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VLIKO IR ALTOS PASITARIMU PAREIŠKIA
IEŠKO SPECIALAUS TARDYTOJO 

WATERGATE SKANDALUI AIŠKINTI
WASHINGTONAS. — Naujai paskirtas valstybės proku

roras Richardson vakar paskelbė spaudai, kad jis nutarė pa
skirti Watergate skandalui išnarplioti specialų tardytoją, kuris 
nepriklausomai nuo kitų vyriausybės agentūrų, o tik atsakingas 
valstybės prokurorui, bandytų išaiškinti visą bylą. Ieškomas pa
tyręs teisininkas, tvirto charakterio, nesusirišęs su politinėmis 
partijomis, nepriklausomas nuo niekeno. Richardsonas pareiškė, 
kad tokį kandidatą turės patvirtinti senatas. Praeisią dar kiek 
laiko, kol tardytojas bus surastas. Mis

Čilės kariuomenė TARĖSI VLIKO IR ALTOS ATSTOVAI

Čikagos advokatas Albert Jen
ner pripažino, kad į jį buvo kreip
tasi iš Washingtono, siūlant spe
cialaus tardytojo pareigas, bet 
jis atsisakęs nuo tos garbės, nes 
turįs daug darbo Čikagoje. Jen
ner buvo Warreno komisijos na
rys, kai ji tyrinėjo prezidento 
Kennedy nušovimo aplinkybes.

“Time” žurnalas paskelbė, kad 
iš mirusio FBI direktoriaus Hoo- 
verio stalčių dingo bylos, kurias 
jis pagrasino paskelbti. Sakoma, 
kad tuose dokumentuose buvo 
valstybės prokuroro Mitchellio 
pasirašytas leidimas klausytis 
kelių žurnalistų telefonų, sie
kiant patirti, iš kur jie gauna 
žinias apie slaptus Pentagono do
kumentus. Hooveris ilgai kovo
jęs su Baltaisiais Rūmais dėl ši
tokio reikalavimo sekti spaudos 
bendradarbių pasikalbėjimus. 
FBI direktorius nepritaręs tiems 
slaptiems klausymams, nes jie 
turėjo eiti per jo -rankas 4r jo 
įsakymu.

Dabartinis marinų komendan
tas gen. Robert Cushman, tuo 
metUj kai jis dar buvo karinės 
žvalgybos ČIA vicedirektorius, 
leido dviem nuteistiems Water
gate byloje asmenim Howardui 
Huntui ir Gordonui Libby nau
dotis ČIA įstaigos patarnavimais, 
aparatais, padirbtais dokumen,- 
tais ir net namu Washingtone. 
Huntas pats yra 20 ftietų dir
bęs ČIA įstaigoje.

Los Angeles teisme, kur Da
niel Ellsberg ir Anthony Rus
so kaltinami Pentagono slaptų 
dokumentų pavogimu ir jų pa
skelbimu, kaltinamųjų advoka
tai bando gauti bylos panaikini
mą, nes bylą iškelti reikalavo 
Baltieji Rūmai, o ne teisingumo 
departamentas. Advokatai jau 
yra nutarę apeliuoti į aukštesnį 
teismą, jei kaltinamieji būtų 
nuteisti.

Liūtės siautimas 
prie New Yorko

NEW YORKAS. — Iš Alba
ny zoologijos sodo buvo pabėgęs 
liūtas — patelė “Elsa”. Ji išbė
go iš narvo, kurį prižiūrėtojas ne
tyčia buvo palikęs neužrakintą 
ir penkias valandas buvo laisva, 
gaudoma 150 policininkų, vals
tijos šerifų. Būdama laisvėj la
ša apdraskė du laukuose ramiai 
besiganačius arklius, kurių vie
ną teko nušauti. Ji buvo priė
jusi prie lauke žaidžiančios 5 
metų mergaitės, tačiau ją išgel
bėjo nedidelisnaminis šuniukas, 
pradėjęs piktai liūtę pulti.

Pagaliau liūtė vėl priartėjo prie 
zoologijos sodo ir išgirdo savo 
“vyro” “Linus” staugimą. Jis 
pasigedęs narve gyvenimo drau
gės, sukėlė nemažą triukšmą. 
Liūtė sugrįžo į sodą ir buvo pri
žiūrėtojų Užmigdyta dviem ra
minančių strėlių šūviais.

DACCA. — Bengalijoje susi
dūrė du upių laivai ir paskendo 
350 žmonių.

B VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — AP ii- 
nių agentūros tyrinėjimai paro
dė, kad Amerikos mokesčių mo
kėtojams tenka sumokėti po 100,- 
000 dol. per dieną, kad Ameri
kos laivai galėtų gabenti į So
vietų Sąjungą šios nupirktus 
Amerikoje javus. Tiek vyriau
sybė sumoka subsidijų laivų sa
vininkams. Dėl to javų pardavi
mo pakilo javų kainos, o dėl to 
pakilo ir mėsos kainos;

Šie žuvy pilni krepšiai stovi Kinijoje, Chanchiang uoste. Žuvis bus 
laivais siunčiama į užsieni.

IZRAELIS MINĖJO 25 M. SUKAKTI
JERUZALE. — Izraelis vakar šventė savo nepriklausomybės 

25 metų sukaktį. Sekmadienį buvo pagerbti žuvę dėl Izraelio ne-

Surinku.

NEW YORKAS. — Liberijos 
ministeris ir iš Liberijos atvy
kęs profesorius; abu negrai bu
vo penkių jaunų chuliganų pri
mušti Manhattane, kai jie vėlai 
naktį grįžo iš baliaus. Policija 
du mušeikas jau pagavo.

KAIRAS. — Sirijos preziden
tas praėjusį trečiadienį buvo
slaptai nuvykęs į Maskvą ir se- • Priklausomybės kariai, vakar Jeruzalėje įvyko didžiulis karinis 
kančią dienągrįžo j Siriją kar-Pradas,.kuriame parodyti nauji Izraelio ginkhjį Tris valandas 
tu su sovietų karo aviacijos vir- tribūnas žygiavo Ir važiavo kareiviai. Galingos modernių lėk- 
šininku. eskadrilės praskrido visus Izraelio, miestus, nuo Libano šiau-

MASKVA. _  Prie Izvestia r^e Raudonosios jūros pietuose. Parado žiūrėjo 300,000 žmo-
laikraščio rūmu iMaskvoje de- jaos saugojo šimtai specialių patrulių, nes bijota arabų issi- 
monstravo penki sovietų žydai, šokimų ir teroro veiksmų, 
nes laikraštis nespausdino jų -__ _________ \ _2„ ;
skundo, kad jiems neleidžiama vjetų gamybos tankai, kuriuos

j ngsyžatottig izj-aelįtai atėmė iš 
Pakista-j Egipto per paskutinį karą. Da-

» y.PTlklaJ i___x_______i_ r___ t •__ l: :_______

išvažiuoti į Izraeli,
RAWALPINDI.’

nas išleido naują pašto ženklą, ^gr tie tankai pertaisyti ir nau- 
kuriame matosi vaiko galva ir jaj apginkluoti, stiprina Izraelio 
už spygliuotų vielų laikomas gynybos jėgas.
kareivis. Tuo ženklu norima at- Senesnieji Iraelio gyventojai 
kreipti dėmesį į Indijoje laiko- proga prisiminė pirmą Izra- 
mus 90,000 pakistaniečių be- 1 
laisvių.

DETROITAS. — Automobilių •
gamintojai skelbia, kad šie me- ^ar naudojosi mulais artilerijos 
tai yra geri. Jau du mėnesius — » pabūklams traukti.
kovą ir balandį — parduota po: šventės išvakarėse New Yor- 
milijoną su virš naujų automo- vo žydai surengė didelę demons- 
bilių. Daugiau Amerikoje par- traciją Dag HaAimarskjold aikš-

elio kariuomenės paradą 1949 me- 
jtais, kada Izraelis turėjo tik 10 
senų britų Centurion tankų ir

milijoną su virš naujų automo- v0 žydai surengė didelę demons- 
bilių. Daugiau Amerikoje Par- traciją Dag H^imarskjold aikš- 
duota ir užsienietiškų automo- fįje> protestuodami prieš sovie- 
biliW z tų žydų emigracijos varžymus.

LONDONAS. — Anglijoj rug- j Dalyvavo apie 100,000 žmonių, 
piūčio mėn. organizuojamas ant- _ kurjems kalbą pasakė sen. James 
rasis metinis ‘Top and Pot fes- Buckley, reikalaudamas, kad 
tivalis (muzikos ir marijuanos). jąv vyriausybė neduotų sovie- 
Rengėjai pasiuntę pakvietimą ir tamg prekybos privilegijų, kol 
karalienei Elzbietai, nes festi- ,Maskva varžo žmonių teises lais- 
vahs rengiamas Windsore, ne- vaį j § važiuoti.
toli karalienės pilies. Bucking-j Izraelio premjerė įrekorduo- 
hamo Rūmai paskelbė, kad ka-, įoje kalboje iškėlė Izraelio vals- 
ralienė nedalyvaus. tybės laimėjimus per 25 metus:
====================== apsodintas dykumas, medicinos 

ir socialinių institucijų įsteigi
mą, ekonominės pažangos atsie- 
kimus. Premjerė pabrėžė taikos 
reikalingumą.

John Ihrliehman, buvya preiidento 
Nixon® patarėjai, poaitrauka ii pa
reigu, not buvo įvoltos j Watergate 

iniginėjime bylą.

Parade dalyvavo ir galingi so-

Senesnieji Iraelio gyventojai

LOS ANGELES. — Garsus 
Amerikos plaukikas, Olimpiado
je laimėjęs 7 aukso medalius, 
Mark Spitz susituokė su Susan 
Weiner.

HONG KONGAS. — Ameri
kos diplomatinių ryšių su Kini
ja įstaigos vedėjas David Bruce 
atvyko į Hong Kongą, kur pra
leis kelias dienas, prieš vykda
mas j Pekiną. '

< Kinų gydytojas, kuris gy
do sužeistą ir suparalyžuotą 
Alabamos gubernatorių Wallace, 
pareiškė, kad jis turi vilčių, kad 
gubernatorius vii vaikščioa.
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VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Meksikos banditai, kurie 
pagrobė Amerikos konsulą Gua- 
dalajaroj, vakar dieną dar ne
buvo konsulo paleidę, nors Mek
sikos vyriausybė išsiuntė, kaip 
teroristai reikalavo, 30 kalinių 
į Kubą, Sakoma, kad banditai 
padidino savo reikalavimus ir 
dar nori gauti nemažą sumą pi
nigu už konsulo paleidimą.

+ Prezidentas Nizonas vakar 
tarėsi su generolu Haig ir spau
dos sekretoriumi Ziegieriu sa
vo viloje Floridoje.
♦ U. S. Steel prašo kainų kon

trolės komisijos leidimo pakelti 
plieno plokščių kainas 6%. Plie
no pabrangimas pakeltų auto
mobilių, šaldytuvų bei panašių 
prekių kainas.

+ Tymsterių unijos vadovybė 
paskelbė savo reikalavimus nau
jai darbo sutarčiai: per 3-jis me
tus tymsteriai reikalauja po 50 
centų per vai. algos pakėlimo 
kiekvieniems metams. Dabar 
jau vairuotojai uždirba 6.16 dol. 
per vai.

+ Bonoje apie 1,000 vokiečių 
demonstravo reikalaudami pa
leisti iš kalėjimo Rudolfą Hes- 
są, buvusi Hitlerio pavaduotoją.

+ Kambodijoj komunistai už
ėmė vyriausybės kareivių pozi
cijas 3 mylios nuo sostinės ir 
paėmė nelaisvėn apie 100 karei
vių. Jie visi buvę išžudyti.

> Wounded Knee kaime bu
vo susitarta užbaigti indėnų 
okupaciją, kuri tęsėsi 69 d. In
dėnai pažadėjo padėti ginklus.

< Gazolino stoka jau privertė 
Amerikoje užsidaryti 300 gazo
lino Močių.

prižiūri tvarką
SANTIAGO. —- Čilės Santiago 

provincijos karinis gubernato
rius gen. Mario Sepulveda už
draudė visus susirinkimus ir at
šaukė visus civiliams duotus lei
dimus laikyti ginklus, šiais de
kretais siekiama išvengti naujų 
susikirtimų tarp marksistinės 
vyriausybės rėmėjų ir opozici
jos.

Santiago provincija turi 3.3 
mil. gyventojų ir yra skaitlin
giausia žmonėmis Čilės dalis. 
Vyriausybė pavedė kariuomenei 
įgyvendinti pavojaus stovio de
kretus.

Laivai atplaukia

PHNOM PENHAS. — Iš P. 
Vietnamo į Kambodiją Mekongo 
upe plaukia dar 11 laivų su mais
tu, amunicija ir žibalu Kambo- 
dijos sostinės gyventojams. Lai
vus lydi ginkluoti upių greitlai- 
viai ir karo lėktuvai. Prieš dvi 
savaites panašus laivų konvo
jus buvo komunistų apšaudytas, 
vienas korėjietis jūreivis žuvo 
ir trys buvo sužeisti. Dėl to trys 
laivai iš P. Vietnamo negalėjo 
prisijungti prie vilkstinės, nes 
jūreiviai atsisakė dalyvauti to
kioje pavojingoje kelionėje.

Phnom Penhe pradėjo trūkti 
žibalo, kuris naudojamas viri
mui. Žibalo galima gauti tik 
juodojoje rinkoje. Vienas iš at
sisakiusių plaukti laivų kaip tik 
ir buvo žibalo tanklaivis.

Japonai motociklus 
gamins Italijoje

ROMA__ Italijos spauda kri
tikuoja vyriausybę už davimą 
japonų bendrovei leidimo steig
ti Italijoje motociklų įmonę. Ita
lai patys gamina motociklus ir 
jų “skuteriai”, gaminti Vespa 
ir Lambretta bendrovių, pagar
sėjo visame pasaulyje. Paskuti
niu metu skuteriai išėjo iš ma
dos ir daug italų perka japonų 
motociklus: Honda ir Kawasaki 
gamybos.

Vyriausybė aiškina, kad ita
lai per mėnesį nuperka 1,000 ja
ponų motociklų. Japonai, kartu 
su Italijos vyriausybe gamins 
motociklams dalis pačioje Ita
lijoje ir eksportuos juos į kitus 
Europos kraštus. Nauja japonų 
įmonė bus Atessa mieste, Abru
zzi kalnuose.

Libane žuvo 60, 
sužeista 300

BEIRUTAS. — Specialūs 
Egipto, Sirijos, Irako, Alžiro ir 
Maroko pasiuntiniai bando Li
bane tarpininkauti derybose tarp 
Libano valdžios ir palestiniečių 
organizacijų. Praėjusios savai
tės incidentuose žuvo 60 žmonių 
ir apie 300 buvo sužeistų. Pa
lestiniečiai didelėse grupėse lau
kia savo stovyklose, kas bus to
liau. Sirijos pusėje keli tūks
tančiai palestiniečių pasiruošę 
žengti į Libaną, jei šio vyriau
sybė pabandytų nuginkluoti sa
vo palestiniečius.

Libano prezidentas Franjieh 
pareiškė arabų valstybių pasiun
tiniams, kad Libanas negali duo
ti palestiniečiams ypatingų pri
vilegijų savo Jcrašte. Palestinie
čiai turį paklusti Libano valdžios 
autoritetui. Libanas reikalaus, 

į kad ginkluotos Palestinos par
tizanų grupės būtų kontroliuoja- 

!mos Libano kariuomenės įstai
gų.

j Watergate tyrinėjimu komi«- Libane S^vena aP’e
j a, tačiau nieko navi® jai neturėjo palestiniečių, pusė — jų — sto- 
P*wkVti J®i!n vykiose. Čia yra ginklų sandė-

Martha Mitchell, paganioj u*i »avo 
parolikimaii spaudai, būva pakviesta

Tebevykstant pasiruošimams Europos Saugumo konferenci
jai ir iškilus Sovietų Sąjungos planams padalinti Sovietų Sąjungą 
į ekonominius rajonus, Vliko ir ALT-os valdybų atstovai buvo 
susirinkę Čikagoje š. m. gegužės 5 d. aptarti aktualiųjų lietuvių 
politinės veiklos klausimų ir priėjo sekančių išvadų:

Pakistanas išveža 
iš miešti; bengalus
ISLAMAS. — Pakistane gyve

na 157,000 bengalų, kurie ski
riasi savo išvaizda, papročiais 
ir gyvenimo būdu nuo pakista
niečių. Bengalijai įsteigus sa
vo valstybę ir atsiskyrus nuo 
Pakistano, šie bengalai norėtų 
sugrįžti į namus, tačiau Pakis
tano valdžia jų neišleidžia. Sek
madienį pakistaniečiai policinin
kai pradėjo gaudyti bengalus ir 
vežti juos į specialias stovyklas 
Pundžiabe. Viena stovykla yra 
netoli Afganistano sienos, kita 
20 mylių nuo Peshavaro miesto.

Bengalai jau anksčiau buvo 
sugrūsti vyriausybės jiems skir
tuose rajonuose, po tris šeimas 
į namą. Valdžios atstovai skel
bia, kad dabar bengalai suveža- 
mi į stovyklas, paruošiant juos 
eventualiai kelionei į Bengaliją.

Kremlius bijo 
visų religijų

MASKVA. — Sovietų. Sąjun
goje neseniai įvyko du religiniai 
teismai. Viename penkerių me
tų kalėjimo bausmę gavo budis
tų mokslininkas Bidija Danda- 
ron, nuteistas Ulan-Udes mieste, 
Buriat Mongolijoje.

Kitas teismas nubaudė Gudi
jos baptistų grupę, keturis as
menis, už vaikų religinių tiesų 
mokymą. Baptistai buvo Soli- 
gorske įsteigę sekmadieninę mo
kyklą.

Nuteistasis Dandaron ne tik 
praktikavo budizmą. Jis jau 
jau Stalino laikais buvo baustas 
už budistų sektos įsteigimą ir 
jai vadovavimą. Amnestijos ke
liu paleistas iš koncentracijos 
stovyklos 1955 m., Dandaron iš
vertė Tibeto istoriją paruošė ru- 
sų-tibetiečių kalbų žodyną ir bu
vo žinomas kaip filosofas ir 
torikas. -t

is-

1. Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos atstovai, ap
tarę pasiruošimo darbus Euro
pos Saugumo konfęrencijai, pu- 
tarė pasiųsti į Helsinki lietuvių 
delegaciją, kuriai vadovauti 
kviečiamas Vliko pirmininkas 
dr. Valiūnas, ir šiai delegacijai 
parūpinti reikalingas lėšas.

2. Vliko k- Altos pasitarimas 
pasisako prieš Sovietų Sąjungos 
vedamą genocido ir kolonializmo 
politiką, nukreiptą prieš lietuvių 
tautą ir laiko Sovietų Sąjungos 
perorganizavimą iš tarybinių 
respublikų į ekonominius rajo
nus, Sovietų Sąjungos genocidi
nės politikos išdava tikslu su
naikinti lietuvių tautą. Arti
mesniu laiku Vlikas šiuo klausi
mu duos lietuvių visuomenei pla
tesnę informaciją.

3. Amerikos Lietuvių Taryta, 
vertindama Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pastan
gas kaskart sunkėjančioje Lie
tuvos laisvinimo byloje, steng
sis sutiprįnti Vlikui finansinę ir 
visokeriopą kitą paramą.

4. Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas pripažindamas 
Amerikos Rietuvių Tarybai po
litinės. akcijos JAV pagrindinį 
vaidmenį, kviečia Amerikos lie
tuvių visuomenę ir JAV Lietuvių 
Bendruomenę savo veikloje de
rintis su Amerikos Lietuvių Ta
rybos politinėmis veiklos gairė
mis.

5. Abi delegacijos sutarė ne
trukus sušaukti plačią Lietuvos 
laisvinimo darbams aptarti veik
snių konferenciją, kurios apimtį 
ir darbotvarkę artimiausiu laiku 
paruoš Vliko valdyba.

Dr. J. K. Valiūnas, 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto pirmininkas

Dr. K. Bobelis,
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininkas

Komunistai stato 
P. Vietname kelius
HUE. — P. Vietnamo žvalgy

ba paskelbė, kad komunistai at
gabeno į Pietų Vietnamą kelis 
tūkstančius darbininku, kurie 
tiesia ir platina kelius iš Laoso, 
nuo buvusios amerikiečių mari
nu Khe Sahno bazės, per Ashau 
slėnį į Da Nango apylinkes. Ke
lias. einąs per Ashau slėnį yra 
platinamas ir jau naudojamas 
ginklų pristatymui.

šalia naujai įsteigtų priešlėk
tuvinių raketų bazių naujais ke
liais šiaurės Vietnamas žymiai 
sustiprino komunistų okupuoto
se srityse savo karinę galią, nors 
tai ir laužo Paryžiuje pasirašy
tas karo paliaubų taisykles.

< Jau antra italų grupė pa
siekė aukščiausio pasaulyje kal
no — Everesto viršūnę.

liai, partizanų Stabai ir karinio 
apmokymo centrai. Tokių gink
luotų stovyklų yra 15. Libano 
kariuomenės 18,000 vyrų iki šiol 
susitvarkydavo su ginkluotais 
partizanais, tačiau kaip bus atei
tyje. nežinia, nes palestiniečiai 
reikalauja laisvų rankų pulti Iz
raeli ii Libano, kurią bijo Izrae
lio keršto veiksmų. * r "* ’ ,



, Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

- Prane Gailiaus paroda Chicago je
Parodos atidarymas įvyka 

1973 m. gegužės 11 d. Čiurlionio 
galerijoje ir tęsis iki gegužės 
25 d. Rengia Margutis.

Prano Gailiaus darbų paroda 
pirmą kartą buvo surengta 1963 
metais, taip pat Čiurlionio gale
rijoje. ši kartą Pranas pasiro
dys su naujais darbais, vadina- 
“ma s Incablocs ir kh. Po ilges
nės pertraukos j Į pamatysime 
naujoje meno šviesoje, su vė
lesniais darbais. Apie P. Gai

P RANAS
Būkite įsimylėję — būsite laimingi ' darbų spaudinius.
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JEIGU NEBOTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBOTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senyjy Lietuvišką Knygy Istorija" yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, Hi. 60668.
Į -- - -

-----------------. - . .. ............................. ~ —

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

’ knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psL $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišto, 464 psl. .........  $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai

Įrištas, 481 psl. ...----------------- -------------------------- ----- ------ $7.50
Prof. VacL Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., Įrišto — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psl., Įrišto — $3,00, minkš 
tais viršeliais — _____________________________ $2.00

Or. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišto, 416 psl. $5.50
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. ........................      $5.00
Juozas LKkfiBus, RAŠTAI, 250 psl.............................. _... $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 psL ..........._.... . ..........          $1.00
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai.

170 psl................. ................         $3.00
M. Gudelis, POVILAS MILSRIS, biografijos bruožai. 232 

pu^apiai. .........      $3.00

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted SL, Chicago, Ill. 60608. — Tel. HA 1-6100 
----------------- ■ ...... - ■ - -------- ------ ■ ■ J

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti -su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėta*- knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašyma.i ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.00. Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą.

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės Į Lietu
vą įspūdžiai Riustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna irrtunsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V Maciūnas. VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944-54 m. 49 
psl. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultfl- 
utų gyvenamą Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmą** yra žiaurus Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasij iokinae visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl $1.00.

. Šie ir kiti leidiniai yra gaunami.

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

atsilankau: darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

liaus kūrybą prancūzų meno žur- ■ 
nalai plačiai rašo, kai kuriuos 
komentarus paskelbsime vėliau.
Prano Gailiaus trumpa biografija

Gimė Mažeikiuose, 1928 m. 
sausio 22 d. Trijų metų amžiaus 
neteko tėvo, jį augino teta. Pra
dėjęs lankyti Mažeikių gimnazi
ją grįžta pas motiną. Apleidžia 
Lietuvą 1943 m. bėgdamas nuo 
vokiečių — nuo apkasų kasimo. 
Latvijoj tapo atskirtas nuo sa-
vųjų. Per Vokietiją 1945 m. pa
siekia Strasbourgą. Gauna Ral
fo stipendiją, kuri greit nutrau
kiama, nes lanko Meno Mokyklą. 
Jam patarė studijuoti architek
tūrą ar mokytis akordeonu gro
ti — Strasbourge gyvenantiems 
lietuviams būsią linksmiau, o ir 
pinigo greit uždirbsiąs. Pra
ną traukė dalė, tad metė archi
tektūros studijas, kurias buvo 
pradėjęs Stransbourge ir pats 
vienas, be lėšų ir pažinčių iš
keliavo Paryžiun. Pažymėtina, 
kad Strasbourge jį > nuoširdžiai 
giobojo kunigas Krivickas.

Paryžiuje atsidūrė 1950 m. 
Teko ilgokai vargti ir skursti. 
Pagaliau pateko pas garsųjį Fer- 
nard Leger, kur mokėsi tapybos. 
Šalia lankė Paryžiaus Ecole Na
tional des Beaux Arts, kur susi
pažino su grafika.

Dabar gyvena Paryžiuj, turi 
savo dirbtuvėlę ir nuosavu ran
kiniu presu pats atlieka visus

Grafikoje vartoja medį, varį 
ir liną (linoleumą). Pastaruoju 
metu daugumoje dirba su spal
vomis. Varyje Pranas išgauna 
plonas linijas, medyje — sto
ras, o line — foną.

Pranas yra iliustravęs Henri
ko Nagio eilėraščių knygą “Bro
liai balti aitvarai”. Taip pat yra 
savo rankomis “išleidęs” dvi 
liuksusines O. V. Milašiaus kny
gas: “Lietuvišką suitą” ir “Jū
rą” — visas Milašiaus teks
tas yra paties Prano grafiškai 
išrašytas, taip pat kiekvieną pus
lapį puošia 'Prano grafikos pa
veikslai. Tų knygų yra tik po! 
10 egzempliorių. Abi bus išsta
tytos parodoje.

Prano siekimas yra, panaudo
jant lietuvių liaudies meną, iš
gauti specifiškai vaizdinį išgy
venimą, panašiai, kaip dailėje 
randame pas Kandinskį, muzi
koje pas Bartoką, o poezijoje 
pas Lorcą.

Pranas pasisako, kad naujau
sieji jo kūriniai — “Incablokų”

Bendrai meno klausimąja
Mūsų laikais prigijo geometri
nės formos, abstrakcija užėmė.

Grožinis menas
Croce savo veikale sako, kad 
grožinis menas yra grožio kū
ryba, nes mene privalo būti in
tuicija ir išraiška. (“Grožis” ir 
“išraiška” yra sinonimai). Ve- 
ron, Ducasse ir Clive Bell nesu
tinka su teigimu, kad grožinis 
menas yra grožio kūryba. Pla
tesne prasme, kūryba yra for
mų konstrukcija. Gamtą inter
pretuoti, kuri neturi dvasinės iš
raiškos nepakanka. Platonas sa
vo Respublikoj sako, kad menas 
rišasi su gamta bet kuria for
ma kaip esminis, organiškas 
tarp žmogaus ir gamtos dalykas. 
Be to, Platonas sako, jog grožis 
mene yra mokslo ir filosofijos 
junginys.

Sokratas teigia, jog gamta ko
pijuojama klaidingai, nes me
dis baldai ar laukai nėra menas, 
o tik daiktų negyvas atvaizdas. 
Italai tikėjo, kad gamtos kopija
vimas yra nusikaltimas Dievui ir 
pačios Dievo kūrybos išniekini
mas. Japonai negyvos žuvies ne- 
piešdavo. Kai kurie musulmonai 
nepriėmė gamtos kopijavimo pa
pročio.

Tačiau gamtos atvaizdų ran
dame labai senuose laikuose, net 
primityvių žmonių gyventose 
vietovėse. Be gamtos meninin
kai negalėjo apsieiti, nes antraip 
jie nieko nebūtų galėję sukurti.

serija yra labiausiai priartėję 
prie liaudiškumo.

Iš meno žurnalo “Art — 
Investigation”

Pranas — Incablocs
Pranas, lietuvis, gyvenantis 

Prancūzijoje, buvo Fernand 
Leger mokinys, studijavo lito
grafiją Beaux Arts mokykloje. 
“Incablocs” yra atspausti paties 
menininko rankiniu presu nuo 
giliai išnuodytų vario plokščių. 
“Incablocs” reiškia objektą, 
įjungtą į bloką, bet. ne patį ob
jektą. Man, rašo Pranas, bend
ra atmosfera yra išgyventas nuo
tolis. Priešingai perspektyvos 
dėsniams, ji išsiskirstp padali
niais jausmingume (dans la sen
timentalite), tarytum jūs išdės- 
tytumėt visus savo jausmus 
prieš akis, kad tai iš pradžių bū
tų optiška percepcija. Mano 
darbai pritvinkę gyvybe, kurio
je įgudusi technika nusilenkia 
ekspresijos reikalavimams.

(Vertimas)

visiškai naują if platesnę fazę 
meno formose. ‘ ?'

f
Vaizdinis menas y •;

Vaizdinis menas kuriamas ne 
žodžiais, bet formaliais meno 

elementais — vaizdais ir formo
mis, kompozicijomis ir tam tikra 
tvarka. Grožis nėra integrali me
no dalis, kuomet menas labai ša
kotas, individualus ir turi tam 
tikrus uždavinius. Harmonija, 
balansas, formų santykis ir kon
trastas yra ir primityviame me
ne. Senųjų civilizacijų epochos 
turėjo daugiau stilių negu da
bar. nes mūsų laikų vaizdinis 
menas skaidosi iš vienos šak
nies; abstrakcijų neribotame te- 
rene, pasklidęs- po pasaulį tik 
paviršutiniškas ir provincialus 
pagrinde. Kai kurių menininkų 
darbai apkeliavo pasaulį, bet jie 
nebuvo pasaulinis menas. Vaka
rų ir Rytų pasaulio menas pra
sidėjo savo tautos ribose, bet 
susiliejo į vieną tvaną...

Toynbee užtat įspėja, kad is
torija veikia mūsų nenaudai ir 
jis užtikrina, jog kai civilizaci
ja pasiekia sveiką aukštumą, — 
žydi ir bujoja, tai iš tikrųjų pū
va iš vidaus ir baigiasi radika
liu nuosmukiu. Kurie ignoruoja 
šį faktą arba tie, kurie protes

tuoja, paprastai nepaiso praei
ties dinamiškos istorijos. Ki
tais žodžiais: raudoniausias 
obuolys viduje turi kirminą...

Gyvenimo keitimosi filosofija 
neigia senąsias tradicijas ne vien 
meno srityse, bet ir skaldo vi
suomenę, didele dalimi smukdo 
kultūros lygį. Kiek mokslas pa
žengė, tiek vaizdinis menas atsi
liko atsidūręs individualių me
nininkų rankose.

Sovietų Sąjungoje vaizdinis 
menas laikomas oficialiu socia

Dr. A. LIPSKIS "Mergaitė skaito knygą"

What if we told you 
to cough up $18.75 
or else?

They do pay off. however, 
landaosoeiy, as* matter of fan

Take stock in America
Bnr UA Savings Bonds A Freedom Shares

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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listiniu menu, kuris menkos ver
tės estetiniu požiūriu, tarnau
ja tiktai siaurai valstybinei pro
pagandai.

Bizantinis išraiškos menas
Skirtingą formą turi sena

sis oficialusis Bizantijos dogma
tinis ekspresionizmas, mistiškas, 
Išraiškingas menas, kuris tęsė
si iki įGiotto laikų (14-to šimt.).

Bizantijos religinis menas 
jungiasi su Rytų ir graikų (di
nų 6-tam ir 4-tam šimtm.) mo
tyvais, stipriai pasireiškęs Ro
mos imperijos sostinėje Kon
stantinopolio mieste, kurį įkū
rė graikų pirkliai Trakijos Bos
fore 7-tam amžiuje prieš Kris
tų. Pirm to laikotarpio, Kon
stantinopolis buvo vadinamas 
Bizantiumu. Pagal Van Loon, 
tūlas graikas Bizas savo var
du miestą pavadinęs Bizantium. 
Kai 320 m. (mūsų era) Kons
tantinas ten nukėlė Romos im
perijos sostinę, miestą pavadino 
Konstantinopoliu. Turkai dabar 
vadina Istambulu.

Bizantijos ikoloklastinis me
nas turėjo tris lėtos evoliucijos 
epochas. 1) Proto-bizantinis me
nas. 2) Ikonoklastinis periodas 
ir 3) Bizantijos renesansas. Pir
masis iš trijų — Protobizantinis 
periodas prasidėjo maždaug apie 
320, mūsų era, su Romos im
perijos sostinės perkėlimu ir nu
sitęsė iki Justiniano 565 m. Tuo 
laikotarpiu vyko eksperimenti
nės veiklos epocha. Statoma šv. 
Sofijos (Hagia Sophia) bažny

Yoe wouldn’t like it, of course.
Yau see, one of the nice 

things about buying U A Saving! 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen 
to live in a free country where 
nobody forces you to do anything.

Rather, your country asks 
that you simply consider the 
many advantages of Savings 
Bonds,

First of alL if you think 
they’re a get-rich-quick scheme, 
forget it Bonds aren't for you. 
They only pay off in the long 
hauL For a quick return, there 
are a lot better ways to make

A little over 4 dollars far 
every 3 you invest Pins, the 
privilege of buying the new 5%. 
Freedom Shares along whh 
your Bonds. *

But these are die selfish 
reasons for buying Benda

Good, but selfish
There’s one other wry ire 

portent reason why Americans 
already own ever $52 bt&šoa 
in Benda.

It’s called pride.

čia. Krikščionys įsisavina Bi
zantijos meno stilių. Tapyba Bi
zantijoje nepaprastai vyrtosi, 
mozaika ir freska užima monu- 
mentalinės skulptūros vietą, 
kompozicijos dengia mūrus, puo
šia kupolas ir skliautus, tapy
boje veikia auksas ir griežtos 
linijos, šv. Sofijos maldyklą puo
šia brangios mozaikos. ’ (šv. So
fijos bažnyčia pastatyta per 
penkerius metus 532—537), ku
ri vainikuoja visas priešjustinia- 
nines architektų pastangas. 717 
m. šventųjų atvaizdų restauraci
ja vyksta regento Teodoro lai
kais iki 832 m., bet ikonoklasti- 
nė įtaka pasilieka iki Bizantijos 
renesanso laikotarpio.

Ritualinio meno formacija oko- 
noklastų laikais, kai tarp 787 
iki 815 ir 842 m. ikonų kultas 
buvo uždraustas. Išmestas iš 
krikščioniškos bažnyčios. Iko- 
noklastai laužė viską, naikino tą, 
kas buvo sukurta. Bizantijos 
renesanso pradžioje krikščionys 
atsimetė nuo Bizantijos meno ir 
priėmė graikų-romėnų stilių, ki
tais žodžiais, krikščionių teologi
ja priima naujus meno raidos 
pradus. Giotto dekoruoja Are
nos koplyčią freskomis graikų 
— romėnų priešrenesansinio sti
liaus (Italijos ren.) realistiniais 
vaizdais, — pavaizduoja šventų
jų gyvenimą naujoje šviesoje. 
Mažojoje Azijoje ir Graikijoje 
krikščionių menas dar buyo bi
zantinio meno įtakoje.

Bizantijos menas yra vienas 
iš charakteringų kūrybinių sti
lių. Bizantijos menas infiltruo
tas barbarų elementais, oficia
lus dogmatinių teologijų vaizdi
nis menas, kuris nusitęsė iki 
1453 m. Po sugriuvimo Konstan
tinopolio, Bizantijos stiliaus ele
mentai pasiskleidė centrinėje ir 
rytinėje Europoje bei Rusijoje. 
Mahometonai, kurių Koranas 
griežtai draudžia natūralųjį me
ną, stipriai laikėsi Mažojoj Azi
joj tik Bizantijos meno stiliaus.

M. š.

— Sekmadienį, 1973 m. gegu
žės mėn. 27 d. Dr. A. Lipskio ir 
Dr. J. Šalnos meno paroda 
Čiurlionio galerijoje. Rengia 
Illinois Liet. Gydytojų 'D-jos 
Pag. Mot. Vien. Stipendijų 
Fondas.



VYT. SVTLONIS

VYSK. ROMUALDAS KRIKŠČIŪNAS 
OKUPANTO PROPAGANDOJE

2.
DŽIAUGSMAS DĖL 

LEIDINIŲ
Vyskupas džiaugiasi religiniais 

leidiniais, kurie buvo išleisti dė
ka okupanto “malonės”. Man 
atrodo, kad tokį džiaugsmą ga
lėtą reikšti tik okupanto tar
nas bei jo pakalikas, tai būtą 
ir mums laisviesiems daugiau 
suprantama, bet džiūgauti vys
kupui R. Krikščiūnui, kuriam 
gal daugiau pritiktų dėl to tik 
verkti?...

Kokia skurdi šiandien oku
puotoje Lietuvoje religinė 
spauda! Lietuvos katalikai per 
30 su viršum metų tegalėjo su
laukti tik trijų leidinią: “Apei- 
gyną”, “Maldyną” ir dabar šv. 
Rašto N. Testamentą. Per tą 
laikotarpį jokio religinės min
ties laikraštėlio, jokios kitokios 
religinės knygpalaikės. Net gi, 
paprasčiausio vaikams kate
kizmo. Bet už tat , kiek per 30 
metų išleista antireliginės lite
ratūros laikraščių, žurnalų, 
milijoniniai tiražai.

Vyskupėlis džiaugiasi “ma
lone”, kad okupantas leido 
atspausdinti šv. Rašto N. Tes
tamento 10000 egzempliorių. 
Tik tiek? Jei kiekviena katali
kiška šeima panorėtų šią kny
gą įsigyti, tai tūkstančiai kata
likiškų šeimų jos ne tik nega
lėtų įsigyti, bet ir jos net pa
matyti. •

Ne gi Lietuvoje ^beliko tik 
10000 katalikiškų šeimų? ^Bet 
ar šitokia okupanto suteikta 
paslauga okupuotosios Lietu
vos katalikams nėra, pasikarto
jimas to fakto, kuris įvyko Ru
munijoje? Kai ten komunisti
nė valdžia pažadėjo leisti at-i

spausdinti 100000 egzemplio
rių šventraščio. Bet koks tikin
čiųjų buvo nusivylimas, kai 
jie sužinojo, jog veik visi švent
raščiai buvo eksportuoti užsie
nyje gyvenantiems rumunams. 
Vadinasi tik propagandiniais 
sumetimais, kad ir pas juos, 
Rumunijoje, “tikėjimo laisvė”.

Tas pats pasakytina ir So
vietų Sąjungoje. Kaip žinome, 
“Maldynas” ir dar viena ar dvi 
kitos bažnytinės knygos buvo 
atspausdintos, bet jos irgi iš
siųstos tik užsienyje gyvenan
tiems lietuviams, o Lietuvoje 
tikintieji net nežino, kad jos 
išėjo. Toks likimas bus ir šv. 
Rašto, N. Testamento. Juoba, 
kad jau dabar vyskupas R. Kriš 
čiūnas daro sugestiją, kad iš
eiviai jo labai yra pasiilgę.

Bet dąr grįžtant prie leidinių 
okupuotoje Lietuvoje tenka pa 
klausti, kokiu gi milžinišku ti
ražu yra išleidžiami ten ateisti
niai raštai? Kokiu tiražu ir 
kiek laidų buvo išleista eksku- 
nigų Ragausko ir' Markonio 
parašytos blevyzgos.

Jei išeivijos lietuviai įdo
maujasi šv. Raštu, tai nereiš
kia, kad ji yra pamiršusi Lie
tuvos okupacijos vergiją ir kad 
ji mananti, jog jau tuo yra įvy
kęs ten palengvėjimas. Kiek- 
Vienas laisvoj pasaulio katali
kas džiaugiasi tuo, kad paga
liau po 30 metų persekioja
miems Lietuvos katalikams pa
vyko gauti nors mažyti lašelį 
atgaivos jų dvasiai atgaivinti.

Tikinčiam katalikui šv. Raš
tas yra pati brangiausia knyga. 
Deja, ją galės įsigyti, dėl to
kio mažo tiražo, tik šimtoji ka- 

i talikiškoji šeima. Tat, be rei

kalo vyskupėlis. d»i to. giedą 
Aleliuja, nes tuo leidiniu nei 
kiek nesumažėjo tikinčiąją 
persekiojimai, nei loji baisi 
biednystė. kurią šiandien Lie* 
tu vos tikintieji išgyvena.

IŠEIVIO KUNIGO ILGESYS

Vyskupėlis H. Krikščiūnas 
klysta, kad lietuvis kunigas iš
eivijoje, vaikščiodamas laisva
me pasaulyje “štrasėmis bei 
stritais” rauda, kad negali grįž
ti ir pasigėrėti Panemunių pa
krantėmis. Taip, jis griaudi- 
nasi, tik ne dėl Panemunių pa
krančių grožio, bet jis skaudžiai 
išgyvena tą baisią tikrovę, kad 
ten jo Tėvynėje okupacija, kad 
ten vergija ir jo broliai ir sese
rys išgyvena pirmųjų amžių 
neroniškus persekiojimus. Il
gėjosi Sibiran ištremtosios lie
tuvaitės, anot jo, Panemunių 
pakrančių grožio, kurios savo 
ilgesį išliejo maldose. Tas mal
das paskaitęs vysk. Rubin 
(vyskupų sinodų tvarkytojas 
Romoje) rašė: “Kaip Babilo
no nelaisvės laikais Dievui iš
tikima tatitos siela šventose kny 
gose išdėstė Dievui savo kan- 

Įčias, pastangas ir ilgesius”....
Lietuvos kunigo išeivijoje 

širdis rauda, kad jo Tėvynėje 
atsiranda tokių, kurie yra ta
pę okupanto pakalikais, jam 
parsidavusiais ir išdavikais. 
Jo širdis rauda, kad ir vysku
pėlis Romualdas Krikščiūnas 
yra priverstas triubyti Maskvos 
propagandos trimitu. Kad ir 
jis yra įkinkytas laisvame pa
saulyje gyvenantiems lietu
viams klaidinti, sėti jų tarpe 
nevienybės sėklą. Išeivis lietu
vis kunigas žino aną poeto šir
dį graudinantį posmą:

“Oi liūdnai, liūdnai 
Pavergtos mano tėvynės 
Upės teka”...

(Jonas Aistis)

Philomena sako... ■
- ' ■- -

DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
išeina ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikia vado, kad jie nepaklystų.

Jūs jiems patarnaukite, nuneškite
į Chicago Taupymo ir Skolinimo
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus 
saugioj vietoj\ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą.

Jūs dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba.
Jei norite įsigyti namą, turėti pakankamai 
lėšų vaikų mokslui ar senatvei, 
laikas dabar pradėti taupyti.

IŠEIVIŲ KUNIGŲ 
LANKYMASIS

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Tiesa, jau ne vienas kunigas 

iš laisvojo pasaulio buvo nu
vykęs okupuoton Lietuvon ir 
iš baimės, kad nebūtų įgrūstas 
kalėjiman, paliaupsino ten esą 
mą “pažangą”. Bet jie sugrįžę 
tyli ir tyli kadangi, arba jie bu
vo enkavedistų prigrasyti, ar
ba priprašyti giminių, net ir 
tų pačių kunigų kolegų, ku
riuos jie ten sutiko. Mes turi
me laisvame pasaulyje tik vie
ną, vienitėlį tokių kunigų, ku
ris jau keletą kartų vyko Lie
tuvon, ir grįžęs plačiai pravė
ręs burną liaupsina ten esamą 
santvarką ir “pažangą”. Tai 
kun. Balčys — Balch.

Bet kas jį pažįsta, tas tuo ne
sistebi. Tat ir vysk. Krikščiū
nui nevertėtų juo remtis ir jo 
parvežtąją informaciją išeivi
jos lietuviams statyti kaip ob
jektyvumo pavyzdį Mes iš
eiviai, puikiai žinome, kad 
kunigai žemaitis, čižauskas ir 
Lidys sėdi okįųpanto bolševiki
niame vežime, iš kurio jiems 
išlipti jau nebeįmanoma. O ko
kios jų asmeninės silpnybės 
juos į tą tarybinį vežimą įsodi
no, neverta čia ir minėti. ..

‘•n -ai.
Tat, jokių informacijų mes 

iš tokių vyskupo suminėtų ku
nigų, sėdinčių bolševikiniame 
vežime, nelaukiame. Mes jų 
turime ir tai daug tikslesnių, 
negu Rugieniaus priverstas 
vvskupėlis R. Krikščiūnas pa
tiekia.

LIETUVIŲ, LATVIŲ, ESTŲ FESTIVALIS
Birželio 17 dienq Garden State Arts Centre New Yorke

Baltų Amerikiečių Festivalio 
Komitetas, kurio pirmininkai 
yra Valentinas Melinis, Ernests 
Donis ir Juhan Simonson, pra
neša apie ateinančio birželio 17 
dieną, sekmadienį, 1:30 vai. po
piet Garden State Arts Centere 
įvykstantį baltų amerikiečių pir
mąjį festivalį, kur. patvirtino 
(indorsavo) Estų, Latvių ir Lie
tuvių Amerikiečių Taryba ir vi
sos New Jersey esančios baltų 
organizacijos. Festivalio tikslas 
parodyti Amerikai šių trijų arti
mų kaimyninių tautų kultūrinį 
paveldėjimą.

Festivalio programoje daly
vauja:

Dar 1953 metais Liudo Sagio 
iš jaunų lietuviukų ir lietuvaičių 
suorganizuotas lietuvių tautinių 
šokių ansamblis Grandinėlė, ku
ris yra plačiai pasižymėjęs Jung
tinėse Valstybėse, Europoje ir 
'Pietų Amerikoje. Ansamblis su
sideda iš 60 narių šokėjų.

New Jersey Lietuvių Moterų 
Sikstetas “žiebuoklės”, vadovau
jamas Louis Stuko, nuo 1966 
metų atlikęs daug koncertų pro
gramų JAV-bėse ir Kanadoje.

Long Island Latvių choras iš 
50 dainininkų-dainininkių, Ro- 
bertui Balodis vadovaujant, šis 
choras nuo 1966 metų yra da
lyvavęs daugelyje latvių kultū-

CARMEN ANIMAGI, 

•sty solistė - sopranas

rinių parengimų JAV-se ir Ka
nadoje; 1968 metais jis daly
vavo Baltų Amerikiečių Festi
valyje Trentone, New Jersey.

Latvių Liaudies Ansamblis, 
pavadintas Kokie (Kanklės) sa
vo choro dainomis ir stygų mu
zika plačiai pasireiškęs JAV-bėse 
ir Europoje, perduodamas ne 
vien latvių, bet ir giminingų 
draugingų kaimyninių tautų — 
estų ir lietuvių melodijas.

Visi kiti šeši programos punk
tai bus atlikti estų menininkų, 
būtent: Heinz Rivald, tarptau
tinio garso operų ir koncertų so
listas su savo žmona pianiste 
Asta Rivald; Lakewood estų 
tautinių šokių grupė, pasireiš
kusi dalyvaudama New Yorko

Pasaulinėje Parodoje, tokioje 
pat parodoje Philadelfijoje, Ka
nadoje ir kt.; Lakwood aukšt. 
mokyklose estų kilmės mokinių 
Rita Rikka ir Prut Paabo piano 
koncertas, Estų solistės Carmen 
Animagi, Roosevelto universi
teto Chicagoje studentės dai
nos; pasižymėjusios estų pia
nistės Maaja Tobias-Duesberg 
parinktų estų kompozitorių kū
rinių koncertas, ir New Jersey 
esčių mergaičių gimnastikos 
grupės sinchronizuoti į baletą 
panašūs ritminiai judesiai.

Rengėjai kviečia ir tikisi gau
saus tautiečių dalyvavimo.

Garden State Arts Center yra 
Telegraph Hill Parke. Dėl infor
macijų skambinti tel. 201-442- 
8600 savaitės dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 4:30 vai. popiet.

VINCO PIETARIO RAŠTAI
V. Pietaris dar gimnazijoje 

besimokydamas buvo jau susi
pratęs lietuvis. Studijuodamas 
Maskvoje artimai draugavo su 
J. Basanavičium ir dalyvavo ten 
studijavusių lietuvių studentų 
sambūriuose. Baigęs mokslą, 
nors- ir svetur- gyvendamas, V. 
Pietaris liko karštas patriotas ir 
tautos reikalų neužmiršo.

Be istorinės apysakos “Algi
manto”, yra dar parašęs: Rau
galų Raulą, Spargučio žiedą, 
Kaimo teismą, Vincą Zanavyką, 
Lapės gyvenimą ir mirtį, Keido- 
šių Onutę. 1

6245 South Western Ave.

5^4%
1

90 Day 
Passbook 
Accounts

476-7575

$1,000 or more Savings $5,000 or more 
Certificate Savings
(1 to 2 years) Certificate

(2 to 10 years)

CHICAGO HH
savings and loan association

6245 south western 4^6 7575

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslą. 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, I1L 60608

MYKOLAS SLEŽEVIČIUS 
SUNKIAUSIAIS METAIS
M. Sleževičius pirma eile vei

klą vykdė gyvenime ne vien pa
traukliais žodžiais, bet gyvu dar
bu, asmeniniu pasiaukojimu sa
vo idėjai ir tėvynės labui. Ten
ka apgailestauti, kad jis nebu
vo didelis plunksnos mėgėjas, 
neturėjo, tiesą sakant, tam ir 
laiko, ir todėl nepaliko jokių ra
šytų savo veikalų, kuriuose bū
tų užfiksavęs savo idėjas ir pa
aiškinęs, kodėl jis, pakartotinai 
iškildamas į Lietuvos valdžios 
viršūnes, vienu ar kitu atveju 
pasielgė taip, o ne kitaip.

Charakteringiausias M. Sle
ževičiaus, kaip valstybės vyro, 
veiklos bruožas gal ir buvo tas, 
kad jis vengė paprasčiausių val
dymo metodų, pagrįstų pirma 
eile policine išmintimi. Jis visuo
met ieškojo plačiųjų tautos 
sluoksnių — liaudies atramos, 
formuodamas jos valią ir pa
lenkdamas ją i pozityvų dalyva
vimą valstybės kūrime ir krašto 
valdyme.

Kazys Škirpa 
(iš Mykolas Sleževičius)

• Viena blusa sako kitai
— Na. tai kaip: ar eisime 

pėsčios, ar pasiieškosime šunų?

• Daugiausia cukraus suvar
toja Kolumbijos gyventojai: 
kasmet kiekvienas po 51 kilo
gramą.

Mes švenčiame 50 m. sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir 
dar duoaame dovanų. Universal 

SAVINGS

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON $100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 
4 stiklus.

JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ii daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradienį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. 
Ketvirtadienį nuo 9 iki 6 vai. vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. 
vak., o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytu
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A (DIB M OS
“BENDRUOMENEI REMTI DRAUGIJAI"

SECOND • CLASS POSTAGZ PAID AT CHICAGO, BUNQB
savo veidų, avie* kaillį prasklei-

kandidatų, matyt priimtiai

Lydraštis nurodo, kad “Ame-

In Chicago $22.00 per year. $12,00 per 
ąx month. $7.50 per 3 mootha. la 
other USA localities $20.00 per year, 
$11 DO per six months, $6.00 per metama 

pusei m 
vienam

15 cent* per copy. 15 e. oa Saturday

dienomis gavo per paštų rin
kiminės literatūros, pasirašy-

“ Bendruomenei Remti Drau 
gijos” vardu. Tame pluošte bu
vo lapas, nurodęs JAV LB Ta-

a), ilgus metus sėkmingai dir
busi Lietuvos laisvinimo dar-

menko”. — Ar tai tiesa ? Ar 
ALT a dar vis nedirba pilnu

Dienraščio kainos;

metama_______
pusei metų___
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
metams ______

$12.80
$7.00

vienam
tvarką, kopija “Pamoka Lie- tas organizacijas laisvės kovos 
tuviams” — B. Kv. pasirašyto 
vedamojo Drauge, na — ir ly4-

ir įspėjęs saugotis “patrijotų”, 
nes jie galį tarnauti priešui! 
Gale lydraščio yra vienuolikos

bare? Kam tas mulkinimas ir 
tendencija?

Toliau sakoma: “Amerikos 
Lietuvių Tarybai silpstant, 
sparčiai augo ir stiprėjo Lietu
vių Bendruomenė” — čia iš

Maskva ruošiasi karui

gos valdovas, rengiasi kelionėn į Washington^, kad ga
lėtų tartis su prezidentu Niksonu Rytų ir Vakarų įtampai 
sumažinti. Jis tarsis su JAV atominių ginklų reikalu ir 
aptars galimybes mažinti karo jėgas visoje Rytų Europo
je. Jis nori užpirkti Amerikoje naujausių mašinų, kad 
galėtų paspartinti sovietų pramonės augimu

Toki yra oficialūs sovietų valdžios tikslai, bet rusiš-

vietų valdžios pareiškimams ir įtakingiausių vadų pareiš
kimams. Tas pats Brežnevas Dubčekui buvo prižadėjęs 
leisti čekams tvarkyti savo reikalus, bet tuo pačiu metu 
jis organizavo ir traukė komunistinių valstybių karo jėgas 
prie čekų sienos. Panašiai elgiasi Vietnamo ksmwmWu

ėję iš posėdžių jie įsakinėja Vietname esančioms komu
nistų karo jėgoms pulti tuos pačius, kurių jis buvo pasi
žadėjęs nepulti.

New Yorke rusų emigrantų leidžiamas Novoje Rus- 
koje Slovo rašo, kad sovietų valstybės vyrai tvirtina vie
na, bet ruošiasi visai kitiems veiksmams. Rusai emigran- 
tai komunistus geriau pažįsta ir turi tikslesnių informa
cijų apie nuotaikas valdančiuose rusų sluoksniuose. Ru
sai emigrantai turi pagrindo manyti, kad net tas didelis 
javų užpirkimas daromas daugiau karo sumetimais, ne
gu taikos. Sovietų valdžia užpirko tokius didelius javų 
kiekius, kad turėtų atsarginio maisto savo karo jėgoms.. 
Sovietų valdžia kontroliuoja visus javų sandėlius. Jos ži
nioje yra valstybės transporto priemonės. Valdžia visuo
met gali iš vienos vietos permesti reikalingą maistą į kitas 
vietas.

Rusai emigrantai pataria kreipti ypatingą dėmesį į 
pakaitas aukštojoje raudonosios armijos vadovybėje. Iki 
šio meto sovietų karo jėgoms vadovavo generolai, labiau 
pasižymėję Antrojo Pasaulinio Karo metu. Dauguma to 
karo didvyrių gavo aukštas vietas raudonojoje armijoje. 
Karo pabaigoje jie buvo pakelti į raudonosios maršalus ir 
jiems atiduota sovietų karo jėgų vadovybė. Sovietų karo 
ministras A. Grečka yra vienas iš sėkmingų mūšių laimė
tojų. Šie generolai suseno. Didelė jų dauguma jau yra iš
ėjusi atsargom Vieni rašo atsiminimus, o kiti šildosi Kry
mo, Palangos ir Trakų ežerų saulėje. Šie sovietų genero- ; 
lai ir maršalai rūpinosi sovietų sienų apsauga. Jie laikė 
pakankamai kariuomenės sienoms apsaugoti. Jie tvirti
no pasienį, kad galėtų pastoti kelią į Rusiją besiveržian- susirūpinti.

čioms priešo jėgoms. Jie visai nesirengė veržtis toliau į 
Vakarus. Jie džiaugėsi, kad Vakarai nesirengia atimti iš 
jų karo metu pagrobtų valstybių ir pavergtų tautų. Jie 
buvo pasiruošę jas ginti, bet nenorėjo kištis į naujas 
avantiūras.

Visai kitaip galvoja jaunesnioji sovietų karo vadų 
karta. Daugelis jų dalyvavo karo veiksmuose, bet jie bu
vo paprasti kariai arba leitenantai Vienas kitas galėjo 
vadovauti asmeniškam daliniui, bet pulkams jie nevado
vavo. Jaunesni sovietų generolai mano, kad geriausia ap
sauga yra puolimas. Jiems atrodo, kad sovietų karo va
dovybė turi ruoštis puolimams. Sovietų karo jėgos priva
lo naudoti atominius ginklus priešui sunaikinti. Sunaiki
nus priešą, sovietų sienos bus saugios.
* Puolamojo karo šalininkas yra dabartinis sovietų 

štabo viršininkas gen. Viktor Kulikov. Mirus sovietų mar
šalui Matvejui Zacharovui buvusiam sovietų štabo virši
ninkui, sovietų valdžia štabo viršininku pasirinko gen. 
Kulikovą. Naujam sovietų štabo viršininkui yra tik 51 
metai Antrojo Pasaulinio Karo pabaigoje jis buvo tiktai 
paprastas raudonosios armijos karininkas. Bet jis mokė
si ir studijavo. Prieš kelis metus jam buvo duota vieno 
raudonosios armijos dalinio buvusio Rytų Vokietijoje, ko
manda. Būdamas šio sovietų dalinio priešakyje, jis paro
dė gana daug energijos karo reikalams tvarkyti.

Gen. Kulikov pasirinko tokius savo bendradarbius, 
kad galėtų pertvarkyti visą aukštąją raudonosios armijos 
vadovybę. Naujas štabo viršininkas ir jo bendradarbiai 
nebetiki į apsaugos karus. Jie yra įsitikinę, kad puolimas 
yra geriausia apsauga. Šia prasme jie bando sovietų dali
nių priešakiu pastatyti energingus ir drąsius naujus 
žmones, kurie gyvena tokiomis pačiomis mintinais. Gen. 
Kulikov dešinioji ranka yra sovietų gen. Nikolai Ogarkov. 
Jis dalyvavo Sovietų Sąjungos ir Jungtinių Valstybių 
strateginiems ginklams aprėžti pasitarimuose. Dabar 
Rusijoje jis vadovauja rusų karo medžiagos gamybai.

Glaudžiai su naujai paskirtu štabo viršininku ben
dradarbiauja gen. V. V. Družininin. Nuo 1961 iki 1967 me
tų jis vadovavo sovietų radaro ir televizijos radijo tech
nologijos skyriams, štaban taip pat buvo pakviestas ad
mirolas C. M. Lobovas, kuris iki šios dienos vadovavo 
branduolinių bombų gamybai. Jo sritis yra povandeninių 
branduolinių ginklų gamyba.

Vyrauja įsitikinimas, kad gen. Kulikov, pertvarkęs 
savo štabą visai kitokiems tikslams, ruošia Sovietų Są
jungą puolamajam karui.

Laisvajam pasauliui reikia rimtai šiomis pakaitoms

ryškinamas tarporganizactoės 
konkurencijos motyvas, paro
doma, ką su Bendruomene, ją 
perėmus, norima padaryti.

Toliau kalbama apie kažko
kią akciją prieš Bendruome
nę ir prieš jos šulus. Juk mes 
gerai žinome, kad prieš Bend
ruomenę niekas nėra balso kė
lęs; buvo kalbama tik prieš 
Bendruomenę infiltravusią as
menų bandymą Amerikos Lie
tuvių Tarybą nukonkuruoti, 
jos darbo barą užimti, o ją pa
čią sugriauti!

Dabar tas kėslas pilname sa
vo “grožyje” išryškėja fronti
ninkų rėmėjų priešrinkimi
niuose agitacijos lapuose! Va
dinamoji “Bendruomenei Rem
ti Draugija” savo lapelyje sa
ko: “Frontininkų bei kitų nuo
saikių bendruomenininkų į Ta
rybą nebeišrinkus, bolševikai 
daug laimėtų, nes iš Bendruo
menės uždavinių planavimo 
būtų 'išjungti patys pajėgieji 
žmonės”... Pajėgiausi kam, 
ar intrigoms prieš kitas orga
nizacijas, kaip tas “pajėgiai” 
išdėstoma agitaciniame lape
lyje?

Dar toliau lydraštyje seka: 
“Nes iš tikrųjų daugiausia oku
pantui patarnaujame kaip tik 
tie, kurie, pasiskelbę pabijo
tais, visokiais būdais niekina 
Lietuvių Bendruomenei vado
vaujančius asmenis”.

Norime paklausti, kas gi tie 
“netikę” patrijotai? Ar visi 
nefrontininkai, ar gal tie, ku
rie ALTą gina, ar kokia kita 
rūšis?

Nejaukiu sutapimu, ataka j 
prieš pabijotus prasidėjo tik ] 
tada, kada kai kurie iš prana
šesnių lietuvių, kaip tai — kan. 
V. Zakarauskas, Cicero lietu- 1 
viai kunigai, Dr. Z. Danilevi- ' 
čius, p. Jonas Vaičiūnas, Nau
jienos ir didelė dauguma susi- ’ 
pratusių lietuvių viešai ir tvir- ' 
tai, paskaitose, spaudoje, ir 
per radijo bangas, pasisakė ■ 
prieš vaikų vežimą į okupanto 
ruošiamas stovyklas Lietuvoje 
ir prieš netinkamas formas 
bendradarbiavimo su okupan- ’ 
to propagandistais, dažniau- ' 
šiai vaizduojančiais lankytojus 1 
iš Lietuvos! Čia Bendruomenė * 
niekuo nebuvo kaltinama, čia 
nei frontininkai niekuo nebu- t 
vo paliesti! Tačiau, matyt, kad 
tas klausimas kai - kam toks 
opus ir skaudus, kad viską vie
non maišalienėn suplakę drums
čia vandenį neaiškių tikslų be
siekdami ir rėkia “saugokitės 
patrijotų”.

Frontininkų propagatoriai 
savo lapeliuose puikiai atsklei
dė ir antrą medalio pusę, ku
rią ir aukščiau paduotos eita-įpantu bendradarbiavimą, 
tos aiškiai iliustruoja: Bend
ruomenės tarybos rinkimų kam
panijoje pagrindiniu objektu iš-

Britam«4s TV programoje buvo naudojamas amerikiečiu erdvėlai
vio Apollo modelis, kuris čia matomas kartu su besiganančiomis 

karvutėmis.

keliama konkurencija tarp ben
druomenės ir Amerikos Lietu
vių Tarybos! Ligi šiol fronti
ninkai mirtinai gynėsi, kad 
Amerikos Lietuvių Tarybos ne
mano griauti. Dabar gi viešai 
išeina, leisdami “Bendruome
nei Remti Draugijai” statyti 
rinkiminių obalsių pagrindi
niu punktu tariamą ALTo sil- 
pimą ir neve tai Bendruome
nės stojimą ALTos veiklai pa
keisti!

jau laikas yra pareikšti, kad 
patrijotizmas ir Lietuvos rei
kalai kaip tik turi būti pagrin
diniai rinkimų ©balsiai!

Nors jūs ir labai patrijotų ir 
patrijotizmo bijote, bet mes 
drįstame pareikšti, kad mes 
dirbome, dirbame, ir dirbsi
me — nebodami jūsų gąsdini
mų — Lietuvos atvadavimo 
naudai ir nepabūgsime pasi
reikšti, kaip Lietuvos pabijo
tai!

Gėda, baisi gėda! ' Mes at
metame frontininkų siekimą 
dominuoti, mes turime siekti 
visų lietuvių ir visų organiza
cijų vienybės Tėvynės laisvės 
kovoje!

Reikia taikos ir talkos visų 
lietuvių tarpe, o ne tarporga- 
nizacinės konkurencijos!

Mes pasisakome už visų lie
tuvių vieningą bendradarbia
vimą organizacijų sutartyje ir 
darniame politiniame, šalpos, 
ir kultūriniame suderintame 
darbe! >

Visi lietuviai privalėtų remti 
tik tuos kandidatus į Bendruo
menės Tarybą, kurie ją apva
lys ir gins nuo tarporganizaci- 
nę darną ardančių intrigų, ku
rios siūlomos “Bendruomenei 
Remti Draugijos” lapelyje.~

Jei jūs drįstate patriotiniai 
nusistačiusius tautiečius vadin
ti “okupanto tarnais”, jei mū
sų tautiečiai nusikalsta, balsą 
.pakėlę preš netinkamą su oku- 

jei 
ALTos ir kitų patrijotinių or
ganizacijų rėmimas yra laiko
mas irgi nusikaltimu, tai tada

Lietuvių Pairi jotų Tarporga- 
nizacinis Blokas Vieningai 
Kovai Už Lietuvos Laisvę Ir Už 
Lietuvybę.

Mūsų kandidatai Liet Bendruo
menės Tarybon yra sekantieji:
Teodoras Blinstrubas 
Dr. Kazys Bobelis 
Zigmas Dailidka 
Dr. Zenonas Danilevičius 
Jonas Jasaitis < ■■
Jūratė Jasaitytė 
Andrius Juškevičius 
Antanas Kučys 
Dr. Vladas Šimaitis 
Jonas Švedas 
Kun. Ansas Trakis 
Jonas Vaičiūnas 
Jonas Valkiūnas 
Kan. Vaclovas Zakarauskas

Į Liet. Bendruomenės seimą 
kandidatais siūlome tuos pa
čius ir dar — kųn. Adolfą Stasį.
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A. D. KIZLYS KIZLAITIS

KAS ŽLUGDĖ IR ŽLUGDO 
LIETUVIŲ TAUTĄ?

4
Toliau V. žemaitis, pasiremdamas vo

kiečių, latvių, lenkų autorių duomenimis, 
rašo kaip lietuviai pavirto į “tuteišus”, 
“gudus” ir “lenkus”. Dėl “lenkų” prof. M. 
Roemer savo veikale “Litwa” (1908) tvir
tina, kad sulenkinimui lietuvių daug prisi
dėjo katalikų bažnyčia. Jis rašo: “Lietu
viškieji lenkai Lietuvoje negali būti trak
tuojami, kaip svetimas, atėjūnų elemen
tas, negali būti skaitomi ir kolonistais, 
kaip, pavyzdžiui, vokiečių baronai Latvi
joje ir Estijoje”.

Veikalo 21 — 27 V. žemaitis glaustai pa
sisakydamas dėl istoriko J. Jakšto tezių jo 
veikale: “Maž. Lietuvos apgyvendinimas 
iki XVII a. pabaigos” rašo: Dr. J. Jakštui 
priklauso pagarba už tai, kad jis, nors ir 
labai atsargiai pasisakydamas prieš dr. Z. 
Ivinskio ir dr. A. Salio jų disertacijose pro- 
nacines šiuo klausimu tezes, jas pagrįstai 
ir dokumentuotai sugriovė”. Bet iš kitos 
pusės jis griežtai kritiškai pasisako dėl dr. 
J. Jakšto garbinimo ir kėlimo Mortensenų 
(vyro ir žmonos) į objektevių mokslininkų 
eiles. Maž. Lietuvos istorikas M. Gelžinis, 
gerai išstudijavęs Mortensenų mokslo dar
bų tikslus ir jų prasmę, rašo, kad Morten

senų idėjos kraštutiniai kenksmingos Lie
tuvai, ir jų paskutinis “veikalas, kuris 
turėjo įrodyti ir paneigti amžinas lietuvių 
tautos teises į Mažąją Lietuvą, sulaukė vi
siško fiasko” (27 psl.).

Reikia pasakyti, kad vienas įdomesnių 
autoriaus duomenų, pateiktų I-osios da
lies pabaigoje, bus rusų istoriko prof. dr. 
A n tono vi č išvados, jo veikale “Očerki isto- 
rii Veiikago Kniažestva Litovskago” Kiev, 
1878 m., kur jis rašo: “Kilmė, kalba ir 
buitinė tapatybė sudarė tarp atskirų lietu
vių tautos kilčių etninį junginį; papročių ir 
religinio kulto tapatybė jungė juos dorovi
niu ir kultūriniu žvilgsniais. Ai paskuti
nioji buvo ryškiu ir vieninteliu požymiu 
tautines vienybės: bendri tautiniai visai 
tautai šventnamiai ir vieno luomo žyniai, 
buvę valdžioje bendros žynių — krivių ko
legijos su jų viršininką Kriviu — Krivaičiu. 
Atrodo, jei ne kryžiuočių antplūdis* lietu
vių tauta būtų sudariusi teokratinę (dvari- 
■nikų valdomą) valstybę".

Visa tai pagrįstai paremti duodama iš 
vokiečių kroa. Dusburgo k n. 3, sk. 5, ištrau
ka lotinų kalba, kurią mėginsiu pakartoti 
lietuviškai: “Taip pat Nadruveje buvo vie
tovė, vadinama Romuva (Romow), ku
rioje gyveno taip vadinamas Krivė (Cri- 
we), kuris buvo skaitomas viešpačiu — 
popiežium (pro Papa). Lygiai taip, kaip 
viešpats — popiežius valdo visuotinę tikin
čiųjų bažnyčią, taip naudodamas tą pat

teisę (mandatą), jis valdė ne tik kalbamų 
(prutėnų) giminę, bet lietuvius ir visas 
Livonijos žemės tauteles (nationes)”. Už
plūdus kryžiuočiams, Krivių — Krivaitis 
savo būstinę perkėlė į Dubysos — Nemuno 
santaką, o iš ten į Šventaragio slėnį — Nė
ries ir Vilnios santaką.

Tai 1yg būtų savo rūšies įrašas angoje į 
brošiūros antrąją dalį, kurioje gvildenami 
amžių eigoje lietuvių tautus dvasiniai — 
religiniai aspektai net iki šių dienų.

LIETUVIŲ ATSPARUMAS RĖMĖSI 
JŲ AUKŠTOS DOROVĖS DĖSNIAIS

Bendrai prieš pradedant nagrinėti ant
rąją dalį V. žemaičio studijos (Lietuviški 
vandenvardžiai ir pilkapiai nuo Vyslos iki 
pat Maskvos), tenka pastebėti, kad, lygi
nant ją su pirmąja dalini, joje yra mažiau 
nuoseklumo, vietomis turinyj yra tam tikrų 
“properšų", neaiškumų, gal kilusių be
skubant. norint išleisti prieš Jaunimo Kon- 
gresą, kuriam autorius šį savo darbą dedi
kuoja. Prie trūkumų tektų pridėti ir tai, 
kad V. žemaitis ne visuomet aiškiai pasi
sako, neišvardija pavardėmis asmenų, 
darančių lietuvių tautai žalą, ar gerą. Pa
vyzdžiui, tenka tik spėlioti, kas yra tas 
“saoerdos primus”, ar toji pavyzdinga mo
tina, nepasiduodanti snairėjusių kunigų 
prievartai, pati paruošianti vaikus lietuvių 
kalba prie pirmos komunijos, ar tas mote
rų šluotos užsipelnęs klebonas.

Autorius neturėtų vynioti blogus, ža
lingus faktus bei darbus “bovelnon”, nes 
tik aiškiai juos žinodama visuomenė galės 
padaryti efektingas išvadas, griežtai šalin
ti pasireiškusius blogumus bei niekšybes. 
Demokratinėje santvarkoje ir valstybės 
galva — prezidentas turi pakęsti jo veiks
mų kritiką, o prieš religinių dignitorių ne
klaidingumą yra pasisakęs ir pats Euku- 
menmis Susirinkimas Romoje.

Bet atsižvelgiant į autoriaus gvildena
mų problemų svarbumą, ne visi šie trūku
mai yra esminio pobūdžio. Mano nuomo
ne, prieš svarstant jas, pravartu būtų su
sipažinti su tuo, ką V. žemaitis rašė anks
tesnėse savo brošiūrose, kaip tai “Pavė
luotas Lietuvos krikštas”, “Liublino unijos 
sukakties paraštėje”*, kur kai kuriais čia 
liečiamais klausimais, yra daug aiškiau 
pasisakęs.

Išeidamas iš pimiaje dalyje pateiktų 
duomenų, V. Žemaitis etnologo žvilgsniu 
atskleidžia mums prieš akis lietuvių tautos 
gyvybines problemas. Pirmiausia jis ieško 
atsakymo į klausimą, kodėl lietuvių tau
ta prieš krikščionybės priėmimą, turėjusi 
visus fizinius ir dorinius atributus — būti 
ir palikti didele tauta, istorijos eigoje tapo 
šių dienų maža tautelė? Kodėl leido save 
svetimoms įtakoms bei kultūroms užgožti 
ir dideliuose nutautėjusiose plotuose pasi
darė kaimyninių kultūrų substratu, tiesiog 
jų gyvąja trąša?
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Lietuvių tautos gyvybinius pradus V. že
maitis mato pirmiausia jos išskirtinai 
nuostabioje praeityje. Nors ji nėra tokia, 
kaip daug kas ją šiandien norėtų išliku
sią matyti... bet turėkime galvoje, kad lie
tuvių tauta mažiausiai jau 4.000 metų gy
vena prie Baltijos jūros, savo senose sody
bose, ir net aršiausi jos priešai paneigti 
to negali. Raskime, kuri kita tauta tiek 
amžių pastoviai vienoje vietoje (bent Eu
ropoje , A. K. K.) būtų išgyvenusi? Tas kai
navo lietuvių tautai nepaprastai daug iš
tvermės, pasiryžimo, jėgų ir aukų”. (34 
psl.).

Toliau V. žemaitis sako: Mus stebina, 
kiek daug didelių, gausių tautų, tautelių, 
ypač didžiajam tautų kraustymosi laiko
tarpyje, yra perėję Europą. Vienos jų su
kūrė dideles valstybes (imperijas), ištvė
rusias šimtmečius, kitos pagyvenusios 
trumpą laiką, tartum marių bangos, per
sirito sublizgėjusios ir dingo amžių neži
nioje.

(Bus daugiau)

ir<yu— ryu ~ -

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį 
“NAUJIEM A S”

Jos visad rašo
TEISYBE

i



TUVIŲ DIREKTORIAI

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS

THE

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

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

ATSHflNIMŲ

Valandos pagal susitarimą

ROUTE 51, ELGIN, ILLINOIS

AM-FM Radijas, Magnetofonas

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9.

2512 W. 47 ST, — FR 6-1998

OR. NINA KRAUCH

SUSIRINKIMŲ
TeL; F Ron tier 6-1882

Ams

MIDLAND

6 f

CHAMAS

jTTImaI

AKUŠERIJA I* MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

*132 So. Kedne Avs^ WA 5-2670

AU tccnunh tora- 
pounded daily — 

paid ąuerteriv

Certificate 
(Minimum 85.000)

4848 ARCHES AVENUE 
CHICAGO, BXINOM MS 

PHONE: MHO

8007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IL. TEL. 599-0500

Priima ligoniui pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepiąs skambinti 874-8012

NL VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PHYSKMN AMD SURGEON 
3484 WEST 7W STREET

AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 
6182 6o. KEDZI1 AVĖ. 

Telef. WA 54670.

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Spacial i pagalba kojoms

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairig atstumų. 
ANTANAS VILIMAS

INKSTU IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Talat. 6954533 
Pea Valley Medical Center

Eidintas paskelbė 
carui galą
sekmadienį Alsėdžių 

kun. Eidintas, matyt,

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS- 

Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A. M.

Nuč
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jinai naudingi 
a ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
828.800.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 s t St.
f ToU 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

PERKRAUSTYTAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063, --

2454 WEST 71 at STREET 
Ofisą tatef.: HEmlock 4-2123 
Re*L M«f.: Glbaon 84195

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

Ofiso talef.: 776-2880 
Naujas rez. talefu 448-5545
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Unksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

RQY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

OFISO VALANDOS:
zirmadienieis ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
<ntracL penktadienį buo 1—4, treč. 

ir šeštad.-tiktai susitarus.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 j 
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

Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 
TeL: PR 8-1223

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.

ELIZABETH STRAZDAS 
Pagal tėvus Stnripaitė 

Gyv. Brighton Parko apylinkėje
Mirė 1973 m gegužio mėn. 5 dieiur 10:30 vai. vak., sulaukusi 78 

metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Rokiškio apskrityje.
Amerikoje išgyveno 64 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime: pusbrolis Juozapas Mikšis su šei

ma. Lietuvoje liko Juozapas Stropos ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Brighton Parko Lietuvių Moterų klubui.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje. 6845 So. Western 

Avenue.
Laidotuvės įvyks trečiadieni, gegužio 9 dieną 9:30 vai. ryto iš 

koplyčios bus atlydėta į Gimimo P. šv. parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks geduhagos pamaldos už velionės sietą. Po pamaldų bus nuly
dėta i Lietuvių Tautines kapines.

Nuoširdžiu kviečiame visus įminės, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdo lieka:
Pusbrolis JooaapM su šeima ir kM giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Td. RE 74800.

47T4225.
Valandos pagal susitarimą.

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

ML J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais. antpadie- 
" niais. ketvirtadieniais ir penkta

dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet, 
šeštadieniais nuo 3 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

OPTOMETRISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 7Tst St. — TeL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact tenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SESUTE 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

ftutrsd. nuo 1—4 po pietų.
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Penktieji metai

(tęsinys)

šienapiūtės metu į Lankos 
Lauką atvyko nepažįstamas po
naitis, sustabdė mus, piovėjus, 
ir ėmė sakyti pamokslą. Sustab
džiau, pareikšdamas, kad mes ne
galim gaišti, nes šienas reikia 
nupiauti, kol neperžydėjo smil
gos. Vėliau nuplautas šienas 
yra mažiau vertingas. Jei po
naitis turi, ką gero pasakyti — 
prašom ateiti vakare. Po vaka
rienės mes būsim laisvi.

Dvare buvome 8 darbininkai: 
3 vaikiai, 3 mergės ir kumetis 
su dukra. Skubos metu ir dvi 
panelės ateidavo j laukus var
tyti pradalges, džiovinti ir grėb
ti šieną. Ponas Smilgevičius bu
vo nuo darbo atpratęs, nors pra
eityje būk buvęs darbštus ūki
ninkas ir mažne vienas apdirb
davęs savo valakinį ūkį (dva
rą jis nuomavo nuo popo Šovos).

Vakarieniaujant ponaitis vėl 
atėjo. Pakvietėm prie stalo ir 

pavaišinom tuo pat valgiu, ką 
patys valgėm. Valgė energin
gai, pasididžiuodamas esąs re
voliucionierius — kovotojas už 
darbininkų reikalus. Kai paval
gė, pradėjo sakyti pamokslą. Iš
sakė mažne visa, kas buvo ra
šyta lapelyje. Prakalbos pasi
klausyti išėjo iš savo kambarių 
ir ponas su dviem dukterim. 
Klausė, bet nieko nesakė.

Aš jo pamoktą suniekinau, 
sakydamas, kad čia pavergtų ar 
išnaudojamų žmonių nėra. Mes 
visi esam laisvi. Visi atėjom į 
šį dvarą užsidirbti sau ftiaisto 
ir algą. Jei dirbtume mažiau, 
ponas neturėtų iš ko algos mo
kėti. Gal nei maisto neužtektų. 
Ponaitis matydamas, kad jo pa
mokslas mus nepaveikė, supyko 
ir išėjo. Smilgevičius nusišyp
sojo ir tylėdamas išėjo į savo 
kambarius.

žinios apie Valstybės Dūmą
Vilniaus žinios ir Lietuvių 

Laikraštis daug rašė apie artė
jančius rinkimus į Valstybės 
Dūmą, bet mes — Smilgevičius 
ir aš, tais dalykais nesirūpinom, 
o daugelis žemaičių tosios nau
jos politikos nei nesuprato. Dėl 
šios apylinkės žmonių —'Dūma 
buvusi — nebuvusi.

Per vasarą gyvenom ramų gy
venimą ir, jei ne laikraščiai, bū
tumėm nei nežinoję, kad mies
tuose — Vilniuj, Peterburge ir 
Rygoje “gyvuoja” revoliucija. 
Mes revoliucijos pulso nejutom.

Kun.

Vieną 
klebonas 
prisiskaitęs propogandinių lape
lių, pasakė piktą pamokslą prieš 
carą. Girdi, cąro valdžia, lyg 
dvėsdamas gyvulys vis dar spar
dosi, bet tai esąs paskutinis pa
sispardymas. Praeisiąs mėnuo 
— kitas ir visa caro valdžia 
būsianti lyg padvėsęs šuo.

Bet taip nebuvo. Praėjo mė
nuo — kitas ir pats Eidintas iš
sigando savo kalbos ir pasislėpė. 
Tik, 1906 m., kada revoliucija 
tapo nuslopinta, jis grįžo į Alsė
džius ir piktai išbarė liberalus 
už žmonių suklaidinimą. Veikiai 
po to, Eidintas gavo kitą para
piją, o Alsėdžiai — kitą kleboną.

“Juodašimčiai ateina!”

Buvo gražus ir šiltas 1905 m. 
ruduo. Mes, Lankos Lauko dar
bininkai, spalio mėn. gale ma
šina kūlėm avižas. Visi buvo
me užsiėmę darbu, nes gerai še
riama kuliamoji mašina reika
lavo daug jėgų. Mašina garsiai 
zvembė, o aš ją šėriau, kai ponas 
Smilgevičius palietė mano al
kūnę ir davė enklą sustoti. Jis 
buvo stipriai susijaudinęs ir šau
kė: “Juodašimčiai ateina! Juo
dašimčiai ateina!” Sustabdėm 
mašiną. Visi dairėmės aplink, 
bet juodašimčių nematėm.

Iš laikraščių žinojom apie juo
dašimčius. Tai buvo iš viso
kių padugnių susikūrusi “Rusų 
liaudies sąjunga” (Sojuz russ- 
kogo narod), kuri ryžosi ginti 
carą nuo žydų ir kitų tautinių 
mažumų. Toji sąjunga buvo ne

gausi, bet, policijos netrukdo
ma, galėjo kai kam daug žalos 
padaryti. -

Ponas susijaudinęs pasakojo, 
kad tie biaurybės Sedoje paplo
vė du kunigu ir daugelį žydų. 
Paskui, sako, atėjo į Kalvariją 
ir papiovė kleboną Petrauską.

einą tolyn. Viena grupė einan
ti Plungės link, kita — į Alsė
džius ir pakeliui puldinėja ūki
ninkus.

Man liepė pabalnoti greičiau
sią arklį ir joti į Kalvariją pa
tikrinti žinias. Jei sutiksiu juo
dašimčius kelyje — šauti ir pa
bėgti. Tam tikslui davė šautu
vą, parako pūčką, šratų terbe- 
lę ir pakulų saują užtaisams.. 
Išjojau zovada, kiek tik arklys 
pajėgė bėgti, bet, vargšas, greit 
pailso ir bėgo tik ristele, šautu
vas buvo tik dėl formos, nes aš 
nemokėjau ir nedrįsau šaudyti į 
gyvus sutvėrimus.

Pakeliui į Kalvariją sutikau 
grupę kaimiečių, apsiginklavu
sių šakėmis, dalgiais, brūkliais, 
o du turėjo senoviškas ietis. Nu
jojęs trejetą viorstų toliau, su
tikau kitą panašią grupę.

Kalvarijoje juodašimčių ne
radau. Kun. Petrauskas buvo 
sveikas, bet susirūpinęs. Tūlas 
alsėdiškis, grįžęs su prekėmis iš 
Mažeikių, pasakojo, kad jis, pra
važiuodamas Tirkšlius, girdėjęs 
pasakojimą, jog Mažeikiuose iš 
vagono išlipę keisti barzdočiai 
ir pasislėpę netolimam krūme. 
Jokių skerdynių nebuvę. Sėdoje 
niekas juodašimčių nematęs.

Grįžęs radau tvartus ir ark
lides tuščias. Galvijai ir ark
liai buvo išvaryti į aptvarą to
li nuo namų. Kad vagys nepa
vogtų arklių, vaikis A. Kaunas 
sergėjo. Ponų bute radau kun. 
Eidintą — vargšas! Pėsčias at
bėgo pas mus! Mano raportas 
nuramino visus. Eidintas pa
norėjo grįžti; namon, o aš, pasi
kinkęs porą, .arklių į paprastus 
ratus, nuvea.au į kleboniją. Al
sėdžių) miestelis skendėjo tam
soje, tur būt visi miegojo... Rin
kos gale aludėje švietė žiburys. 
Tenai radau keliolika jaunų žy
dų, diskutuojančių juodašimčių 
gandą. Ir tai buvo tiktai gan
das, nepaprastu spartumu aplė
kęs Lietuvą. Juozas šmotelis

'į. ■■■<

iečių klubas
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros Klubo eilinis susirinki
mas įvyko 1973 m. gegužės mėn. 
1 d., Hollywood salėje. Susirin
kime dalyvavo gausus narių 
skaičius.

Susirinkimą atidarius pirm. 
Julia Sacauskas pasveikino vi
sus.' Po ilgos ir sunkios ligos 
pirm. Julia Sacauskas sugrįžo 
su mumis- (darbuotis. Visi na
riai atsistojimu pagerbė visas 
motinėles. Jų pagerbimo die
nos proga. Kiekvienai jų su ge
riausiais linkėjimais buvo priseg
ta gėlė.

Buvo pranešta, kad mūsų vie
na narė mirė Victoria Bražins
kas. Gaila jos, nes buvo gera ir 
darbšti narė.

Į klubą įstojo vienas naujas 
narys Albinas Macis.

Raštininkė Antoinette Kalys 
perskaitė praeito susirinkimo 
protokolą ir valdybos narių pra

1446 So. 50th Ave., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

nešimai visi priimti su pagyri
mu.

gražų pelną padarė nuo bunco 
party.

Finansų raštininkė priminė, 
kad dar yra narių, kur neužsimo
kėjo mokesčių ir ragina tai pa
daryti prieš netrukus praside
dančias dviejų mėnesių atosto
gas.

Klubo piknikas įvyks trečia
dienį liepos mėn. 4 d., Onos Bruz- 
gulienės sode, 8274 ir So. Kean 
Ave. Bus skanių vaišių ir ver
tingų dovanų. Joniškiečiai kvie
čia visus narius ir svečius į šį 
šaunų pikniką. Pikniko rengi
mo komisija sudaro Kasper 
Krikščiūnas, Julia Dikšas, Vale
ria ir Alex Samuolis ir Brigitta 
Tamušunas.

Sekančiame susirinkime bus 
pasveikinti ir pagerbti visi tė
vai Tėvo Dienos proga.

Po susirinkimo sugiedojus 
Ilgiausių metų gimtadienio pro-' 
ga pasveikintos pirm. Julia Su- 
causkas, Anna Klimas, Della 
Kirklis, Antoinette Sabalauskąs 
ir Antoinette Aukstaitienė. Ant 
gausaus vaišėmis stalo buvo su 
žvakutėms tortas, o celebrantas 
prisidėjo su skaniais gėrimais. 
Vakaras praėjo linksmoje nuo
taikoje.

Ateinantis pusmetinis susi
rinkimas įvyks, antradienį, bir
želio mėn. 5 d., Hollywood salėje.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

O tas yrs pažadėjimas, kur| jis mums prižadėjo, gyvenimas amži-

Visi turime suprasti, kad reikia ką nors veikti, kada pažinome Dievo 
mielaširdingus prižadus mums duotus. Dėl reikalų dabartinio gyvenimo, jis 
pažadėjo duoti mums reikalingą duoną ir vandenį, vienok neturime manyti, 
kad tie žodžiai mokina mus neatboti tinkamos progos aprūpinti savo kūno 
reikalus. Toliau jis prižadėjo mums dalybą jo ateinančioje Karalystėje; 
bet mūsų užduotis yra užtikrinti savo pavadinimą ir išrinkimą. Dievas turi 
užtektinai galybės ir užtektinai nore išpildyti viską ką jis prižadėjo, bet 
mūsų labui jis reikalauja, kad mes išrūdytume savo tikėjimą darbais — 
bendradarbiaudami su juo visokiu tinkamu būdu.

kiekvienam aišku, kuri yra
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th St.. Chicago, Illinois 60629

•V. RASTO TYRI NITO J Al

TEVAS IR SUNOS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

>533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Pdicija ir narkotikai
Gary miesto teisėjas paste

bėjęs, kad vienas kalinys Sa
muel Brooks, 21, yra apsvaigęs 
narkotikais įsakė tikrinti mies
to kalėjimą. Padarius kratas 
pas kalinius rastas narkotikams 
po oda leisti švirkštas ir įran
kiai, reikalingi heroino injek
cijoms pagaminti. Be to su
sekta, kad ntorkotikų kaliniams 
parūpinime dalyvavo keli ka
lėjimo sargai ir policininkai.

MAZHKAsEVANS

ŠAUKLIO MOKSLAS

Persas Dacho bėgo per dyku
mą ir garsiai rėkė.

— čia juk ne gatvė, ne turgus, 
nieko nėra, — tarė jam- sutik
tasis. — Ko rėki, jog šauklys?

— O man nieko ir nereikia, 
— atsakė Dacho.

— Tai ko tu rėki?
— Aš šaukiu ir bėgu paskui 

savo balsą, kad sužinočiau, iki 
kur jis nuskrieja. Jeigu kada 
nors įsigeisiu tapti šaukliu, man 
tai būtina žinoti.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 
Tel: YArds 7-1741 • 1742

MODEKMfiKOS AlK-tONDITIONED KOPLYČIOS

— Cicero lietuviu namy savininkų 
draugijos narių susirinkimas parapi
jos salėje. 1500 So. 48th Court gegu
žės mėn. 8 d. 7:30 vai. vak. p. J. Ba
cevičius padarys svarbų pranešimą 
namų mokesčių reikalu. Kviečiame 
visus narius ir nenarius susirinkime 
būtinai dalyvauti.

Valdyba

— Utenos Apskrities klubo narių 
mėnesinis susirinkimas įvyks gegužio 
8 dieną Hollywood svetainėj, 2417 W. 
43rd St. 7 vai. vak. Turim daug viso
kių reikalų aptarti. Prašom narius 
atsilankyti.

Klubo Vaidyba

— Lithuanian Nat. Democratic klu
bo susirinkimas įvyks trečiadieni, 
gegužės 9 d. 8 vai. vak. Hollywood 
salėje. 2417 W. 43rd St. Po susirinki
mo bus Motinos Dienos vaišės.

B. žemgulį s, rast.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associaciios

AMBULANCE 
PATARNAVi. 
MAS DIENĄ 

IR NAKT|.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

nuvea.au


PIRMIEJI ŽINGSNIAI
Visi džiaugiasi pavasariu, bet vaikužiai labiausiai
Gautas Kristijono Donelaičio 

Lituanistikos Mokyklos mokinių 
laikraščio “Pirmieji žingsniai” 
šių metų balandžio 28 dienos Nr. 
4 šūkių “Mylėsi Lietuvą iš tolo, 
visa širdimi, visais jausmais”...

Ir vėl visas pulkelis jaunučių 
lietuviukų ir lietuvaičių (pier- 
gaičių dvigubai daugiau — 44, 
berniukų 18 rašinėlių ir braiži- 
nėlių). Leidinėlis, kaip visuo
met, atliktas rūpestingai, šva
riai ir skoningai, daug pačių mo
kinių piešinėlių reprodukcijų ir 
šį kartą gana apstu pačių moki
nių grupinių nuotraukų.

Rašinių temos įvairios įvai
riausios, bet atrodo, kad visas šis 
numeris pašvęstas pavasario 
džiaugsmui, nes pradedant pir
muoju aplankiniu puslapiu, pa
puoštu Statkutės “ratuota” bite
le iš gėlyno grįžtančia į avilį 
“namo” sumedžiaga medui, pir
mieji šeši puslapiai pilni pasi
sakymu apie pavasarį ir pava
sario džiaugsmus. Kita tiek yra 
apie Velykas.

Dalindamiesi su jaunučiais jų 
tikru nedirbtinu džiaugsmu čia 
perspausdiname keleto šios mo
kyklos trečiojo skyriaus studen
čių kūrinėlius:

PAVASARIS
Jau pavasaris atėjo 
Ir gėlelės sužydėjo.
Grįžta paukščiai jau pas mus, 
Stato naujus namelius.

Rimas čiumpa dviratuką 
Ir už kampo jis jau suka. 
Vejas Rita iš paskos.
Jie tol žais, kol nusibos.

Viskas žalia, taip gražu! 
Vaikšto katė pamažu.
Žvirblis čirškia, labai bijo... 
Štai katė jau jį prarijo!

Rita Stuksite, Illa sk.

PAVASARIS
Pavasaris yra labai gražus me

tų laikas. Oras pradeda atšilti 
ir daug lyja. Mūsų kieme katu
čių krūmas išleidia pilkus katu- 
čius. Tada aš žinau, kad jau 
tuoj Velykos bus. Tai pavasario 
didžiausia šventė. Pavasarį visi 
medžiai ir krūmai išleidžia lape
lių pumpurus. Iš pumpurų iš
lenda maži lapeliai. Kiemuose ir 
parkuose pradeda žaliuoti žolė. 
Paukšteliai sugrįžta iš šiltųjų 
kraštų ir daug čiulba. Saulė vis 
daugiau šviečia. Kartais vėjai 
pučia ir vaikai aitvarus leidžia 
parke. Visi pradeda lauke spor
tuoti ir dviračiais važinėti. Man

HELP WANTED - MALE 
Darbininkg Reikia

MAINTENANCE 
MACHINE REPAIRMEN 

\V. & S. B. & S. 
JOURNEYMEN 

HAND SCREW AND 
TURRET LATHE OPERATORS 

DRILL PRESSES
Wages are among the best in the 
industry. 10 pct. premium for nights 
shifts. Overtime possibilities. Full 

fringe benefits.
Must speak some English. 

OPEN SATURDAY

Apply in Person 
GEORGE MERKLEY

BINKS MFG. CO. 
9201 W. BELMONT 

FRAN KI JN PARK, ILL. 
An Equal Opportunity Employer

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALI 

Namai, žemė — Perdavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
tr ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKSJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KRKPKTTtS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

2212 W. Cermak Road Chicaiįo, IIL Virginia I-TIV.

SIUNTINIAI I LIETUVA

labai patinka pavasaris ir jo lau
kiu nekantriai.

Vida Didžbalytė, IHa sk.

Man geriausiai patinka pava
saris. Tada sprogsta medžių la
pai ir pradeda dygti įvairios gė- 
ės. Viskas pradeda žaliuoti ir 

žydėti. Aš mėgstu eiti į pievas 
ir skinti gėles, iš kurių nusipinu 
vainikėlius. Didžiausia ir gra
žiausia pavasario šventė yra Ve- 
ykos — Dievulio atsikėlimas iš 
numirusių.

Indrė Rudaitytė, Illb sk.
PAVASARIS MIESTE

Pavasaris yra vienas iš gra
žiausių metų laikas. Pievos pra
deda žaliuoti ir pavasarinės gė- 
ės pradeda augti ir žydėti. Lau

kai pasipuošia gražiomis gėlių 
spalvomis. Bet mieste pavasaris 
nėra toks gražus kaip gamtoje. 
Mieste yra mažai medžių ir ža- 
umynų. Dideli ir maži namai 

užima jų vietas. Pavasarį dau
gumas žmonių važiuoja iš mies
to į gamtą praleisti laisvą laiką, 
nes mieste nėra ką veikti. Kai 
oras atšyla, mieste atsiranda ne
mažai dulkių ir oras yra nešva
rus. Vaikai, neturėdami kur 
žaisti, bėga į gatves, o tas yra 
labai pavojinga. Man pavasaris 
geriau patinka gamtoje negu 
mieste.

Dalia Sabaliauskaitė, III sk.

piežiui. Popiežius komisijai 
davęs laisvę ištirti visas pro
blemas, susietas su moterų iš
silaisvinimu (Lib). Galutinį 
sprendimą popiežius sau pasi
laikė.

7 milijonai “družnikų”
Sovietų Sąjungoje “veikia” 

7 milijonai “savanorių” poli
cijos talkininkų, vadinamų 
“družninkų”, kuriuos gyven
tojai vadina policijos šnipais. 
Jie “savanoriškai” patruliuo
ja sovietų miestuose ir kaimuo
se (kolchozuose). Jie dėvi tik 
ant rankovės raudoną raikštį. 
Družnikai ne tik yra virtę pik
ta sloga gyventojams, bet dėl 
savo “uolumo” peržengia sau 
duotas teises ir dėl to vis daž
niau sueina į konfliktą su pa
čia policija.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

GAL FRIDAY
Berwyn auto dealer needs girl 
for auto insurance department. 

Lite typing.
Call for appointment 484-5313 

Mr. LILLIG

SECRETARY 
EXPERIENCED

To assume responsibility.
SHORTHAND REQUIRED. - 

Excellent Benefits including Paid 
Hospitalization for you and your 

family.
PENSION PLAN.
Excellent location.

MUSIC FIELD 
332-5788

SECRETARY TO SALES MANAGER 
Key No. 1 spot — potential tops. 
Plenty of variety, rewarding challenge. 
Electronics field. Above av. working 
cond., congenial office. Perfect for 

right gal Friday. 
Call for aptpt. 

626-0030

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

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

J - '•

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 .W. 69th St„ Chicapo, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — TeL 2543320

Įvairią prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai 
maistas, doleriniai Certifikatai. 

V. VALANTINAS

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■?
NAUJIENŲ VAJAUS PROGA

Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para
mą, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsį visu lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmėsi 
ne tik i reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija' nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucijas 
Ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir naramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chieagofe. priemiesčiuos* Ir Kanadoie Naujienos metams — $22 00. 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metų — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams. >

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

Pavasaris mieste nėra gražus. 
Mieste nėra daug gėlių, medžių 
ir žolės. Yra per daug triukšmo 
ir negali girdėti paukščiukų čiul
bėjimo. Ir paukščiukų nėra tiek 
daug kaip kaime. Aš mėgstu kai
mą. Ten yra daug vietos bėgioti. 
Yra daug ir gyvulių, ypač kati
nėlių, su kuriais man labai pa
tinka žaisti. Aš labai myliu ka
tinėlius. Bet labai man patinka 
ir paukščiai. Aš galiu su jais 
bėgti į mišką, bet negaliu skris
ti su jais. Pavasarį aš turiu ei
ti į mokyklą mieste ir tas man 
gana sunku, nes mokykloje už
duoda nemažai darbo, o aš noriu 
tik žaisti lauke.

Vida Pociūtė, Illa sk.

♦ Jei nori sužinoti kokios nuo
monės apie tave yra moteris, at
siremk ant jos naujausios skry
bėlaitės.

• Pirkti, pirkti bet ką, tai yra 
kai kurių žmonių šeštasis pojū
tis.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

rVTŠV RČStŲ bRAtliMMO AGENTŪRA Į

J. BkCEVICIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
MŪRINIS 3 BUTAI

— 2 po 6 ir vienas 4 kambarių. Cen- 
tralinis šildymas. 30 pėdų sklypas.
2 auto garažas. Dideli butai. Mo
dernūs įrengimai. Geriausioj Brigh

ton Parko vietoje. j 
$36,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 fa. 63rd ST. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEI___ 254-5554

PAVASARIS ATEINA

i

GAGE PARKp APYLINKĖJE 
Savininkas parduoda 2 butų mūrinį 
namą po 7 kambarius kiekviename 

bute. Garažas
Prašoma žemiau trisdešimt tūkstančių 

dolerių.
Tel. 279-9459

STORY BUILDING. 2 Flat. By 
owner. Chicago Lawn area. Shown 

by appointment.
Tel. PR 8-6059 or 499-1976.

Vyrai ar moterys stipresni
Paprastai sakoma, kad mo

terys yra daug kantresnės ir la
biau pakelia skausmą, negu vy
rai. Ypač tai mėgsta pabrėžti 
pagyvenusios ir patyrusios mo
terys.

Vienoje Kalifornijos sveika
tos tikrinimo klinikoje buvo, 
tarp kitko, padaryti kantrumo 
bandymai. Dalyvavo 41,000 pa
cientų — vyrų ir moterų.

Specialus metalinis įtaisas bu
vo prijungiamas prie kulnies. 
Dvi metalinės lazdos spausdavo 
kulnį iki tol, kol pacientas pasa
kydavo — gana. Didžiausias 
spaudimas galėjo siekti 50 sva
rų viename kvad. colyje. Tyrimo 
reultatai buvo tokie:

Patvariausi pasirodė jauni 
žmonės iki 30 metų amžiaus.

Baltieji buvo patvaresni už 
juodukus, o patys silpniausieji 
— geltonoji rasė.

Vyrai pasirodė daug patvares
ni už moteris. Net seniausias 70 
metų vyras pakėlė didesnį skaus
mą, negu stipriausia moteris.

Vidutiniškai vyrai paprašyda
vo sustoti pasiekus 28.7 svarų 
spaudimą, o moterys — tik 15.9.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

MACHINE OPERATORS 
ASSEMBLERS 

PAINT SPRAYERS
With experience and we 

will train.
Wirers & solderers.

ELECTRONIC SOUND CORP. 
3245 WEST 30 STREET

WANTED TO RENT 
Ieško butu

BRIDGEPORTE
Torp 32-ros ir 37-tos. tarp Emerald 
ir Lowe, našlei be vaikų reikalingas 
4 kambarių butas be baldų. Turiu 

gazinį šildymo pečiu 
Skambinti nuo 1-mos iki 5 vai

LA 3-2736

M. A. S I M K U S 
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 2547450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareišiimai ir 

kitokį blankai

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovano* 

visoms progom*.
3237 W£ST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. 4 L. INSURANCE & REALM 
A. LAURAITIS

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO. IL 60608

Siunčiu__________dol.
□ Prašau dusti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
□ Užsakau Naujienas savo —.................................................... kaip dovana

--------------------- proga ,
□ Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtu 

siųsti raginimo.
□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 

susipažintų.

PAVARDt IR VARDAS------- --------------------------------- ---------------------------- -
t

ADRESAS ------------------------------------------------------------ ------------------------------

PAVARDt IR VARDAS ----------------------------------------------------------------------

ADRESAS ----- -------------------------------------------------------------------------------------

Moterys į kunigus
Pranešimais iš Vatikano, po

piežius Paulius VI gegužės 3 
dieną paskyrė komisiją, kurios 
tikslas be kitko bus išstudijuo
ti, ar Rymo katalikų bažnyčia 
turėtų priimti moteris kuni
gais. Į komisiją paskirti žmo
nės. pradedant vienu Italijos 
vyskupu Enrico Rertoletti iš 
Lucca, baigiant 20 metų am
žiaus amerikiete studente De
borah Shellman iš Atlanta, 
Ga. Komisijoje yra 26 nariai, 
o 15 iš jų yra moterys. Vatika
no pranešime pasakyta, kad 
komisijai pavesta išstudijuoti 
priežastis, dėlko moterys yra 
laimingos ar nelaimingos, iš
tirti jų aspiracijas ir “frustra
cijas” (nusivylimus).

Komisija visiškai bus nepri
klausoma nuo Vatikano įstai
gų ir atsakinga tik pačiam po-

Keliautoįa* tu kuprine ant nugaros ir 
keistos formos galva.? čia, žinoma, ne 
galva, bet Paryžiau* Luxor obeliskas, 

matoma* tolumoj*.

Katalikų mokytojai 
kritikuoja Vatikaną

Amerikos katalikų religinio 
auklėjimo direktoriai, kurių 
160 delegatu dalyvavo konfe
rencijoje Chicagoje, priėmė 
rezoliuciją pasmerkiančią Va
tikano potvarkį, kuriuo eks- 
kunigui ar eksvienuolei nelei
džiama mokytojauti katalikiš
kose mokyklose nei eiti kito
kias pareigas katalikiškose in
stitucijose. Tas potvarkis pa
vadintas diskriminuojančiu ir 
kenksmingu religiniam auklė
jimui. Tokį potvarkį Vatika
nas padaręs prieš keletą mė
nesių. Kiek buvusių kunigų ir 
vienuolių tas potvarkis palietė, 
nežinoma, bet spėjama kad 
“nemažai”.

Kadangi vis daugiau kunigų 
ir vienuolių pasitraukia, dėlto 
vis mažiau kunigų ir vienuolių 
belieka religijai dėstyti, pareiš
kė Brooklyn© diecezijos parei
gūnas kun. Howard Basler.

HOME INSURANCE

— Juozas Tamulis, 7031 So. 
Maplewood Ave., Chicago, Ill. 
60629, tel. (312) 925 — 4076,

f — MAUJIINM, 4HKA44 8, ILL. — TUMDAY, MAY 8, 19TB
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— Illinois Foto Korespon
dentų Draugija šiemet įvertino 
Chicago Tribune koresponden
to Michael Budrio nuotraukas 
geriausiomis iškilių ir charak
teringų asmenų bei įvykių ka
tegorijose. . I

— Sveikatingumo ir pirmo
sios pagalbos parodos bus Ford 
city prekybos centre gegužės 
10 — 13 dienomis.

7 KAMBARIŲ GRAŽUS švarus na
mas. 5 kmb. apačioj ir 2 viršuj. 2 vo
nios, įrengtas sausas beismontas, nau
jas gazu šildymas, aliuminijaus lan
gai, garažas. Greit galima užimti, arti 
mūsų ofiso. $19,500.

8 KAMBARIŲ architekto moderni 
mūro rezidencija. 60* lotas. Mūro ga
ražas. Gage Parke. $33,500.

2 BUTŲ PUIKUS MORAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazu šildymas. - Daug 
priedų. $30,000.

1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
5% ir 4% kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18,800.

10 BUTŲ 2 aukštų mūras. Arti 
Kedzie ir Parko. Apie $15,000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

PRIES DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas mūro lukštą 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai, naujas garažas. Daug prie
dų — $31,500.

6 KAMBARIŲ modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15,809.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas, baras. 1% vonios. 40* lo
ta^ Garažas. .$24,000.

zPLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų tinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60600. TeL: VI 7-8447

teikia informacijas ir registruo 
ja dalyvius į Mokytojų ir jauni
mo studijų savaitę, kuri bus 
rugpjūčio 12 — 19 d. Dainavos 
stovykloje.

— L. Pliūra išrinktas LB Ke- 
nosha-Racine apylinkės pirmi
ninku, B. Juška ir Z. Lukaus- 
kas — vicepirm., P. Petrušaitis 
— sekr. ir V. Vileita — ižd.

— Elzbieta Sasevich iš Brig- 
ton Parko apylinkės atsiliepė 
į Naujienų platinimo bei nau
jų skaitytojų vajų užsisakyda
ma Naujienas vieneriems me
tams per red. Algirdą Pužaus
ką. Vajaus komisija vajaus rė
mėjams ir naujiems skaityto
jams bei platintojams nuošir
džiai dėkoja.

— Dr. Domas Giedraitis, El
gin, Ill., Naujienų vajaus pro
ga atskiru laišku atsiuntė 25 
dol. auką linkėdamas gero pa
sisekimo. Jis yra Illinois Liet. 
Gydytojų Draugijos pirminin
kas ir atidarys Pasaulio Liet. 
Gydytojų S-gos taip pat Ame
rikos Liet. Gydytojų S-gos su
važiavimą gegužės 26 d. 3:30 
vai. Sheratno viešbutyje. Tro-

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

{rengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuves. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

* 1 ■■■ ■■■ ■ iru i,
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

ir kitus kraštus *6 
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer A*. 

Chicago, IIL 60632. TeL Y A 74980

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

tune up* ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TIL. VI 7-9327

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

nos nebrangios.
351844 W. 63rd Street, Chicago, IIL 

TEL. — 7745888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

picai salėje. Suvažiavimas "NAUJIENOS* KIEKVIENO 
prasidės 10 vai. registracija ir LIETUVIO 
tęsis dvi dienas. j DRAUGAS IR BIČIULIS




