,000 pa
imti nelaisvėn. Pasiduodan tieji 
kariai išlaiko savo turėtus 
laipsnius ir tuoj Įsijungia Į Viet 
Congo jėgas. Jis nieko neminė
jo apie reguliarią š. Vietnamo 
kariuomenę ir jos ofenzyvą. Viet 
Congo atstovas pasakė, kad vi
sas 52-tras P. Vietnamo pulkas 
perbėgo su ginklais Į komunistų 
pusę. Jis paneigė, kad komunis
tai baudžia civilius gyventojus, 
kaip Hue mieste 1968 m., kada 
masiniuose kapuose rasta 2,500 
nužudytų žmonių. Viet Congas 
pareiškė, kad tai fabrikacija, ta
čiau korespondentų tarpe buvo 
keli, kurie patys matė 19 ma
sinių kapų.
— _ _________

žodžių apie žmogaus teisių sau
gojimą ir pažangą vertė”.
Komunistų artilerija kasdien 
užmuša ir sužeidžia apie 50 pie
tiečių, tačiau priešas miesto ne
užėmė, nors kelis kart bandė. Ko
munistai prie An Loc neteko 40 
tankų ir turėjo milžiniškų nuo
stolių žmonėmis. Sustiprėjus 
miesto gynėjų jėgoms, komunis
tai turės arba jį pulti ir turėti 
dar didesnių nuostolių, arba 
jiems teks nuo An I>oc pasitrauk
ti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
i ♦

0 Keleivinis Britanijos laivas 
“Queen Elizabeth II” Atlanto van 
denyne gavo grasinimą, kur sa
koma, kad laive sprogs kelios 
bombos, jei laivo bendrovė nesu
mokės didelės .sumos pinigų. Iš 
Britanijos laivo pasitikti išskri- 
d*>sprogm«itą^spertabstaj,.-kurie 
bandys bombas surasti ir jas iš
ardyti. Laive yra 1,400 keleivių.

Praėjusią savaitę Vietna
me žuvo 13 amerikiečių, 750 viet
namiečių ir 3,613 komunistų.

Amerikos ekonomika per 
pirmą metų ketvirtį pakilo 5.6%. 
Vyriausybės ekonomistai pra
našauja dar didesni kilimą atei
tyje.

+ Amerikos lėktuvai vakar 
vėl didelėmis jėgomis puolė š. 
Vietnamo taikinius. Prie demili
tarizuotos zonos susprogo amu
nicijos sandėliai. Įvyko 23 spro
gimai ir 21 gaisras. Prie Don 
Hoi uosto lėktuvai susprogdi
no 6 tiltus. Lėtuvnešis “Sarago- 
ta” atvyko Į Tonkino Įlanką ir 
Įsijungė Į kovas.

♦ Belfaste katalikai sudegino 
3 protestantų namus, 30 kitų su
žalojo, sužeidė 20 žmonių, kelis 
pagrobė ir, pakankinę paleido. 
Laukiama protestantų ..keršto 
veiksmu. 

4> %

Prezidento patarėjas Kis- 
singeris susitiko su 6 universi
tetų rektoriais ir paaiškino jiems 
vyriausybės užsienio politiką.

Abi galybės kaltos 
dėl Vietnamo karo
ROMA. — Vatikano laikraštis 

“L’Osservatore Della Domenica” 
abejoja ar apsimoka tikėti nu
matomų pasikalbėjimų tarp pre
zidento Nixono ir sovietų vadų 
nuoširdumu. Mažai kada pasi
taiko tokių atvejų, kada du at
sakingi vyrai kalba apie taiką 
ir koegzistenciją, o tuo pačiu 
metu kariauja vienas su kitu 
trečiųjų rankomis, sako laikraš
tis.

Vatikano laikraštis pabrėžia, 
kad atsakomybė dėl Vietnamo 
karo lygiai krinta abejoms di
džiosioms galybėms. “Jeigu Mas
kvos pasitarimuose nebus su
sitarta dėl taikos ir nebus pa
smerktas jėgos naudojimas, tai 
pasauliui tik paaiškės tikroji jų

WASHINGTONAS. — Baltieji Rūmai paskelbė prezidento 
Nixono gelionės Į Sovietų Sąjungą provizorinę programą, iš kurios 
matyti, kad ceremonijoms skirta mažai laiko, o deryboms ir dar
bui — daug. Prezidentas iš Washingtono išvyksta šeštadienį ir 
sustoja Salzburge. Austrijoje, kur jis pasimatys su kancleriu Bru
no Kreisky. Maskvon prezidentas atvyks pirmadienį. Tą pačią 
naktį senoje carų Rusijos banketų salėje Kremliaus vadai orga
nizuoja iškilmingą banketą prezidento ir jo žmonos garbei. Po to, 
pradedant antradieniu, prezidentas su patarėjais keturias dienas 
praleis derybose su Brežnevu ir Kosyginu.

Altos atstovai 
Washingtone

Dr. Kazys Bobelis, Alto pre
zidentas, Dr. Jono Genio, Alto 
atstovo Washingtone, lydimas, 
trečiadienį buvo Valstybės De
partamente ir įteikė tris dideles 
įrištas knygas su 75,000 parašų. 
Valstybės Departamento parei
gūnai patikrino knygas, perskai
tė Tarybos paruoštą, lydraštį ir 
prižadėjo informuoti sekr. Bo
gers apie lietuvių pageidavimus. 
Prezidentas nedarysiąs jokių 
pakaitų JAV pažiūrose dėl Pa- 
baltiečio valstybių.

Dr. Bobelis, Dr. Genio lydi
mas, buvo pas sen. Percy. Jis 
taip pat peržiūrėjo parašų kny
gas ir parašė prezidentui Nik- 
sonui laišką, patardamas užtarti 
pavergtus Pabaltijo kraštus. Vė
liau abu Alto atstovai buvo Bat-’ 
tuosę^ Rėmuose, kur juos_pxiėmė. 
specialus prezidento patarėjas 
Harry Dent. Jis priėmė para
šus, prižadėjo parodyti juos pre
zidentui, o vėliau knygas, kaip 
pavyzdines, laikyti Balt. Rūmų 
bibliotekoje. Patarėjas Dent 
tvirtino, kad prezidentas komu
nistus labai gerai pažįsta, jis 
Maskvoje nepadarys jokių nuo
laidų pavergtų tautų sąskaitom

Vėliau Dr. Bobelis buvo užė
jęs i Free Europe radijo Įstai
gą. Ten pasakė kalbą, kurioje 
papasakojo apie parašų Įteiki
mą prezidentui ir apie susirū
pinimą pavergtos Lietuvos rei
kalais. Jo kalba bus transliuoja
ma Lietuvon.

Minavimas pagerins 
rusų - kinų ryšius?
MASKVA. — Amerikos mi

nos šiaurės Vietnamo uostuose, 
kaip privačiai išsireiškia sovie
tų diplomatai užsienio korespon
dentams, gali pagerinti santy
kius tarp Sovietų Sąjungos ir 
Kinijos, šiomis dienomis laukia
ma susitarimo, kuriuo Kinija 
leis sovietams siųsti karinę me
džiagą į šiaurės Vietnamą per 
Kinijos teritoriją, š. Vietnamo 
delegatui iš Maskvos išvykstant 
per Kiniją namo, atsisveikini
me dalyvavo ir Kinijos ambasa
dorius. Nuo kovo 20 d. pastebė
tas sovietų propagandos prieš 
Kiniją sušvelnėjimas. Manoma, 
kad prieš atvykstant preziden
tui Nixonui Maskva siekia pa
rodyti jam, kad tarp Maskvos ir 
Pekino nėra tokių didelių nesu
tarimų ir jo kelionė Į Pekiną nie
ko nelaimėjo.

Pravda, komentuodama Hai
fongo ir kitų uostų užminavimą, 
cituoja kai kurią Vakarų spau
da, kur nurodoma, kad yra daug 
Įvairių kelių karinei medžiagai 
Į š. Vietnamą pristatyti. Pravda 
pacitavo ir Kinijos valdžios pa
reiškimą. kad Kinija bus š. Viet
namo užnugaris. Tass agentūra 
nurodė, kad Kinijos premjeras

Penktadienį gegužės 26 d. pre
zidentas ruošia balių Amerikos 
ambasadoje. Sekančią dieną jis 
aplankys Leningradą ir turės po
ilsio dieną gegužės 28 d. 0 29 
d. jis išvyks iš Maskvos Į Kije
vą, pakeliui į Teheraną, kur at
vyks gegužės 30 d. Sekančios 
dienos popietyje prezidentas iš
skris iš Irano Į Lenkiją. Wa
shingtone prezidentas laukiamas 
birželio 1-mą.

Kartu su prezidentu Į Maskvą 
važiuos valstybės sekretorius 
Rogers, patarėjas Kissinger, am
basadorius Maskvoje Jacob 
Beam, Europos reikalų pasekre- 
torius Hillenbrand, ginklų kon
trolės ir nusiginklavimo agen
tūros direktorius Gerald Smith, 
patarėjas Haldeman, spaudos se
kretorius Ziegler, ryšių direkto
rius Klein ir du kalbų rašytojai 
William Safire ir Raymund Price. 
Be šių asistentų su prezidentu 
kelraują-182 spaudos, radijo ir 

‘ /darbuotojai, neskai-
'fahFo4 technikų, kurie jau anks
čiau nuvyko Įrengti radijo ir TV 
transliacij ų aparatų.

Prezidento kelionė prasidės 
helikopteriu iš Baltųjų Rūmų 
sodo Į Andrews aviacijos bazę 
šeštadieni L' vai. ryto.

Iš Varšuvos pranešama, kad 
ten irgi vyksta pasirengimai 
priimti Amerikos prezidentą. Jis 
apsistos Wilanow rūmuose. Var
šuvos gyventojai prisimena pre
zidento Nixono vizitą 1959 me
tais, kada jis buvo vicepreziden
tas. Tada lenkai ji gatvėse la
bai šiltai sutiko. Nors Nixonas 
Varšuvoje bus tik vieną parą, 
lenkų pareigūnai labai stengiasi, 
kad viskas gerai pavyktų. Gat
vėse važinėja saugumo ir už
sienio reikalų ministerijos val
dininkai, išmatuodami važiavi
mo laiką sekundžių tikslumu, kad 
būtų aišku, kur, kuriuo metu pre
zidentas bus. Amerikos ambasa
doje Įrengti specialūs ryšių apa
ratai, kurie tarnaus prezidento 
betarpiniam susižinojimui su 
Baltaisiais Rūmais. Aparatus Į 
Varšuvą atgabeno karinis JAV 
transporto lėktuvas.

pareiškė senatoriui Mansfieldui, 
jog Amerikos karo veiksmai 
Vietname laikinai susilpnino san
tykiu gerėjimą tarp Washing- 
tono ir Pekino.

Nežiūrint Kremliaus vilčių, 
kad netolimoje ateityje santy
kiai su Kinija pagerės, Londo
no Strateginių Studijų centras 
skelbia, jog pernai sovietai dar 
sustiprino savo karines jėgas 
prie Kinijos sienos ir dabar ten 
laiko 44 divizijas kareivių, net 14 
divizijų daugiau, negu jų buvo 
1970 metais. Iš viso sovietų-ki- 
nų pasienyje esąs milijonas ka
reivių.

Brežnevas savo kovo 20 d. 
kalboje pasakė, kad Sovietų Są
junga mielai pasirašytų su Ki
nija nepuolimo paktą. Tačiau ir 
po to pareiškimo pažangos dery
bose dėl pasienio kivirčių nebu
vo padaryta.



A. VILA INIS ŠIDLAUSKAS

Margučio 40-ties metų sukaktį minint
(Tęsinys' pareigas saviesiems pasirūpin-i

..... . . . . iti jų įkurdinimu. Reikėjo ne!I aciau daugiausia buvo pa-i... ....... •.., , - . , įtik asmeninių iškvietimu ir pa-1dėta pastangų, kad tie bena-j5o ^ l ozl __ J (
Hiiai galėtų atvykti ir Įsikurti 
.1. A. Valstybėse. Tuo rūpinosi, 
žinoma, ne vien tik lietuviai, 
bet ir kitos tautos. Net ir tarp
tautinės organizacijos ėmėsi tų 
negrĮžtančių Į savo kilmės kraš
tus pabėgėlių Įkurdinimo ki
tuose kraštuose pastoviam ap
sigyvenimui. Ir Amerikos Lie
tuviu Tarybos bei kitų suinte
resuotu organizacijų pastan-Į 
gos negreit tedavė pageidauja-1 
mų vaisių. Reikalas stūmėsi Į 
jirieki labai lėtu tempu, truko 
veik ketvertą metu. Pagaliau j 
buvo priimtas kongreso istaty-j 
mas del pabėgėlių Įsileidimo i 
J. A. Valstybes. Savo pagrin-į 
de šis Įstatymas buvo gana! 
žmoniškas, nes nesiribojo tiki 
paeat raumenų pajėgumą, kaip ...
tai praktikavo kiti kraštai, Įsi-jįr 3a,n intensyviai besidarbuo- 
leisdami šiuos benamius žino- jant buvo svarbi talka bei pa
nes. Bet šis Įstatymas uždėjo [rama per spaudą ir radiją. Ir

. žado, kad jie priims savo glo-j 
bon atvykusius, bet kad tos! 
problemos sprendimo atveju 
valstybė neturėjo didesnių ap
sunkinimų. Reikalavo iš tų at- 
sikviečiamųjų atvykstantiems 
pabėgėliams iš anksto pasirū
pinti ir darbo garantijomis, 
Tai jau ne šiaip vien tik tokio 
kvietimo pasirašymas, bet kar

atu Įsipareigojimas, šis klausi
mas buvo lengvesnis tiems, ku
rie turėjo čia, Amerikoje, gi
minių ar gerų pažįstamų, bet, 
galima sakyti, didesnei daugu
mai reikėjo surasti kvietėjus, 
pasiremiant vien tik lietuvišku 
geraširdiškumu, nesibijant nė Į 

| tų uždedamų
J Tame jreikale,

įsipareigojimų, 
žinoma, dau 

giausia pasidarbavo Balfas, betl

B

Gegužės 20 dieną Petaluma, Kalifornijoje įvyks "riešu imtyniy" pasaulinės varžybos, šios imtynės prasidėjo 
prieš 20 metu vienoje Petaluma tavernoje. Vietinis laikraštis jas išgarsino ir prieš 11 mėty buvo pradėti 

pasauliniai turnyrai, į kuriuos suvažiuoja stipriu ranku vyrai iš visos Amerikos.

iperijos ribas, po jo vėliava ar 
•jam vadovaujant reikštųsi 
Amerikos lietuvių gyvenime. 
Atrodė, jei ir patys ateiviai to 
panorėtų, jam nebūtų priim- 

I tinas dalykas. Buvęs jų iški
lumas Lietuvoje greit imtų pa
sireikšti ir čia, nuvertinant-ne 
tik jo paties autoritetą, bet 
prarandant ir patį galimumą 
vadovauti. Aiškiau tariant, 
nebeliktų vietos ir jam pačiam 
jo sukurtoje imperijoje. To 
jau padaryti jis jokiu būdu ne
galėjo ryžtis, nors ir kaip be- 

jbūtų išvargęs. Taip sunkiai 
! atsiekti laimėjimai būtų nu
vertinti, o ta senoji armija 
pasipiktinusi pakriktų. Tokia 

i kultūriniai meninė pažiūra ar 
[forma — menas menui — ko- 
(kią atsiveš naujieji ateiviai, jis 
'žinojo, jog tai nepatrauks, ne
suvilios senosios kartos lietu- 

jvių Amerikoje. Ne tai, kad jie 
jau nieko nesuprastų, bet kad 
tokia jų pažiūra yra susi

dariusi Į lengvo Žanro pra
moginius parengimus. Ir Mar
gučio rengiamus dainos ir mu
zikos koncertus didžiosiose 
didmiesčio salėse juk daugiau
sia užpildo patys lietuviai. 
Dainos ir muzikos kultūroje 
jie yra toli pažengę, o kai ku
rie jau turi tam menui kaip ir 
išlepintą skonį. Klausosi ir per 
radiją pertransliuojamas ope
ras, simfoninius koncertus. 
Turėta ir aukšto lygio solistų, 
kurie kaip Darlys, Paulina Stos 
ka, Algirdas Brazis atlikdavo 
solo partijas Metropolitan ope
roje. O ta opera, siekdama pa
saulinio garso, turėdama gau
sią paramą iš milijoninių aruo
dų, vis dar tebesisamdo pa
saulinio masto išgarsėjusius 
dainininkus iš visų kontinen
tų. Tad ir mūsų operos daini
ninkai nebus jau toks pasaulio 
stebuklas.

(Bus daugiau)
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INGA TUM1ENE.

Kalifornijos lietuviu tautiniu

Brazilijos lietuviu jaunimo

okiu grupės "Audra vadovė

tautiniu šokiu grupė "Žilvitis".

jie tą uždavinį gerai atliko. Die-]galvojo, kad tai dėl turimi] 
metų veiklos puskapio jis bus 
atsiradęs. Tą nuovargį, jam 
rodės, iššaukė kaip tik tas tra
giškas mūsų tautos laikmetis. 
Nors jis pats asmeniškai, be
rods, nesireiškė vadovavimo 
darbe nei A. Lietuvių Tarybo-imavusį net skirtingą požiūri Į 
je, nei pačiame Balfe, bet ne- visus tuos reikalus.
tiesiogiai per savo radijo va- buvo svarbu pamąstyti, kaip 
landas ir kitomis progomis jisįpersirikiuoti ir Margpučio im- 
daug pasidarbavo Lietuvos iri perijoje.
lietuvių reikalui. Jam, rodėsi, p - -
kad jie net daugiau išgyveno, kad kultūrininkų 
negu kiti. Jis kasdien vis per|sri£iy darbuotojų 
gaunamas informacijas vie
naip ar kitaip neretu atveju 
paliesdavo Lietuvą ar lietuvius.
Visas tas žinias, daugiausia ne,apsieiti'bė susidūrimų ar, 
tokias linksmas, reikėjo skelb-!njai tariant, 
ti klausytojams per savo radijoijjs nelaukė, 
valandas. Reikėjo ne tik infor-;
muoti, bet ir raginti prisidėti 
prie Lietuvos ir lietuvių gelbė
jimo darbų. Tad jam būnant 
arti tų nervus dilginančių šal
tinių ir dar esant jautriam, tie

na iš dienos ji'e kalbėjo, rašė ir, 
žinoma, žadino tą lietuvišką 

i geraširdiškumą gelbėdami sa- 
jvam tautiečiui, kad jis galėtų 
pasiekti šią laisvės ir gerbūvio 
šalį Buvo daug pasidarbuota 
iki prakaito ir nuovargio, ypač 

■turint galvoje, kad Į J. A. Vals
tybes, galbūt, galės 
arti penkiasdešimt

j lietuvių, 
f

į Daug kas gali su 
■pagalvoti, kam aš i 
visiems žinomus dalykus, ku
riuos patys išgyveno. Kitas pa
galvos, ar aš savo ilgame raši
nyje nebūsiu paklydęs, kaip 
girioje. Aš bent pats taip ne
manau. Kas, kad mūsų tarpe 
atsirado tokių, kurie nebenori 
prisiminti tos slogios praeities. 
Tai daugiausia bus tie, kuriems 
ta netolima praeitis primena ne 
tik skaudžius pergyvenimus, 
bet ir šventus pasižadėtus įsi
pareigojimus. Nors daugelis

Įvažiuoti 
tūkstančių

nustebimu 
rašau apie

Lietuvoje ir iš Amerikos ati
džiai stebėjęs kultūros ir meno 
atsiekimus, gal ir geriau nu
vokė ne tik esamose sąlygose 
brendusius meno ir kultūros 
darbuotojus, bet ir dėl to atsi
radusius skirtingus bei susifor-

Tad jam

Iš savo patirties jis žinojo, 
ypač meno 
neįmanoma i 

sukišti ir užrišti viename mai
še. Jie ir erdviose patalpose 
atsidūrę po vienu stogu negali 

, švel 
apsistumdymo.

nesitikėjo, kad 
jie visi sugūžėtų į Margučio im

*

JEIGU NEBŪTU SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTU IR NAUJŲJŲ!

Brof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija“ yrt 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjti lietuviškų knygų keliai 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt. $2L50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu;
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

k)

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną as

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

GAUNAMA “NAUJIENĄ ADMINISTRACIJOJE i

Brazilijos lietuviu

i

a

jaunimo tautiniu šokiu grupė "Nemunas".

- -

Brazilijos lietuviu jaunimas, sujungęs dvi tautiniu šokiy grupes "Nemuną" 
jr "Žilvitį", dalyvaus jungtinėje grupėje Laisvojo Pasaulio Lietuviu Tauti
niu šokiu šventėje. Grupe sudaro: Robertas Magila, Julius Tijūnėlis, Petras 
Bilevičius, Robertas Bilevičius, Reinaldo Męieli, Reinaldo Putvinskas (akor
deonistas), Jonas Silickas, Antanas Aleknavičius, Claudio Dilys, Arnaldas 
Z ižas, Onutė Petraitytė, Emantė Mikuckytė, Elena Bareišytė, Sonia Bareisytė, 
Silvania Aradzonka, Rosely Pustelninkaitė, Teresė Jocytė, Kristina Valavi
čiūtė, Silvija Bendoraitytė, Marytė Aleknavičiūtė ir Laima Vosyliūtė. Nuot
raukoje trūksta grupės vadovo Jone Lukoševičiaus. Viso šventėje ruošiasi 

dalyvauti 21 Brazilijos lietuviu atstovas.

traukėsi dėl jiems gresiančios Išgyvenimai slėgė jį iki nuovar 
akivaizdžios mirties, bet tai 
nereiškia, kad palikdami Lie
tuvą būtų kartu su tuo pasitrau
kimu palaidoję ir meilės jaus
mą gimtajam savo kraštui. Prie
šingai, jie galvojo, jog išlik
dami gyvi nuo sunaikinimo ar 
kitos mirties Sibire, galės daug 
prisidėti prie savo valstybės at
statymo. Jie tikėjo ne tik grei
tu Lietuvos prisikėlimu, bet 
manė, jog galės būti gerais ko
votojais dėl jos laisvės ir sve
tur atsidūrę. Nebūta baimės, 
jei kovojant lauke susidarytų 
tokia galimybė grįžti ir sudėti 
kruviną auką. Jei tokios gali- 
mvbės, sakvsime ir nebūtų, tai 
vistiek būtų plati veikimui 
dirva prie to prisidėti ir pas
kui grįžus Įsijungti i atstato
mąjį valstybės darbą. Pasi
traukdami. kaip žinia, pabė
gėliai bučiavo ne 

j kad ją brangino, 
savąją žemelę, 
šventus amžinus 
mus josios nepamiršti ir dirbti, 
aukotis dėl jos laisvės. Deja, jų 
tarpe, kaip matome, būta jei 

į ne šiaudadūšių, tai bent neno
rinčių savo įsipareigojimų tę- 
sėti. Jie norėtų viską užmiršti. 

i?r„ žinoma, sunku su jais kam 
i ir susikalbėti, jei dar mirtimi 
į duobės krašto nepasiekė. Jie 
[vis tiek jau yra įnirę Lietuvai ir 
i lietuvybei. Be to. loji jų anks
tyva lietuvybės mirtis. žino

tina, neatpalaiduoja jų išsikal- 
;binčjiniais nuo paties to šven
to Įsipareigojimo. Nors jie ir 
netapo Lietuvos priešais, bet 
pasidarė patys jai svetimi. Juk 

Lietuva nelaisva, kol fa 
a tebesitęsia, tol tebegalio- 
ir mūsų Įsipareigojimai.

Gal aš būčiau ir praslydęs 
pro tas dešimtmečio užuomi
nas, jei ne A. Vanagaitis nebū
tų pats to savo atostogų išvaka
rių dienomis kartę kitą savų
jų tarpe užsiminęs. Jis kariais 
pasikasdavo nuovargiu. Ne-

tik vien todėl, 
Šventa laikė 
bet atliko ir
Įsipareigoji-

gio. Jau ir savo artimiesiems 
pasakydavo, ne su šypsena vei
de, o su atodūsiu: “Pavargau”...

Vienas dalykas tose lietuvių 
pastangose džiugino visų šir
dis. Tai buvusiems Vokietijo
je benamiams stovyklose jau 
buvo plačiai pravertos durys i 
J. A. Valstybes. Tuo laiku kai 
jis rengėsi atostogų kelionei, 
jau buvo pasirodžiusios ir pir
mos kregždės.

Jau ne su vienu iš tų pirmų
jų ateivių jam buvo tekę išsi
kalbėti. Berods, vienas iš jų 
— Linkus — bene buvo prita
pęs ir prie Margučio. Tuoj tu
rėjo prasidėti ir pats tų naujų
jų ateivių antplūdis. Trans
portiniai buvę karo laivai jau 
buvo ne tik paruošti jiems par
gabenti per marias, bet dau
gelis, atlikę visus formalu
mus Bremenhafeno uoste, vir-! 
tinėmis kopė į tų laivų denius. 
Lietuvių sujudimas ir čia, 
Amerikoje, buvo didelis. Tai, 
kaip, sakysime pavasari grįž
tą paukščiai iš šiltųjų kraštų. 
Tas sujudimas buvo su džiaugs 
mu ypač jaučiamas Čikagoje. 
Išeivijos sostinės lietuviai bu
vo taip uoliai geraširdiškai pa
sidarbavę. kad buvo manoma, 
jei ir ne pusė, tai geras trečda
lis visų tų ateivių atkeliaus ir 
apsigN’vcns Čikagoje. Laukianti 
tokio skaičiaus savųjų buvo- 
apstu ir darbo ir rūpesčių, bet 
džiaugsmo nuotaika viską nu
stelbė.

Neišsiskyrė. žinortYa. iš ben
dro nusiteikimo šiuo atveju ir • 
Antanas Vanagaitis. Jam kaip 
kultūrininkui ir menininkui’' 
naujų ateivių atvykimas šukė- Į 
lė ir gerų vilčių, sustiprini vi- ’ 
są lietuviška veikla visuose 
frontuose ir kultūros baruose.* 
Jis neabejojo būsimu jų dide
liu Įnašu, bet ir nuvokė, kad * 
nebus apseita ir trinties su čia Į 
gyvenančiais kultūrininkais. | 
Jis pats savo laiku gyvenęs

Retirement
The end of work,

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’t, 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.

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

One easy way 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, % when held to 
maturity of 5 years, 10 months

(4% the first year). That extra 
%> payable as a bonus at 

naatunty, applies to all Bonds i 
issued since June į 1970.. .with 
a comparable improvement for 
all older Bonds. «.

. They’ll help make your 
retirement just what you want '

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

Tvue-

1739 So. Halsted Street

.Bondi are safe. If stoleo, or destroyed, 
we replace them. When needed. they car b- 
cached at your bank. Tax may be deferred 
nntil redemption. And alwxyt remembex, 
Bondi are a proud way to acre.

Chicago, I1L 60608
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P. STRAVINSKAS
ĮVADINĖ pastaba

šis straipsnis yra atsakymas i Drau
go 1972.V. ld. vedamąjį, apkaltinusi 
kone visus lietuvius pavydu, kainiš
ka-brolžudiška neapykanta, keršta
vimais, intrigavimais ir kitomis' ne
dorybėmis. Jis buvo pasiųstas Drau
go vyr. redaktoriui kun. Pranui Garš
vai, prašant jį paskelbti tame laik
raštyje, kaip kitą nuomonę ir pažiū
rą i lietuvių tautą. Redaktorius 
straipsnį grąžino jo autoriui. Jį skel
biu dabar Naujienose. Reiškiu šio 
laikraščio redakcijai savo, kaip kata
likų žmogaus, gilią pagarbą ir padėką 
už tai, kad ji leidžia visiems katali
kams pasisakyti Naujienose juos lie
čiančiais ir, apskritai, krikščioniško
sios etikos klausimais.

Str. Autorius

I. — Reaguokime į neteisingus 
lietuvių kaltinimus

Draugo 1972.V.l d. vedamaja
me kone visi lietuviai apkaltinti 
pavydu, kainiška — brolžudiš
ka neapykanta, kerštavimais, in- 
trigavimais, kiršinimais, nekal
tų žmonių įtarinėjimais — įs- 
kundinėjimais, pasireiškusių ta
lentų “nugalabijimais”, kone 
žmogžudystėmis... Tie kaltini
mai pareikšti net mūsų rinkti
nės visuomenės žmonėms: orga
nizacijų vadovams, politikams, 
kultūros darbuotojams, mokslo 
kūrėjams ir skleidėjams, litua
nistams, menininkams, dailinin
kams, artistams, ansamblių da
lyviams, choristams, tautinių šo
kių šokėjams, rašytojams, poe
tams, žurnalistams, ypač kitų 
laikraščių redaktoriams, laisvųjų

profesijų, žmonėms, nekilnoja
mojo turto pardavėjams, gydy
tojams, inžinieriams, net ir ku
nigams, nežiūrint tai, kad gi ku
nigai leidžia ir redaguoja tą pa
tį Draugą, kurio vedamajame 
jie apšaukiami pavyduoliais ir 
brolžudiška neapykanta degan
čiais nenaudėliais...

Kad mūsuose, kaip lygiai ir ki
tose tautose, pasitaiko neapy
kantos ir to pavydo, tai faktas, 
kurį reikia pripažinti. Bet kad 
visiems mums tas pavydas su 
neapykanta būtų jau toks būdin
gas, kad visa mūsų tauta būtų 
taip jau žemai morališkai kritu
si, visokiomis nedorybėmis susi
tepusi, tai, kaip sau norite, tas 
netiesa ir dargi didelis lietuvio 
vardo, jo garbės pažeidimas.

Dėl to mes, lietuviai, negali
me tylėti. Reikia mums visiems, 
ypač gi lietuviams katalikams, 
kurių laikrašty tokia gėda lietu
viui padaryta, į tuos nepagristus 
lietuvių kaltinimus atsiliepti. Jei 
kartais, Dieve saugok, Lietuvos 
bolševikėliai tą Draugo veda
mąjį savo meluojančioje Tieso
je persispausdintų ar koks sve
timos tautos laikraštis, išsiver- 
tęs ji į savo kalbą, paskelbtų, 
tai galėtume nors tuo savo prieš
taravimu save pasiteisinti ir pa
rodyti, kad nevisi lietuviai taip 
viešai ir begėdiškai save išsipla-

Peršautas Alabamos gubernatorius George WaHace su savo antrąja žmona Cornelia, kuri yra 
19 metu už |į jaunesnė.

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ..................
Minkštais viršeliais tik ______________ __________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik -_____________ -________________________ ___
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį.

$3.00
$2.00

$1.50

J.N XX UI V A JU AN U,

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

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

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

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

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra
darbiautoji! ir tiltu statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 nsl.. kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausvbės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na 
riu elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta goriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL kietais viršeliais kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačlnskas. SIAUBINGOS DIENOS Atsiminimai apie* 
džiaut Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stnvy> 
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 nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis 270 nsl.. $4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje Trakuose Druskininkuose Kaimė Nandakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai ka ji ten matė kokia* 
kalba* girdėjo ir ka jai žmonės pasakė 05 psl $1.00 Vra tain Dfli 
^versta i anglu kalba.

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ Kelionės 1 Lietu 
va Įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl $3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS 
toriaus pastabuma neapgauna inturisto ir agitprooo propaganda 
užmaskavimai Abi knvgos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

V. Maciūnas. VINCAS KRĖVt SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m 
psl.. $1.00 
rini gyvenimą.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl., SL00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO ILL 6060« 
atsilankam darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

Ai>
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Didžioio klasiko mintys ii* rūpesčiai anie išeivnos kulti » 

Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

ka ir visokiais niekšais, nenau
dėliais apsiskelbia.

Tos minties vedamas, ir aš, 
va, noriu savo katalikiškame 
Drauge tokiems žiauriems ir lie
tuvio garbę žeminantiems sa
vęs apsikaltinimams ir prieš pa
saulį apsijuodinimams paprieš
tarauti Aš noriu čia pareikšti 
dėl tų Draugo vedamojo pa
skelbtų pažiūrų į lietuvių tautą 
savo kitą nuomonę.
II.—Apie lietuvių tautą apskritai

Apie mūsų tautą, kaip labai 
dorą, prirašyta knygų knygos, 
ne tik lietuvių kalba, bet ir kito
mis kalbomis, pvz., lenkų ar vo
kiečių. Dėl lietuvių tautos gero 
būdo, dėl jos dorybių kitų tautų 
žmonės ją labai pamilo, jai dir
bo, aukojosi, kaip savajai, o kar
tais net ir daugiau nei savajai 
tautai, štai, keli būdingi pa
vyzdžiai :

1) Lenkų istorikas Teodoras 
Narbutas (1784—1864) taip gė
rėjosi mūsų tautos dorybėmis, 
jos švariu moralės veidu, kad 
išstudijavo jos praeities gyve
nimą ir pats, nors būdamas tik 
inžinierius, parašė net 9-nių to
mų mūsų tautos istoriją.

2) Jo sūnus Liudvikas Narbu
tas (1831 — 1863), tėvo raštų 
ir paties savo stebėjimų paveik
tas, taip mylėjo mūsų tautą dėl 
josios dorybių, kad, būdamas 
caro armijos karininkas, 1863 
metais įsijungė Į lietuvių vals
tiečių eiles ir kovojo drauge su 
jais su rusais dėl tautos išlais
vinimo, dėl geresnio ir gražes
nio jos rytojaus. Jis vadovavo 
kautynėms, net sužeistas į koją. 
O kai mirtinai buvo peršautas 
krūtinę, tai, krisdamas nuo ark
lio, ištarė šiuos žodžius: “Saldu 
mirti už tėvynę”... Argi jis bū
tų mylėjęs mūsų tautą, degan
čią pavydo ir neapykantos aistro
mis, suskretusią ir sutepusią sa
vo veidą visokiomis nedorybė
mis — tokią, kokią ją pavaizda
vo Draugo redaktorius savo ve
damajame, pasirašytame trimis 
mažosiomis raidžikėmis ? !...

3) Apie mūsų tautos augštą 
moralę rašė ir vokiečiai, rašy
tojai, poetai (kaip Herderis ir 
kiti). Tautos moralės veido 
bruožus jie išryškino iš mūsų 
susiklojusiųjų dorinių tradicijų, 
iš papročių, iš mūsų dainų, prie
žodžių ir kito folklioro.

4) Ką gi sako mums tas, va,

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

faktas, kad vokiety s Jurgis Sau- I pro nullis habetur! Įrodymai 
erveinas (1831—1904) išmokęs 
lietuvių kalbos, atkilo iš Vokie
tijos j Mažąją Lietuvą ir ten dir
bo daugiau nei 20 metų su mū
sų tautos žadintojais, siekda
mas lietuvių tautos laisvės. Kas 
jį traukė į Lietuvą? Tautos do
rybės, švarus jos moralės vei
das. Jis mokėjo net 43 sveti
mas kalbas ir galėjo kitose tau
tose dirbti, su kitų tautų žmo
nėmis gyventi, o vienok jis pa
sirinko lietuvius, dėl jų dory
bių. Jis gi yra parašęs mums 
ir mūsų antrąjį tautos himną 
— “Lietuviais esame mes gi- 
mę ...

5) Arba vėl, ką gi liudija 
mums tas faktas, kad Lietuvai 
atsistatant, vos paskelbus jos 
nepriklausomybę, daugelis lais
vos ir kilnių idėjų Šveicarijos 
jaunų vyrų — akademikų, kaip, 
ana, J. Eretas, F. Brendens, K. 
Regelis, A Sennus, G. Studerus 
ir kiti atsikėlė į Lietuvą, įsijun
gė į jos atstatymo darbus ir dir
bo jai didžiausiu pasiaukojimu. 
Ir dabar jie, kurie dar yra gyvi, 
gyvena gražiais mūsų doros lie
tuvių tautos prisiminimais, štai, 
ir dabar aš turiu ant savo ra
šomojo stalo mano nesenai Švei
carijoje mirusio gerojo bičiulio 
prof. Dr. G. Studerus likusios 
našlės p. E. Studerus labai gra
žų laišką apie Lietuvą ir lietu
vius, kurių ji sako niekada ne
pamirš, kaip jų nepamiršo ir jo
sios brangusis vyras iki savo 
gyvenimo pabaigos. Ak, kur 
čia tuos visus gražius svetimų
jų atsiliepimus apie mūsų tau
tą ir beišskaičiuosi. Užteks.

6) Tik prisiminkime dabar, ką 
rašė apie lietuvių tautos būdą 
Simanas Daukantas (1793—1864 
XI.24) ir jo gerasis draugas 
vysk. Motiejus Valančius (1801 
—1875). Abu jie kėlė aikštėn 
ir didžiavosi lietuvių tautos mo
rale savo raštuose, savo kalbo
se. Vysk. M. Valančius, rusams 
neleidžiant jam asmeniškai nu
vykti į Romą, pas popiežių, 1862 
metais, štai, kaip apibūdino lie
tuvių tautą popiežiui savo rašy
tiniame pranešime — darbų apy
skaitoje:

“Apskritai, gi visa tauta pamaldu
mu vaišingumu, žmoniškumu jokiai 
kitai tautai pirmenybės neužleidžia. 
Nėra Įsiskverbusio jokio blogo pa
pročio, su kuriuo kovojant, reikėtų 
papos patarimų ar pagalbos”...

Tai va, kokia mūsų lietuvių 
tauta! O kaip ją pavaizdavo 
Draugo 1972.V.1 d. vedamasis?!
III — Kur gi lietuvių nedorybių 

Įrodymas?
Kas imasi kitą kuo kaltinti, 

turi jo kaltę faktais įrodyti. 
Taip daroma teisme, taip turė
tų būti ir spaudoje. •

Kaip bylą sprendžiąs teisė
jas, taip ir laikraščio skaitytojas 
turi teisę kito kaltintojui pasa
kyti: da mihi factum!, t. y. duok 
faktus, tikrus įrodymus. Kol 
faktais kito kaltė neįrodyta, tol 
įrodymo nėra. Quod non apparet 
— non ėst. Įrodymai turi būti 
tikri, neabejotini, nes tas, kas 
netikra, yra lygu nuliui. Incerta

reikalingi ir kaltinant žmonių 
bendruomenes, profesines ir ki
tas grupes, organizacijas, netgi 
ir visas tautas. Ana, prieš kelis 
metus spaudoje esu rašęs, kaip 
vienas žydų tautybės žmogus iš
kėlė teisme vokiečių tautybės 
gydytojui baudžiamąją bylą dėl 
įžeidimo žydų tautos vienoje jo 
knygoje, žydas pareiškė teis
mui, kad jis, kaip žydas, esąs ta 
knyga įžeistas ir pareikalavo vo
kietį — knygos autorių ne tik 
nubausti, bet priteisti jam dar
gi moralinės žalos atlyginimą. 
Skundėjas bylą laimėjo: kny
gos autorius buvo teismo nu
baustas, jo knyga buvo konfis
kuota ir sunaikinta, o skundėjui 
— nukentėjusiam žydui buvo 
atiteistas moralinės žalos atly
ginimas (Schadenersatz, Genug- 
tuung). štai, kaip tikrai demo
kratinėje valstybėje saugoma as
mens, net ir visos tautos garbė! 
O mūsų katalikiškojo Draugo re
daktorius, be jokio skrupulo iš 
niekino visus lietuvius, visą mū
sų tautą absoliučiai be jokių 
kaltės įrodymų.

Iš gausybės kaltinimų tiktai 
vienas bandytas pagrįsti neva 
konkrečiais faktais — tai Drau
go Socialinio skyriaus vedėjo (J. 
Šoliūno) įskundimas “jo paties 
viršininkams”... Bet tas įrodo-

nuvis fakta-, kiek man žinoma, 
yra sufantazuotas. Jokio skun
do bent šiuo metu, prieš tą Drau
go bendradarbį nebuvo! O jei 
toks skundas buvo, tai tegul ve
damojo autorius tatai įrodo. Kas 
gi tą vyrą skundė ir kuo, būtent, 
skundė? Jei niekas jo neskun
dė, tai sutirštintu spalvų veda
mojo autorius bus sunkiai pa
žeidęs lietuvio intelektualo var
dą, jo garbę, garsindamas, kad 
tą skundą padavęs dargi ir augš- 
tuosius mokslus Lietuvoje bai
gusysis... Tai kompromitacija ir 
įžeidimas Lietuvos aukštojo 
mokslo įstaigų ir jas baigusiųjų. 
Kol paskalų garsintojas taria
mojo skundo neįrodys, tol jo są
žinę laikysime suteptą netiesos 
garsinimu.

Pasisakęs dėl Draugo 1972. 
V. 1 d. vedamojo apskritai, to-

liau pasisakysiu dėl kaikurių jo 
kaltinimu ir minčių dar ir ato
kiau.

KARVAŠIRDŽIAI ŽMONĖS
Nebetoli diena, kada žmonės 

galės gyventi savo silpnas širdis 
pakeitę sveikomis stipriomis gy
vulių širdimis, pranešė Dr. Ed
ward Stinson iš Bethesda širdies 
ir plaučių instituto Marylande. 
Esą jau numatyta, kad žmonėms 
bus galima perkelti gyvulių šir
dis ir kitus organus. Belieka nu
galėti kūno pasipriešinimą sveti
mo kūno dalims.

širdžių perkėlimą medikai jau 
skaito “paprastu” dalyku. Šiuo 
metu 33 žmonės gyvena su sve
timomis širdimis. Ilgiausiai su 
svetima širdimi vienas asmuo 
išgyveno 3 metus.

^. SAVĖ AT

Mutual Fėdera 
Savinas and Lo

r
-y

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

REGULAR
/0 PASSBOOK

ACCOUNTrer Annum

NOW INSURED TO $20,000

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-; 
šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki-_ 
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

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

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.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, IIL 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams-------
pusei metų _—
vienam mėnesiui

>6.00

512.00
$3.00

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose 

metams —----- ---------------- 182.00
pusei metų. ------------ —------- >12.00
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui
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pusei metų >11.00

Užsieniuose: 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 So. Halsted St.. Chicago, 
TH 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

pinigus, reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu. 

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

Poeto Jono Meko pasirodymas 
Čikagos lietuviams gegužės 13 
d. Menės salėje buvo charakte
ringas tuo, kad dalis publikos, 
atėjusių pasiklausyti J. Meko 
poezijos ir pamatyti jo praeitą 
vasarą Lietuvoje susuktą filmą, 
programai nesibaigus, paliko sa
lę. Ne dėlto, kad šilta ir kad ne
įdomu, bet demonstruodami 
prieš jo paties skaitytą eilėraštį 
apie šiaurės Vietnamą. Likusio
je publikoje buvo ir tokių, ku
rie laukė šios įtampos pabai
gos: išmes Meką iš Menės ar ne. 
Meko neišmetė, bet daugumos 
nuotaika buvo sujaukta.

Pradžioj nuotaika buvo gera. 
Publikai Meką' pristatė Juozas 
Kreivėnas. Kas šio vakaro or
ganizatoriai, jis nepasakė.

Puikius Meko poezijos gaba
liukus šauniai paskaitė aktoriai 
— Dalia Juknevičiūtė ir Stasys 
Pilka. Publika smarkiai plojo.

Išeina pats poetas Jonas Me
kas. Publika jį pasitinka dar di-

dėsniais plojimais. Poetas skai
to dar niekur nespausdintą savo 
poeziją. Rodos, antrasis jo ei
lėraštis buvo apie šiaurės Viet-

...Rašysiu tau apie laisvę ir krau
ją, apie apdegusius medžių stuo
brius šiaurės Vietnamo, apie 
Amerikos bombonešius, skro
džiančius šiaurės Vietnamą, 
apie nešamą jų mirtį ir kraują, 
apie žudančius laisvę šiaurės 
Vietnamo...” Vidury’ skaitymo 
iš publikos replikos:/‘Kodėl ne
rašysi apie kraują Pietų Viet
namo” ? “Kodėl nerašai apie lie
tuvio kraują”?

pakelia balsą ir baigia eilėraščio 
dar vieną posmą “apie laisvę, 
kraują ir šiaurės Vietnamą...”

Publika vėl suūžia, šauksmai 
iš įvairių kampų: ...“komunis
tas”, “duot kiaušiniais”, “rodyk 
filmą, o nepolitikuok”.

Iš publikos atsistoja viena po
nia ir švelniai sako:

* Prezidentui įteikė prašymą su 
75,000 parašų

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Dr. Kazys 
Bobelis praeitą trečiadienį buvo nuvykus į Baltuosius Rū
mus ir įteikė prezidentui Niksonui Amerikos lietuvių 
prašymą, pasirašytą 75,000 žmonių. Dr. Bobelį į Baltuo
sius Rūmus lydėjo Dr. Jonas Genys, nuolatinis Amerikos 
Lietuvių Tarybos atstovas Washingtone, D. C.

Rytoj, šeštadienį prezidentas . Niksonas išskrenda į 
Maskvą, kurgeg. 22 dieną prasidės abi valstybes liečian- 
tieji svarbūs pasitarimai. Manoma, kad Maskvoje bus 
pasirašytos kelios sutartys, kurių tekstai jau anksčiau 
buvo aptarti arba baigiami sutarti. Gerai informuoti as
menys tvirtina, kad Maskvos pasitarimų metu bus pa
liesti ir kiti reikalai, kurie nėra įrašyti oficolioje šios 
konferencijos dienotvarkėje. Yra pagrindo manyti, kad 
bus paliestas rusų okupuotų kraštų — Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos likimas.

Prezidentą Niksoną Maskvon lydi didokas būrys už
sienio politikos ekspertų ir patarėjų. Prezidentas šiomis 
dienomis studijavo svarbesnes problemas ir santykius 
su komunistų pavergta Rusija bei rusų okupuotus kitus 
kraštus, bet jam bus reikalingi ir patyrę patarėjai.^ Į 
Maskvą taip pat skrenda didokas būrys JAV laikraščių 
korespondentų ir televizijos atstovų. Laikraščiai skelbia, 
kad Maskvon skris dvigubai daugiau spaudos ir radijo 
atstovų, negu kad skrido į Kiniją. Sovietų valdžia laik
raštininkams jau davusi reikalingus leidimus įvažiuoti ir 
filmuoti. . ■; A

Jau praeitų metų rudenį Amerikos lietuviai žinojo, 
kad prezidentas Niksonas yra pakviestas vykti į Maskvą 
ir tartis įvairiais abiejų valstybių, reikalais. Prezidentui ----- t . .. . _ . .
Niksonui' sutikus vykti, Amerikos Lietuvių Taryba ap- pažįsta. Prezidento patarėjai ^tikrino,Liio kJtJreika-

nutarė priminti prezidentui apie pa- pasiryzusios. keisti savo pozicijos Pabaltijo kraštų Te
Įu. JAV nepripažįsta Lietuvos įjungimo į Sovietų bą- 

peticiją, kad jis V-amas-! jungų. Jos ir toliau pripažins nepriklausomos Lietuvos

nesurinko. Buvo surinkta virš 75,000 parašų. ~ Vienas 
asmuo galėjo pasirašyti tiktai vieną kartą. Parašų rinkė- 
jai įspėdavo pasirašančius, kad nesirašytų, jeigu kas ki- 
tas į juos jau buvo kreipęsis ir prašęs parašo. Amerikos 
lietuviai, matyt, neatkreipė reikalingo dėmesio į parašų 
rinkimą. Jeigu būtų parodę bent truputį daugiau ener
gijos, tai būtų galėję surinkti iki šimto tūkstančių.

Amerikos Lietuvių Taryba surinktus parašus gražiai 
iriso į tris knygas, o jos pirmininkas minėtus parašus nu
vežė į Baltuosius Rūmus. Prie parašų buvo pridėtas tu
riningas lydraštis, kuriame buvo prašomas JAV prezi
dentas kelionėj’e į Maskvą priminti rusams, kad jau me
tas atšaukti rusų karo jėgas ir policiją iš okupuotos Lie
tuvos. Karas jau seniai pasibaigęs, Hitlerio.armijos su
muštos ir nuginkluotos, o svarbiausiej'i karo nusikaltė
liai suimti ir nubausti. Amerikos lietuvių organizacijos 
prašo prezidentą priminti rusams, kad jau metas ir jiems 
kraustytis iš Lietuvos bei kitų Pabaltijo valstybių. Visa 
eilė Afrikos ir Azijos tautų atgavo nepriklausomybę ir 
laisvai tvarko savo krašto reikalus. Tokių.,pačių teisių 
Amerikos lietuviai reikalauja ir rusų pavergtai Lietuvai.

Alto delegaciją Baltuose Rūmuose priėmusieji pre
zidento Niksono patarėjai susipažino su parašais ii 
rašėm. Jie padėkojo lietuviams už tokį tvarkingą parašų 
rinkimą ir už priminimą prezidentui Niksonui Amerikos 
lietuvių apie susirūpinimą gimtiniu savo kraštu. Pata
rėjai užtikrino, kad prezidentas Niksonas nedarus ru
sams jokių nuolaidų. Prezidentas komunistus labai gerai

svarstė reikalą ir : 
vergtos Lietuvos gyventojų padėtį. Taryba nutarė pa
siųsti prezidentui prašymą —; _
Maskvą, primintų Sovietų Sąjungos valdovams lietuvių 
tautai daromą skriaudą. Taryba suformulavo trumpą 
peticiją, atspausdino didelius lakštus ir išsiuntinėjo vi
siems savo skyriams bei kartu dirbantiems komitetams, 
ir prašė rinkti lietuvių ir Lietuvos reikalui pritariančių 
amerikiečių parašus.

Alto vadovybė būtų, norėjusį, kad Amerikos lietuviai 
būtų surinkę bent 100,000 parašų, bet tokio skaičiaus

lu. JAV nepripažįsta Lietuvos įjungimo į Sovietų Są-

atstovus Amerikoje. . „ _
Amerikos Lietuvių Taryba, įteikdama, peticiją pre

zidentui Niksonui, atliko visiems lietuviams labai nauT 
dingą darbą. Ji gavo užtikrinimą iš Baltųjų Rūmų, kad 
prezidentas Niksonas nekeis iki šio meto buvusios JAV 
pozicijos Lietuvos reikalu. Dr. Bobelis per Lietuvos Bal
są šią svarbią žinią pranešė visiems okupuotos Lietuvos 
gyventojams. , . -

ną, eilėraštį apie , lietuvį parti
zaną, pakaityk apie kraujuo
jantį brolį lietuvį!

Publika ploja.
— Ką? .Nori, kad aš pasijuok

čiau iš to partizano? — neaiškiu 
klausimu atkertą,Mekas.

Salėje vėl suūžia žmonės. Tuo 
momentu dalis publikos išeina iš 
salės. Mekas pasitraukia nuo 
scenos, toliau nebeskaito, o J. 
Kreivėnas praneša, kad po fil
mo bus diskusijos. Kas norės, 
galėsią klausti,
Po ilgokos pertraukos, visiems 

pykstant dėl ilgo aparato tvar
kymo, pagaliau prasideda filmas. - 
Įkalbėjimai paties Meko anglų 
k. 'Pačioj pradžioj parodomi ke
li skurdūs Brooklyno vaizdai, 
daugiausia pietiečių emigrantų 
veidai. Toliau jau dab. Lietu-1 
vos vaizdai. Daugiausia Meko 
tėviškė Semeniškės, 5 klm. nuo 
-Pasvalio.

Filme parodoma jo baltagal
vė senutė mama, tėviškės sode
lis, gėlės, žagrė, mokykla, ku
rioj kadaise mokėsi poetas, 
“Vienybės” kolūkis. Yra vasa
ra, todėl pievose ir darželiuose 
daug gėlių. Semeniškėse dai
nuojama, geriamas alutis, vai
šinamasi. Mekas visur ieško 
savo vaikystės pėdsakų. Tai yra 
labai šilta, suprantama ir taip 
žmogiška.

Bet ir čia neapsieita be propa
gandos. Parodomas senelis dė
dė, evangelikų dvasiškis, kuris 
1944 m. vasarą būk tai pasakęs 
jam ir broliui... “Eikite, vaikai, 
į Vakarus ir pamatykite pasau
lį...” Lyg 1944 m. vasaros bėg
liai iš. Lietuvos vyko į degančią 
Vokietiją kaip turistai pasaulio 
pamatyti, o ne bėgo nuo artė
jančio raudonojo tvano. Kažin 
ar tokiu Meko naivumu tiki Lie
tuvos, o .ypač Maskvos, raudo
nieji valdovai, nuo kurių pri
klauso Meko vizos gavimas. Ar 
tuo tiki jis pats?

Filmui pasibaigus, buvo dis
kusijos. Publikos daug nebebu
vo, geriausiu atveju — pusė sa- 
liukės. Klausimų buvo įvairių. 
Mekas atsakinėjo.

Į klausimą, kokiu būdu jis ga
vęs leidimą į tėviškę nuvažiuoti, 
atsakė važiavęs svečio, ne turis
to teisėmis. Buvęs iškviestas 
Lietuvos Filmų Studijos, todėl i 
Lietuvoj išbuvęs 3 savaites.

Į pastabą, kad apie Šiaurės 
Vietnamą jis rašąs kaip komu
nistas, Jonas Mekas reagavo pa
keltu toriu:

_ Tamsta neturi, tam jokių 
įrodymų, nors į kai kuriuos da
lykus aš turiu skirtingą nuomo
nę negu čia esantieji.

Pakitus iš pirmųjų eilių Vil
nies redaktoriams — Jokubkai 
ir Mažeikai —su žmonomis, pra-| , , . . _ _
dėjo skirstytis ir likusieji, disku- į ninėj išgulėjo 2 mėn. Vėliau, .kai 
sijos baigėsi, tik susispietę bū- kuris paklausdavo ar beskrisi, 
reliai salėje dar ilgai ginčijosi. Zidoriau?”, atsakydavo:

M

Senatorius John Tunney, dem. iš Kalifornijos, plaukus šukuoja šiy 
dieny stiliumi. .

i

i

— O būčiau paskridęs, tik ne 
tą knatą uždegiau... ..

Stasys Montė

Bo šios poeto Jono Meko vieš
nagės Čikagoje kyla visokių 
minčių ir klausimų, į kuriuos 
Mekas negalės ar nenorės atsa
kyti-

Poetas šiame krašte yra lais
vas rašyti ką nori. Bet kaip 
toli gali eiti laisvė?

Jei reikėjo ano eilėraščio apie 
Šiaurės Vietnamą ir to viena
šališko Brooklyno skurdo filma
vimo (lyg tokia būtų visa . Ame
rika?), jei reikėjo į dėdės lū
pas įdėti “vykite Į Vakarus pa
saulio pamatyti”, kad įmokėtų 
“down payment” dar kartą, į Lie
tuvą nuvažiuoti, tai Meko gaila.

Poetas, pasak vieną jo eilėraš
tį ir filme girdėtus žodžius, čia 
jaučiasi labai vienišas. .Jei taip, 
tai kam jis atstumia tuos, ku
rie nori ar norėjo būti su juo, _ _____  _____
ateidami jo kūryba pasigrožėti. traUkinėlių< .platformas,

bet retai tevažinėja CTA trau- » 
kiniais ir autobusais.

Kulis mirtinai'sužeistas pajė 
gė nueiti riki traukinėlio kon- 
duktoriaus durų, ir pabelsti, 
bet konduktorius net durų ne
atidarė, o kai traukinėlis pri
važiavęs stotį sustojo, žudikas 
su . dar dviem sėbrais ramiai 
apleido traukinėlį ir nuėjo.

Aldermanai susirūpino 
miesto “civilizacija”

Cbicagos miesto tarybos na
riai - aldermanas Seymour (40 
wardo) ir aid. Leon Despres 
(5 wardo) pareikalavo “gelbė
ti Cbicagos civilizaciją’’ padi
dinant ir, sustiprinant policijos 
apsaugą CTA traukiniuose ir 
autobusuose. . . ?

Abudu aldermanai smerkė 
CTA tarnautojų — autobusų ir 
traukinių konduktorių nesirū
pinimą griebtis skubių priemo 
nių apiplėšimų atveju. Jie pri 
minė studento Mykolo Kulio 
peršovimą . traukinyje praeitą 

! šeštadienį. Nors policija gyviau

Neklausiam, ar jis komunis
tas. Tai nėra svarbų. Bet ne
same tiek naivūs ir neišmanėliai, 
kad nežinotume, kad komuniz
mui gali daugiau pasitarnauti 
agresyvus nekomunistas, bet jų 
simpatikas, už “reikalo partietį” 

Į jo tėviškės “Vienybės” kolchoze.

O gal Mekas yra tik triukš
melio mėgėjas? Jei taip, tai jis 
yra panašus į vieną Žemaitijos 
stalių, kuris, norėdamas visam 
kaimui savo išradingumą pade
monstruoti, pasidirbo medinį lėk
tuviuką, užsikėlė ant trobos sto
go, dar savo 8 m. sūnų įsisodi
no ir... pradėjo skristi. Laimė, 
kad abu su vaiku neužsimušė, 
bet, nudardėję nuo stogo, ligo- SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

FELIKSAS MOTUZAS

DARBAI
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O ar Lietuvos 
Ar lietuvių tauta 
Įgyvendinti savo 
jos principą, 
panaudoti jau 18-me šimtmetyje? Aš neti
kiu, kad ji yra tokia atsilikusi.

Apie liaudį Tamsta kalbi su panieka, 
bet tuo pačiu laiku Tamsta labai džiaugie
si tuo, kad į Smetonos prakalbas susirinko 
“tūkstantinė minia”. Ir toliau Įrodinėji, 
kad liaudis eitų su Smetona, jeigu tik jos 
nesustabdtų “partijų vadai — katalikai ir 
socialistai. Tamsta patari man jos netruk
dyti. bet eiti su ja.

Kaip tokį protavimą suprasti? čia liau
dis “beprincipinis gaivalas"; čia liaudis 
teisybės kelio rodytoja. Tai prieštaravi
mas, su kuriuo Tamsta visą laiką savo 
laiške grumiesi, kaip Jokūbas su angelu, 
ir niekaip jo nenugali.

Bet pažvelgus į dalyką giliau, čia prieš
taravimo nėra. Liaudis gera, kuomet ji 
bėga paskui diktatorių. Ji bloga, kuomet 
ji eina savo keliu, o ypatingai, kuomet ji 
diktatoriui pasipriešina!

Liaudis lai tešla, kurią “tautos vadas" 
minko, arba molis, iš kurio jis lipdo, kas 
jam patinka. Liaudies aplodismentai geri, 
liaudies doleriai dar geresni. Bet. Dieve 
mylėk, ta liaudis užsimano “tautos vadą" 
pakritikuoti arba jį pašalinti ir jo vieton

žmonės kitokios veislės? 
negali 20-me šimtmetyje 
valstybėje tą demokrati- 

kuri amerikonai sugebėjo

pasirinkti kitą vadą — tuomet jai pasigai
lėjimo nėra. Ne tik rykštės, numovus keli
nes, bet ir nagaikos per galvą ir švininės 
kulkos!... Atsimenate Suvalkijos ūkinin
ku plakimus ir šaudymus 1935 ir 1936 m.? 
Amerikos lietuviai tautininkai (deja ir dalis 
sandariečių!) tas baisias egzekucijas ne 
tiktai “užgyrė”, bet apšaukė Smetonos 
smurto aukas “valstybės išdavikais , sve
timų valdžių “agentais”!

(Beje, aš tuomet gaudavau slaptus pra
nešimus iš Lietuvos vals. liaudininkų. Tam 
tikri asmenys specialiai išvažiuodavo į 
užsienį, kad galėtų man persiųsti Grftuaus, 
Sleževičiaus, Bortkevičienės ir k. absoliu
čiai palikimų veikėjų komunikatus ir des
peratiškus pagalbos prašymus. Buvau to
dėl priverstas net toleruoti “kooperavi- 
iną” su komunistais. “Am. Lietuvių Kong
rese”, nors gerai žinote, kaip aš žiūriu i 
komunistus. Visgi šimtus dolerių mes 
tiems veikėjams pasiuntėme. O sandarie- 
ėiai, buv. “vai. liaudininkų vienminčiai 
asistavo Smetonos pakalikams, kurie tą 
kruviną “tautos vado" terorą teisino, o 
plakamuš-ir žudomus valstiečius purvais 
diapste! Tai ve kur nuveda ta “vadizmo 
idėja, kuri dominuoja buv. mūsų liberalų 
protavimą.).

Iš los pažvalgos į “vadą’, kuris ne
klysta" ir paskui kurį masės kaip buriutės. 
turi sekti, o jei ne, tai gauna lekciją, kad 
ir žiaurią, bet “naudingą”. — iš tos pazyal- 
gos išdygo Leninas ir Stalinas, Mussohms 
ir Hitleris. Tai aišku, kaip diena. Bet ar 
ne aišku jau šiandien taip pat, kad tie

“vadai” nėra toki neklaidingi, kaip apie 
juos buvo manoma. Kur atsidūrė Rusija, 
Italija ir Vokietija? >■ ■ .

Mizerniausia demokratinė valdžia bū- 
tų nepadariusi tokios gėdos Lietuvai. Jei 
nebūtų galėjusi ginklu pasipriešinti bolše
vikų invazijai, tai būtų bent surikusi, kad 
pasaulis išgirstų, jogei ji protestuoja prieš 
smurtą.

Bet buvo galima padaryti daug dau
giau. Jau pirmiems sovietų garnizonams 
atsibeldus į Lietuvą, buvo matyt, ko Stali
nas siekia. Aš tai mačiau, sėdėdamas Chi- 
cagoje už 5,000 mylių nuo Kauno: rašiau 
“Naujienose” ir sakiau savo prakalbose. 
Valdžia, kuri jaučia atsakomybę prieš žmo
nes, būtų ėmusis žingsnių apsaugoti Lietu
vos reikalus, perkeliant bent dalį savo apa
rato į užsieni, sudarant pinigų atsargas už
sienyje ir t.t. Kai tik Raudonoji armija ėmė 
marsuoti į Lietuvą, būtų buvusi tuojau pa
skelbta Lietuvos valdžia užsienyje — ir nė 
viena demokratinė valstybė nebūtų atsisa
kiusi jos pripažinti. Užuojauta Lietuvai 
buvo didelė; Amerikos vai. departamen
tas viešai pasmerkė Lietuvos okupaciją. 
Net ir Smetoną Washingtone glostė, kuo
met jisai čia atvažiavo, kaip sovietų agre
sijos auka, ieškantis prieglaudos.

Bet tos visos progos buvo praleistos. Ar 
Smetona nesuprato, kas gresia Lietuvai? 
Jeigu taip, tai jisai buvo akliausias žmogus 
visoje Lietuvoje! Bet jisai, veikiausia,^nu
manė, kas gali atsitikti; tačiau jisai bijojo, 
kad valdžia neišsprūstų iš jo rankų. Nes 
jisai nė vienu asmeniu nepasitikėjo. Todėl

jisai nesutiko organizuoti valdžią užsieny- 
je (Lietuvos veikėjai to reikalavo). Geriau 
šliaužioti prieš Staliną —- gal būt, jisai su
simylės, negu kviesti į talką žmones, ku
rių paskui gali nesukontroliuoti., Ir šliau
žiojo., Ministeriams ir konsulams buvo 
įsakyta kalbėti apie Maskvą “draugingai . 
Buvo įsakyta net komunistams gerintis, ~ 
kad jie “užtartų” Lietuvą pas visagalintį 
Rusijos diktatorių. Atsimename, kaip kon
sulai bėgiojo į komunistų mitingus sakyti 
prakalbas — pirma nueidavo pas komuns- 
tus, o jau paskui teikdavbsi atlankyti ir ki
tų srovių parengimus.

Žadeikis pirmiau juokėsi iš “bendro 
prunto”, o dabar pats tvėrė “bendrą pran
ta” sii tais, kurie jau atvirai parodė savo 
nusistatymą pavergti Lietuvą!,

Tas pataikavimas agresoriui Smetonos 
režimo neišgelbėjo, tik privedė prie to, 
kad , “tautos vado” diktatūrai subliuškus, 
jos vietoje nepaliko nieko. Lietuva paliko 
l>e valdžios, be galvos, be vadovybės už
sienyje, be ryšių su kitomis valstybėmis 
(išimant nudėvėtas pasiuntinybes vienoje 
kitoje šalyje) ir be finansų. Tai baisiau
sias smūgis Lietuvos nepriklausomybės 
reikalui.

Bet noriu užbaigti tą “liaudies ir vadųn 
klausimą. Aš nesakau kad vadų nereikią. 
Jei keletas žmonių ką nors veikia kartu, 
vienas turi vadovauti. Vadų reikią organi
zacijoms, partijoms ir tautoms. .Tie vadai 
dėl to, kad jie gabesni už kitus, moka ge
riau išreikšti jų mintis, giliau arba toliau 
žiuri. Vadas yra pienas iŠ įmonių, dalis

- gal būt, jisai su-

“liaudis”-, o ne koks tai atskirtas nuo jos 
“viešpats”. Jo vadovybė yra tiek gera, 
kiek ji tarnauja žmonėms. Bet kuomet ■va
das ima versti, kad žmonės tarnautų jam, 
tai jisai virsta parazitu, išnaudotoju, 
skriaudiku.

Kad to neatsitiktų, vadą privalo žmo
nės kontroliuoti, privalo turėti teisę jį kri
tikuoti — ir jį atstatyti, kuomet jisai daro
si jiems kenksmingas.

Tamsta sakai, kad žmonės daro klaidas 
ir duodasi klaidinami. Bet kas klaidų ne
daro? Tačiau jau Linkolnas pasakė: ‘ Ga
lima dalį žmonių mulkinti visą laiką, ga
lima visus žmones mulkinti tūlą laiką,, bet 
negalima mulkinti visų žmonių visą laiką.” 
Tačiau, kaip Tamsta teisingai pastebėjai, 
kuomet žmonės daro klaidas, (ai jie už jas 
ir atsako, ‘savo kailiu išneša”. O kas atsa
ko už diktatoriaus klaidas? Atsako irgi 
žmonės: atsako ne už savo, bet už diktato
riaus klaidas — atsako aklai, kaip avis 
įvesta į skerdyklą! Taigi ir moraliniu at
žvilgiu diktatūra yra žemas dalykas.

Vadovauti žmonėms, pasiremiant jų pa
sitikėjimu (teisingai įgytu) yra garbė. Bet 
smelktis i “vadus” jėga ir apgaule ir pas
kui smurtu laikytis “vadovybėje” tai — gė
da ir nedoro žmogaus pasitenkinimas.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIES

Dieną stato, naktį -t griauna
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.; PRo4p.tr 8-322$
Rezid. telefj WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto.

DR. K. G. BA1UKAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6469 So. Pultai Rd, (Crawford 

Modical Building}. Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012 

r«lo#u PRoapoct 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VmL: kas dieną po pietų 1-3; vai. 7-3 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Crečiad. ir sekmad, ofisas uždarytas.

Ret: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS
- K

DR. B. B. SBTON
INKSTŲ IR ILAPUMO TAKŲ 

' CHIRURGIJA
Talef, 695-0533 

Fox Valloy Medical Cantor 
860 Summit St 

<OUT1 St, ELGIN, ILLINOIS...

DR. PETER BRAZIS 
PMYSlėrAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71 »t STREET 
Gfi«a»; HEmlock 4-5849

RozFdu 388-2233
OFISO VALANDOS:

■v. J ; ■ ; Y , . ’ < - - ■ • ■

Pirmadieniais ji ketvirtad. 1—7 vai, 
cniracL, penktadieni nuo 1—5^ treč- 

ir šeitad. tiktai gaįtaruk"'

Neatsakytas ktdasimas LB 
or(janizdci}as apygardos 

atstovą stivt&iaviiitė
CHICAGO. — LB organiza

cijos Vidurio Vakarų apygar
dos atstovų suvažiavime gegu
žės 14 d. vienas atstovas už
klausė Cicero apylinkės pirmi
ninką Vytautą Zalatorių, ką 
jis galėtų pasakyti apie Cicero 
apylinkėje organizuojamą vai
kų ekskursiją į pionierių sto
vyklą okupuotoje Lietuvoje?

Zalatorius, slėpdamas savo 
nepasitenkinimo jausmus tokiu 
klausimu, šaltai atrėžė, kad 
Cicero apylinkės valdyba jo
kios ekskursijos Lietuvon ne
organizuojanti. Ta proga jis 
suvažiavusius atstovus įspėjo, 
kad ateityje niekas j Cicero 
LB organizacijos vidaus reika
lus nesikištų, nors tai būtų da
roma net iš pačios Marquette 
Parko apylinkės... Kėlimą to
kio klausimo Zalatorius laiko 
kišimusi į Cicero vidaus rei
kalus. Nežinau, iš ko Zalato
rius tokią minti pasiskolino. 
Tą išsireiškimą naudoja žemo 
lygio politiniuose debatuose. 
Viena valstybė, okupavusi vi
są eilę kitų valstybių ir tapusi 
naujojo kolonializmo šalimi, 
visuomet naudoja tokį pat sa
kinį kaip Zalatorius, jeigu kas 
nors primena ar užklausia apie 
jos okupuotas valstybes.

Kadangi Zalatorius pasakė, 
kad vaikų ekskursijos organi-

Hex: GI 8-M73

DR. »; EiSIN-HŠiNAS
AKUŠERIJA; IR MOTERŲ LIGOS 
G ĮN EKOLOGINšlCHIRURGIJ Ą 

6132 So. Kedzia Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą, jjei neat

siliepia.’ skambinti MT 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI ■ 
KRIAUCELIUNA1TE ,, 

akušerija ir moterų ligos 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus. — skambinti

. . 471-0225.
Valandos pagal susitarimą . rf

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-970C 
Rezidencijos; PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 7Tst STREET

VALANDOS: Pirmai, antrad., ket- 
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pn taiko aktaius ir 

“contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

fiftAOlNSKAS
V i-t'

PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

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

perkraustymAi

f Leidimai — Pilna apdraudė
į ŽEMA KAINA
j R. i E R t N AS
? 2047..W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

Apdraustas perlcraustymas 
ii ĮvainŲ atstumu. . 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.; FRontier 6-1882
s

1 i ža. » i. ...... j - - n

DR. LEONAS SABUTIS 
in’kšYų; pūslės* ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso teist: 776-2880 , _ 
Niuįas rez. telef.: 448-5545

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Sendn prukfiki ir cfiirūrgifa 

OfiMt 2750 West. 71st St. 
„Tel.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. teL: WA. 5-3099^

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

praktika, spec. MOTERŲ Hgo> 
Sflw; 2652 WEST 59tb STREET 

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

. pagal susitarimą.

V. Tum&dms, M. D.r S. C. 
C H r fru R G A S 

2454 WEST 7Ut STREET 
Ofiso fetef.- HEmlock 4-2123 

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai, Med. Bar 
dažai. Speciali pagalba kolonu 
(Arch Support*) ir t t

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telaf-r PRospect 6-5084

rausku. Koddorde išgyveno 55 
metus.

„ ------ -------- --- Padidino mūsų lietuvių naują
boše yra Cicero apylinkės vi-koloniją, užaugino 4 dukteris ir 
daus reikalas, jis turėjo atsto- 3 sūnus. Jos vyras Juozas mi- 
vams pasakyti, kas yra tie or- ’ rė 36 metais. Paliko ją vieną 
ganizatoriai . Bet jis to nėpa- su vaikais. Buvo gera šeiminin- 
darė ir laiko paslaptyje. Aš čia kė ir motina, sugebėjo savo vai- 
atidengsiu tą "paslaptį’’. Vai- kus užauginti dorus ir pastatė 
kų ekskursiją tikrumoje orga- gyvenime ant gero kelio.
nizuoja Lietuvos okupanto1 Velionė priklausė Šv. Petro ir 
Įstaigą, vadtnaina agitprop as, Povilo parapijai palaidota Kal- 
o technišką darbą atlieka vi- varijos kapinėse.
šokio plauko bendradarbiauto- ■ - - - —------
jai ir tiltų su sovietais statyto 
jai. Zalatorius turėtų tai žino- 
ti, nes jie jam yra pažįstami.

Atstovas
Cicero disidentai nesiliauja

CICERO. — Nežiūrint Cice
ro dvasininkų Įspėjimo, spau
dos neigiamo atsiliepimo bei 
Altos atsišaukimo prieš orga-i

okupuotos Lietuvos komjauni-lf 
mo ar pionierių stovyklas, vis - . - - - ---------
tik ta ekskursija pilnu tempu ‘S-?’- - f ;. . , — --organizuojama. P smūgis atėmė gyvybę. Dar

Po Alios atsišaukimo ir dva šeimai.
* t n -r » . xvcifiA.iu, užuojauta UKUSloms 

tn r j T da“«’Tos val Petrauskienės ir Spokaviėiaus 
kų tėvai buvo suabejoję ir at- 
sisakė leisti savo vaikus į tas 
agitpropo ruošiamas stovyklas. 
Jie pajuto ir pamatė tikruosius 
tos ruošos tikslus. Organiza
toriai tuo labai susirūpino ir 
pakeitė organizavimo metodus, 
j Dabar Kreivėnas ir Zalato
rius laikosi nuošaliai. į orga
nizatorių frontą išėjo p. Zala
torienė. Pirmiausia ji stengia- 
ei surasti , kurie tėvai yra tuo 
klausimu susvyravę, neapsis
prendę ar bent kiek palankūs. 
Ji juos lanko ir drąsina nieko 
nebijoti, pasakoja apie gėry
bes ir naudą vykstantiems vai
kams. Sakosi, kad ir ji pati su 
vaikais važiuosianti. Ekskur
sijos reikalus prašo laikyti 
■paslaptyje. Net vaikai apie tai 
nieko neturi kalbėti.

j Išvyka planuojama ne vė- 
tėyams 
dienas priešakinio rato padangą ir kol 

įprieš išvykstant. Pionierių sto- pakeitė padangą truko septynios 
vykioje, vaikai .būsią nuo 30 sti puse valandos! Tai neįtikėti- 
iki 45 dienų. Kelionė ir stovyk- nas dalykas, bet taip buvo. Nę- 
lą kainuos 500 dol. Pereitą sa- davažiavus Hamiltono išbėgo iš 

’vaitę buyrt rankibjahii rankpi- radiatoriaus’ vanduo, irvėl atvė- 
nigiai. Kadangi Zalatorius yra so motoras, kol pripylė vandens, 
LB Cicero apylinkės pirminiu- truko lį/$ vai.
kas ir dabar yra išrinkta's LB Vietoj parvažiuoti 6 vai. ryto, 
Vidurių vakarų apygardos vai parvažiuota 1 vai. po pietų ir 
dybon, be to, ta'rp" plamiojan-' taip visi nebegalėjo tą dieną 
čių vykti yra visuomenėje ži
nomų tėvų vaikų, tai daugu
ma sako, kad išvyka organi
zuojama su Cicero “rabinų” 
pritarimu. Tėvas

žavimas Cicero apylinkės ri-

Po kelių di^ių mirė Antanas 
Spokavičius. Tai vienas iš nau
jai atvykusių. Gimė ir augo Lie
tuvoje. Karo audra ir Lietuvos 
okupacija atbloškė jauną Anta
ną į Vakarų Vokietiją; Sukūrė 
šeimyninį gyvenimą su vokie
taite ir atvyko į Rockfordą, už
augino dukterį ir sūnų, buvo' 
darbštus. Priklausė prie Lie
tuvių klubo, dalyvaudavo lietu- 

nizuojam, vaiku ekskursija i'Yiy suxb“’™“O3«. JMx> dHelė- 
okupuotos Lietuvos komjauni-?6<5aSn,« !mOnėje- 
mo ar pionierių stovyklas, vis1 .Mlre sa™ namuose visai ne- 

? sjrgęs. Išgyveno 57 metus, šir-

buvo reikalingas savo šeimai.
Reiškiu užuojautą likusioms

šeimoms. žvalgas

d

:liau liepos vidurio ir 
'bus pranešta tik dvi

ELIZABETH, N. J.
»—'--v y ■ ■ •

Dobilėlis Penkialapis
Elizabeth scenoj

Sekmadienį, balandžio 30
2 valandą popiet Hamiltono “Au
kuras” iš Philadelfijos, kur va
karykščiai suvaidino “Audronę”, 
atvyko j Elizabeth, N. J., ir čia 
Lietuvių Laisvės salėje suvaidi
no trijų veiksmų Balio Sruogos 
kprneciiją.. “pobilėlis Penldala- 
piš”. Vaidinimas pavyko gerai, 
publikos buvo virš 200 žmonių. 
Buvo’atvykę pažiūrėti varginimo 
ir iš Philadelphijos — p. Raūgie- 
nė su savo prieteliais.

Po vaidinimo “aukuriečiai 
kiek užvalgę 8 vai. vakaro išsku
bėjo namo, kad spėtų pirmadie
nį iš ryto Į darbą, bet pakeliui 
ties Albany nuleido autobuso

dirbti -— praleido darbo diena.

Upytei Klubas
Upytės Draugiško Klubo su- 

srrinkiiYi'as Įvyko gegužės 2 d. 
Dalyvšvb gausus narių skai
čius.

inu»u lietuviai Krinta Kaip ru- apdarius, An-
denio medžių pageltę lapai. Mi- na Coiidux pasveikino visus 
rė Paulina Petrauskienė sulau- narius ir pranešė, kad narys 
kusi 96 metus senelių moterų na-1

ROCKFORD, fit.
Liūdnos žinutės

Mūšų lietuviai krinta kaip ru-

muose. Gimė ir augo Lietuvoje, 
atvyko į laimės kraštą būdama 
jauna tvirta lietuvaitė, sukūrė 
šeimyninį židinį su Juozu Pet-

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pfo tn^stahti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apxaisq medžių šakas 
orgmiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda { gamtos vaizdų ir .garsų* 5tė- 
oukTus. Dramatiškai besikeičiariciuoĮe gamtos scenovaizdžiūbsė svajbjį 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiunp
1. J. Ausbstaitytė - Vaičiūnienė/ ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. , Kama Si.—trK
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmes, bdembs.

Kišeninio'tonhatoj 157 psL 52.00. i . rn u f u m-y<
5. Butkų Juze; EILĖRAŠČIAI IR RASTA L .155 psl $1,56'.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEąi/fĄ’ VĖTROJE; Eilių rinktine^ 159

psl. Kaina $5.00. u į

7 Kleopas Jurgelionis'/. GlDDI.- LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psL . S2.00
d. Anatolijus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai psl. $2.00

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliubti pasakojimai apie 
išnėtintas lietuvaitės senovė laikais, jsu autoriaus .iliustracijomis $5.00

13. Nadas Rastenis, THE FORĘST OP ANYKsCTAI, Antano Baranausko
Anykščiu Šilelis”, vertima^ 4? psl. t. , ■ . v

14. Balys Rukšaf UGNTES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinkti ik lyrika, 1,67 psl., S3.0&
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAŪRĖ, ,5-jf lyrikoj knyga, 152 psl. $2.56’.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00. . . £
18. Petras. Sagatas, PLAUK,. MANO LAIVELI. EReraščiaL! 112 pslj $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR .SMĖLIS. , Eiles, 70 psl., $1OU.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.5(1
21. Alfonsas ,Tyruolist METŲ VINQIAI. Lyrikos finktihe, 130 psl $3 00
22. Jonis Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai

>5 psi S1.00. , 4j ,
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. EmzijZ 11^5 psl. ^.d6‘

i 4 „i* - *1 i* »

.Norėdami jsigyti šias ar. kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem- 
.•aštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderi.

Nauji e n o s,
1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 6060&

\ * *» ■* | F. A. «■> 4
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Peter Janulis yra miręs. Vie
nos minutės tyla jis buvo pa
gerbtas.

Raštininkė Antoinette Kalys 
perskaitė praeito susirinkimo 
protokolą. Buvo priimti val
dybos narių pranešimai.

Balandžio 9 d. šokių vaka
ras gražaus pelno davė. Visi 
buvo linksmi, kad labai gra
žiai pavyko.

Visos mamytės buvo pasvei
kintos ir pagerbtos jų dienos 
proga.

Fin. raštininkė pranešė, kad 
dar yra narių, kurie neužsi
mokėjo duoklių ir ragino tai 
padaryti prieš dviejų mėnesių 
atostogas.

Klubo pirmas piknikas vyks 
birželio 25 d. Bruzgulienės so
de, 8274 S. Kedzie Avė. šokiams 
gros Tony Walluno orkestras. 
Bus skanių vaišių ir dovanų. 
Upytiečiai kviečia visus narius 
ir svečius į šį šaunų pikniką. 
Pikniko rengimo komisiją su
daro — Mary Neberieza, Mary 
Radžukėnas, Anna Condux ir 
Julius Klimas.

Po isusirinkimo (sudainuota 
Dgiausių Metų gimtadienio pro
ga Antoinettai Sabulauskas, 
Mary Radzukėnas ir Agnes 
Deikus. Buvo vaišės, o cele- 
brantės prisidėjo su skaniais 
gėrimais. Vakaras praėjo links 
mai.

Ateinantis susirinkimas įvyks 
birželio 2 d. Hollywood salėje.

Prašo prezidentą Nixorią 
užstoti pavėrgtuošrus 

i;: ....
Chicago’s miesto taryba pra

eito trečiadienio posėdyje be 
hitko nutarė prašyti preziden
tą Nixona nuvykus į Maskvą 
“pakalbėti sovietų lyderiams 
prieš žmonių pajungimą ir.pa
vergimą Lenkijoje, Vengrijoje, 
Lietuvoje, Ukrainoje, Čekos
lovakijoje, Rumunijoje,' Kro- 
atijoje, Slovėnijoje, Latvijo
je ir kitose valstybėse”.

Susirinkimu ir pc’engimų
PRANKiiM^r

— Marquette Parį© Lietuvių,Namy 
Savininku organizacijos linksmas pik
nikas'Įvyks pirmadienį, šių metų , ge
gužes mėn. 29 dieną Bruzgulienės 
ąžuolyne.

— 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 fr 
įvairumai. Gros Jurgio Joniko, or
kestras. Pradžia 12 vai. Kviečia ko
misiją ir valdyba. A. Halik

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos^ klubo mėnesinis riatių sušmn-’ 
kimas Įvyks sekmadieni, gegužės, mėn.; 
21 dieną 1:00 vaL popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Nanai 
‘kviečiami atsilankyti ir aptarti klubo 
reikalus. _ - . . M ‘

Rožė Didžčjalvienė, rast.

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. . c ;

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-122C

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GtLINYčIA 

2443 WEST 63re STREET 
Telefonai; PR 3-0833 Ir PR 1-0834

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI * NAUJIENAS ■

1/

%

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-4

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIA L ŠIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TĖVAS IR SONUS

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNI&KOt
AIR-CONOmONED KOPLYČIOS

REpublfc 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tek; Y Arda 7-1741-1742

4336-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAYayette 3-0440

MODERNIŠKOS AJR-CONDITIONEI) KOI'LYūlO?

Varpininkų Filisterių Draugija

senatvės. Gimęs

sesuo Paulina

South Halsted

ryto bus lydi-

BUTKUS - VASALUS
-^th A>e., Cicero, 111. JPhone: OLympic Z-1003

PĖTRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFOTtNlA' AVĖ. Ėh’onė: LAfavette 3-3572

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 Šo. MICHIGAN AVĖ. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmniodore 4-2228
South Holland,' niinolf

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA4 AVENUE. Pfionė- Y A rėš 7-3401

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWicZ)

424 WEST tath STREET Republic 7-1213

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 ŠpUT'HWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

MICHAEL SCHUMAN
Mirė 1972 m. gegužės mėn. 17 dieną, sulaukęs

Lietuvoje. y
Paliko nuliūdę: sesers duktė Sylvia Yankauskis, 

Chesna’ ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 

Street.
šeštadienj, gegužės mėn. 20 dieną, 10:00 valandą 

mas iš koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Schaan giminės, draugai ir pažįstami nuošir

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

Nuliūdę lieka:
Sesuo, dukterėčia ir kiti giminės.

T, Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. Tel. 927-1911’.

P. J. RIDIKAS
r’ ’ ' ' į ? ■. .-i * ,

3354 So. HALSTED STREET Phone; Y Ards 7-19II

NARIAI
Chicago A 
Lietu v nJ' 
Laidotuvių 
Direktorių 
A'šsociačrjos

Brangiai motinai mirus, 
VYTAUTĄ BILDUŠA 

ir šeimą 
nuoširdžiai užjaučia

TURIME
KOPLYČ*M_

VISOSE MIESTO 
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS DIEN?ą 

IR NAKTĮ

GEORGE F. RUDMINAS
ims *6. LrrtlANTCA AVE. Tel.: Y Aras 7-11^-1139

S - NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL. - FKIDAY, MAY IS, 1872
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MOKSLEIVIŲ 
PAVASARIO ŠVENTĖ

Pavasaris. Visi trankia i 
gamty, nors valandėlei palik
dami miesto užteršta orą. Va
sara trumpa, kiekvienų progų 
reikia išnaudoti. Vieni iš pir
mųjų lokių proga sudaro Či
kagos apylinkių lituanistinių 
mokyklų moksleiviai, ši sek
madienį, gegužės mėn. 21 d., 
visu lietuvišku niokvklu moks
leiviai renkasi i Buco sodų 
(Willow Springs, 111.), švęsti 
savo tradicinę Pavasario šven
tę. Jie ne vien tik žais ir 
džiaugsis pavasario gamta, bet 
atliks gražia programų. Dai
nuos visu mokyklų jungtinis 
choras, šoks tautinius šokius. 
Jiems nebus linksma, jei jų 
dainų klausysis tik miško paukš 
teliai. Jiems reikės žmonių, c 
kad įvertintų jų pastangas. 
Tad nė vienas nedvejokite, pri 
pildę mašinas jaunų ir senų, 
skubėkite i Bučo soda, kad 2 
vai. po pietų išklausytumėte 
programos.

Sutiksite daug draugų ir pa
žįstamų. Visu didžiausias no- 
^4. C

Japonu vaikas Tokijo parody salėje susikaupęs kuria. Jo kūrinys nebus-modernaus meno pa- 
' veikslas, o japonu alfabeto raidės, kurias rašyti lavinasi 4 metu Koichi Otsu.

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 
Darbininkų Reikia

AUTOMATIVE DRIVE SHAFT 
Expo, in welding and complete re
pair of drive-line and components. 
Top wages, fringe benefits, hosp., 

profit sharing.
AUTO CLUTCH AND PARTS 

SERVICE

Ask for FRANK RAIDL

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
FR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, FreridenUa

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

SARA IR MARIA
Pasako ateiti ir pataria

šeimos, biznio ir vedybų įeikaluose. 
Jeigu norite būti ramūs, sveiki ir 
turtingi, aplankykite Sara ar Maria 
ir būsite laimingos. Pasimatymui te- 
lefonuokite 296-2350 arba užeikite Į

9222 NORTH GREENWOOD AVE.
DES PLAINES,

kitoj gatvės pusėj nuo Golf Mill 
Shopping Center. .Niles.

Kalba keliomis kalbomis.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

ras. kad jaunimas draugauti) 
įsu lietuviais. Mokinių tėvai, at
verkite savo vaikus i šia šven
tę tautiniais drabužiais apreng 
tus, kad programų atlikdami 
atrodytų šventiškai. Vėliau ga 
lės persirengti sportiškai.

šia šventę rengia LB Vidu
rio Vakarų apygardos valdyba 
ir švietimo komisija. Jej liks 
pelno, jis bus paskirtas lietu
viškam švietimui. Atvykę i šią 
šventę turėsite asmeniško ma
lonumo, leisite jaunimui tar
pusavy pabendrauti ir parem
si te mūsų pastangas išlaikyti 
lietuviškas mokyklas. Tad iki 
sekmadienio Bučo sode!

J. Plačas

TRUMPAI

“Stebinančiai Įvairus paveikslas”
Ebert — Sun-Times

Pirmasis necenzūruofas filmas iŠ Sovietu Sąjungos

Spalvotas Theodore HOLCOMB filmas, pa
rašytas Harrisson E. SALISBURY. Suma
žintos automobiliams pasistatyti kainos 

prie 2 E. Oak St.
ŠIANDIEN: 2:00, 4:00, 6:00, 8:00 ir 10:00 v.

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, III.
*

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

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, HI. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS

— Euphrozine Mikužiūtė da
lyvavo US Trademark sąjungos 
metiniame atstovų suvažiavi
me, Miami Beach, Fla. iJ atsto
vavo CPC International ben
drovę. Dalyvaus Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje (SLA) sei
me, birželio 26—30 d. tame pat 
mieste.

— Brazilijos Jaunimo Komi
tetas Jaunimo kongreso ruošos 
eigoje išleido informacini leidi
nį su pagrindinėmis žiniomis 
apie Lietuvos ir lietuvių padėtį, 
taip pat išeivijos veiklą ir pro
blemas. Išrinktiems į Jaunimo 
kongresą atstovams yra ruošia
mi specialūs lituanistikos ir vi
suomeniškumo kursai. Tokius 
kursus bei seminarus turėjo 
Australijos lietuvių jaunimo ats
tovai. Paskaitas skaitė Violeta 
Bitinaitė, Ugnė Kazokaitė. Vy
tenis Vasaris ir Vytautas Strau- 
kas. Pokalbius pravedė Jūratė 
Reizgytė. Atstovai atskris vie
nu lėktuvu iš Sidnėjaus miesto.

— Joseph Adomaitis. Berk
ley, Ill., gavo dovaną — Naujie
nų prenumeratą nuo savo anū
kės Robertos, gyv. Aušros Var
tų parapijos apylinkėje.

— Marija Smilgaitė režisuoja 
lietuvių literatūros klasiko Vin
co Krėvės 3 veiksmų istorinę 
dramą “Skirgaila”. Vaidina sce
nos meno aukštumas pasiekę 
artistai taip pat išeivijoje studi
jas baigę sėkmingi debiutantai, 
Korp! Neo Lithuania narių ir 
mecenatų sukviesti puoselėti 
lietuviško teatro tradicijas, ku
riose žiūrovas buvo vienas iš 
pagrindinių veiksnių nuo pat 
pirmojo lietuviško vaidinimo. 
Vaidinimas bus sekmadienį, ge
gužės 21 d. 3 vai. Jaunimo cen
tre.

— Gary Martinkus sėkmin
gai žaidžia St. Rita aukšt. mo
kyklos beisbolo komandos Mus
tangs pagrindinėje pitcher po
zicijoje. Komanda lygiagrečiai 
pirmauja kartu su St. Lauren
ce aukšt. mokyklos žaidėjais.

Jų taipe yra George Skizas, ku
ris yra taip pat pagrindinis žai
dėjas tos mokyklos futbolo ko
mandoje.

— Stasė Vaišvilienė iš Mar- 
quete Parko apylinkės vado
vauja Beverly Montessori mo
kyklai. Ji yra baigusi Montes
sori metodikos mokslus Con
necticut valstijoje.

— Ponia A. Povilionis išrink
ta St. Rita aukšt. mokyklos Mo
tinų klubo alumnų atstove. Įve
dimo Į pareigas iškilmėms Mar
tinique restorane vadovaus B. 
Martinkienė. Ponia R. Juode
lis vadovaus St. Rita pradinės 
mokyklos Motinų klubo banke
tui gegužės 24 d. Nilsen resto
rane.

— Kazimieras G. Oksas ir 
Juozas Bacevičius pasiuntė Lie
tuviu Prekybos Rūmu vardu 
motyvuotą raštą miesto merui 
Richard J. Daley, pasisakant 
prieš nuolat keliamus nekilno
jamo turto mokesčius.

— Amerikos Legiono tradi
cinė Aguonėlių — Poppy Day 
rinkliava ligoninėse esančių ka
ro veteranų naudai bus gegužės 
18 ir 19 d/

— Antano Kizlausko vadovau
jama Jaunimo kongreso Peti
cijų komisija yra numačiusi 
surinkti pusę milijono parašų. 
Peticijos bus įteiktos Jungtinių 
Tautų Gen. sekr. Kurt Wald
heim pavergtos Lietuvos ir jos 
gyventojų reikalais. Visi lietu
viai yra prašomi platinti Jauni
mo peticiją ypatingai parašų 
rinkimui kitataučių tarpe. Be- 
ticijos lapai yra gaunami Jau
nimo kongreso būstinėje, 5620 
So. Claremont Ave., Chicago, 
Ill. 60636. Tel. 737-3300.

— Genovaitė Breichmanienė, 
Laisvojo Pasaulio Lietuvių IV- 
tosios tautiniu šokiu šventės 
meninės dalies vadovė, gegužės 
20 ir 21 d. lankysis Chicagoje 
ir dalyvaus šventės rengimo ko
miteto bei visų sudalytų komi
sijų posėdyje. Ta pačia proga 
įvyks bendra repeticija su viso
mis Chicagos ir apylinkių tau
tinių šokių grupėmis.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

EXPERIENCED
WIRING and SOLDERING 

Silk screw operators. 
Evergreen Radionic.

8901 So. KEDZIE AVE.
423-5700

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

tune-ups ir t. t.
4324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. ’ TEL. VI 7-9327

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.

■ 1 ■ 1»»

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

A. G. AUTO REBUILDERS

PERSONAL
Asmeny Ieško

PRIIMSIU GYVENTI rimtą pensinin
ko amžiaus asmenį kaip kompanijoną 
- kompanijonę. Duosiu veltui kam

barį. Teirautis telef. 585-1985.

Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 7765888
Anicetas Garbačiauskas, sav

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 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. S36,500.

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu, alumin. langai. Pa
jamų apie S23,000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

NUOMOJA KAMBARIUS IR 
APARTMENTUS.

Viskas modemiška, prie ežero, žuva- 
vimo ir visi kiti patogumai. Galit 

rašyti arba skambinti — 
COSMO APTS.

7338 COQUINA WAY
ST. PETE BEACH. FLORIDA 33706 

TEL. 813 — 360-0998

T E R RA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

IŠNUOMOJAMAS 6 KAMBARIŲ BU
TAS, gazu šildomas.
3956 So. ARTESIAN.
Skambinti 927-3609.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

!0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

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 

kitokį blankai.
L f

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Ta!.: REpublic 7-1941

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

». -------------- ---------*

J. AU GUSTAITIS

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

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

siai ir tiksliausiai 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.
Naujame filme “Skyjacked" vaidina' Rosey Grier, Leslie Uggams ir 
James Brolin. Filmas jau sukėlė kritikos bangą, nes jis parodo, kaip 
reikia pagrobti ore lėktuvą. Kritikai sako, kad įvairūs avantiūria- 

tai ir taip daug išmoksta iš spaudos aprašymu.

♦ Dailininko Vlado Vaitiekū
no dailės meno darbų paroda 
atidaroma šių metų gegužės 27 
dieną, 7:00 vai. vak., Lietuvių 
Tautiniuose Namuose, 6122 So. 
Kedzie Avė. Darbų siužetas — 
senovės lietuvių papročiai ir is
toriniai motyvai, šia proga ati
darymui skaito trumpą paskai
tą tokia tema: Dailės meno rai
da laiko bėgyje. Lankymo va
landos kasdien nuo 5 iki 9 vai. 
vak., šeštadienį ir sekmadienį 
nuo 1 iki 9 vai. vak. (Pr).

♦ Laisvojo Pasaulio Lietuvių 
IV-toji Tautinių šokių šventė 
įvyks 1972 m. liepos mėn. 2 d., 
2 vai. p. p. Chicagos Internatio
nal Amphitheatre, 42-ji ir So. 
Halsted gatvė. Bilietai jau pla
tinami Marginiuose. Bilie
tų kainos: 8, 7, 6. 5, 4 ir 3 
dol. Ložėse bilietų kaina po 
10 dol. Ložės po 12, 10, 9, 8, 6 
ir 4 vietas. Paštu bilietus gali
ma užsisakyti atsiunčiant čekį 
ar pašto perlaidą su sau adre
suotu voku ir pašto ženklu se
kančiu adresu:

Marginiai, 2511 W. 69th St, 
Chicago, Ill. 60629. (Pr).

A. A L. INSURANCE & REALTY Į
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

— Respublikonų Partijos Taur 
tybių komitetas priėmė rezo
liuciją, remiančią Tautinių stu
dijų įstatymo projektą.
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BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

♦ Lietuvių Prekybos 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).

ŽMOGUS BE NAMŲ — 
TAJ 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 W.estem. $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
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 BUTU MŪRAS arti 
Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas įrengtas beis- 
mantas. Aukšta pastogė. $22.400.

MODERNŪS 3 MIEGAM, beveik 
naujas mūras prie pat Marouette 
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-eond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke. $23,500.

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

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miega
mi, 12 metų, 30* sklypas, 55-ta ir 
Massassoit. $28500

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 prie 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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontaj

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų 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

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINI
DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS"




