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WASHINGTONAS. — Viceprezidentas Agnew, atvykęs į Či
kagą, pareiškė korespondentams, kad Watergate afera respubli
konų partijai nepakenks, jei ji bus greit ir visiems suprantamai 
išaiškinta, bet jei ji užsitęs ilgiau, ateinančiuose rinkimuose par
tija gali nukentėti. Kiekvienas prezidentas nori patekti istori
jon, kaip didelis ir svarbių darbų padaręs valstybininkas. Dabar
tinė Amerikos vyriausybė daugiausia ateityje gali būti kaltinama 
dėl ekonominių nepasisekimų. Po dviejų dolerio nuvertinimų. 
Amerikos deficitas prekyboje su užsieniu nemažėja. Namie in
fliacija vis plečiasi. Šiais metais darbininkų unijos žada reikalauti 
nemažų algų pakėlimų, nes perkamoji dirbančiųjų galia vis ma
žėja.

Vienas ko vingiausių Amerikos 
AFL-CIO vadų yra metalo plokš
čių darbininkų unijos preziden
tas Edward Carlough. Jis nese
niai paaiškino New York Times 
laikraštyje darbininkų pažiūras 
į ekonominę padėtį;

Jis nurodė, kad 880 didžiausių 
Amerikos biznio bendrovių per
nai padarė gryno pelno, jau po 
mokesčių sumokėjimo 52.6 bili
jonus dolerių. Per tą patį laiką 
Amerikos darbo žmonės turėjo 
“užšaldytus” atlyginimus ir 
kontroliuojamas algas. Pernai 
miško medžiagos kainos pakilo 
iki 56%. Net ir paprastas 28,- 
000 dol. vertės namas pabrango 
dėl miško medžiagos kainų pa
kilimo, 1,200 dol. Per tą patį 
laiką biznierių, kurie parduoda 
statybos medžiagas, uždarbiai 
pakilo 31%, tačiau statybos dar
bininkų atlyginimai, buvo kon
troliuojami.

1$ VISO PASAULIO
VenecuelojeCARACAS.

apsilankęs valstybės sekr. Ro
gers pasakė kalbą, kurioje siū
lė Amerikos kapitalą ir techniką 
išvystant naujus Venecuelos ži
balo šaltinius, kurių ta šalis dar 
daug turi. Venecuela yra penk
ta didžiausia žibalo eksportuoto
ja pasaulyje. Amerikai svarbus 
Venecuelos žibalas, nes jis paly
ginti netoli Amerikos rinkų ir 
saugesnis už toli esančius arabų 
žibalo šaltinius.

ČIKAGA. — Viceprezidentas 
Agnew pirmadienį lankėsi Či
kagoje, kur tarėsi su respubli-

Astronauty drabužiu mados greit nesikeičia, bot jau yra 
uždaviniams. Kairėje spaudimo rūby komplektas, viduryj< 
mas su erdvėlahriy viduje dėvimom pirštinėm. Dešinėje 

vo erdvėje.
mas su

kostiumai, kurie naudojami skirtingiems
— šiluminis micrometeoroidy kostiu-
— drabužiai nešiojami išėjus iš lai-

LONDONE IŠLEIDŽIAMA KNYGA
APIE SOLŽENICINO PERSEKIOJIMĄ
LONDONAS. — Sovietų mokslininkas Zhores Medvedev, kurį

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

nagoje, Kur tarėsi su respuon- . Kremlius išleido metams į Angliją dirbti Medicinos Tyrinėjimų 
konų partijos veikėjais. Vakar j Nacionaliniame institute, paskelbė, kad jis Macmillan leidykloje 
jis turėjo kalbėti Komercinio išleidžia knygą, apie Nobelio premiją laimėjusi sovietų rašytoją 
klubo pietuose. Solženiciną, kurio kūriniai Sovietų spaudoje nespausdinami ir

+ Senato Watergate komite
tas, pasikalbėjęs su buvusiu Bal-

OAKLAND. — Antruose Oak
land© miesto mero rinkimuose

Toliau Carlough nurodo, kad Juodųjų Panterų veikėjas Bob-
didieji bankai pakėlė savo skoli
namų -pinigų nuošimtį pusę nuo
šimčio, kas apsunkino darbinin
kų gyvenimą, nes jie turi daugiau 
mokėti už kreditan perkamas 
prekes ir namus. Maisto kainas 
prezidentas leidęs kilti, kol pi
liečių protestai ir boikotai pri
vertė jį užšaldyti mėsos kainas. 
Jos buvo užšaldytos aukščiau
siame savo lygyje. Vyriausybė 
nesigriebė priemonių toms kai
noms sumažinti. Vyriausybė nie
ko nedarė butų nuomoms brangs
tant, nieko nedarė kai kilo namų 
medicinos patarnavimų, miško 
medžiagos kainos.

Unijos vadas primena Marie 
Antoinette žodžius, kai prancūzų 
darbininkai ėmė protestuoti prieš 
kylančias duonos kainas. Ji ta
da pasakė, kad jie turėtų valgy
ti pyragą. Panašiai ir preziden
tas Nixonas patarė valgyti žu
vį, jei mėsa per brangi. Dar
bininkai turėtų griežčiau reika
lauti užšaldyti visus pelnus 
kainas, sako Carlough.

ir

Japonams reikės 
Amerikos maisto

ČIKAGA. — Geriausias Ame
rikos ūkininkų klientas ateityje 
gali būti Japonija, kuri pati tu
ri ribotą žemės plotą ir augant 
gyventojų skaičiui, turės vis 
daugiau maisto produktų impor
tuoti iš kitų šalių, žemės ūkio 
ekspertų nuomone, Amerikoje 
auginamos sojos pupelės ir jau
tiena ateityje bus daugiau siun
čiama į Japoniją, kur vietiniai 
ūkininkai pagamina tik 70% 
reikalingo maisto.

Japonijoje mėsa labai brangi 
ir vidutiniškai japonas sunau
doja per metus apie 8 svarus 
jautienos, kada Amerikoje su
naudojama po 116 svarų. Japo
nai turi dideles atsargas dolerių, 
kurie bus leidžiami gyvenimo 
lygiui pakelti.

Japonijoje žemės kainos labai

by Seale pralaimėjo. Pirmuose 
-----  Seale buvo gavęs antrą 
vietą iš astuonių kandidatų. Me
ru išrinktas John Reading. Seale 
skelbėsi esąs liaudies kandida
tas, tačiau iš 362 tūkstančių gy
ventojų tegavo 30,000 balsų.

BUENOS AIRES. — Aukštas 
peronistų partijos veikėjas pa
reiškė, kad peronistams paėmus 
Argentinos valdžia, Peronas su
grįš į Argentiną ir vadovaus savo 
įsteigtai partijai.

LOS ANGELES. — Svogūnų 
kainos Amerikoje pasiekė rekor
dą — 22 dol. už 50 svarų maišą. 
Augintojai aiškina, kad blogas 
oras: uraganas Agnes, lietus ir 
sniegas Texas valstijoje, šalnos 
Idaho ir Kalifornijoje labai su
mažino svogūnų derlių. Svogū
nai importuojami pirmą kartą 
per 25 metus iš Australijos ir 
Naujosios Zelandijos.

TOKUO. — Japonija ir Rytų 
Vokietija per savo atstovus Mas
kvoje užmezgė diplomatinius 
ryšius.

CAPE TOWN. — Garsus šir
džių chirurgas dr. Christian 
Bernard pirmą kartą Pietų Af
rikoje įdėjo pacientui branduo
line energija varomą plakimo 
reguliatorių.

WASHINGTONAS. — Prezi
dento žentas David Eisenhower 
su žmona Julie išsikraustė iš 
Baltųjų Rūmų į Bethesda, Md. 
Jis gavo darbą Philadelphijos 
laikraštyje, kur jis bus sporto 
reporteris, rašąs daugiausia apie 
beisbolą. Pora apsigyveno 125,- 
000 dol. vertės name, kurio savi
ninkas prezidento artimas drau
gas Bebe Rebozo.

MADRIDAS__ Perono, buvu
sio Argentinos diktatoriaus žmo
na išvyko į Kiniją, kur ji bandys 
aptarti savo vyro vizitą pas Ki
nijos vadus.

aukštos. Ckidinkai gauna už 
akrą kultivuojamos žemės 2,500 
dol., o prie Tokijo akras kainuo
ja iki 800,000 dol.

kuriam neleidžiama leisti knygų. Knyga pavadinta “Dešimt metų 
po Ivano Depisovičiaus gyvenimo vienos dienos-”* -ši knyga todėl 
dabar leidžiama, paaiškino Medvedevas, nes nuo birželio mėn. 
įsigalios naujas sovietų sopyright įstatymas, kuris nebeleis be 
Kremliaus pritarimo užsienio bendrovėms leisti sovietų autorių 
knygų.

Autorius Medvedevas sako, 
kad jis apie savo knygą su Solže- 
nicinu nesitarė ir dėl jos visą at
sakomybę pasiima sau. Sovietų 
Sąjungoje apie Solženiciną yra 
tiek daug neteisingų žinių, kad 
jis, Medvedevas,, jaučiąs pareigą 
atskleisti visą tiesą. Knygoje 
smulkiai aprašytos sovietų cen
zorių pastangos sustabdyti Sol- 
ženicino kūrybą. Atidengiamos 
cenzūros veiklos ir technikos 
smulkmenos.

Solženicino knyga apie Sta
lino laikų darbo stovyklas ir 
kalėjimus “Viena diena Ivano 
Denisovičiaus gyvenime” išvy
do šviesą tik neseniai mirusio ra
šytojo ir partiečio Tvardovskio 
dėka. Jis prikalbinęs Chruščio
vą, kad jis leistų spausdinti Sol
ženicino kūrinį.

Solženicinas labai pergyvenęs 
Čekoslovakijos okupavimą ir dėl 
to rašęs valdžiai protesto laiš
kus. Jis laukęs, kad Čekoslova
kijos valdžia prie Dubčeko būtų 
panaikinusi knygų cenzūrą, ku
ri paskutiniai metais Sovietų Są
jungoje net sustiprėjusi. Medve
devas rašo, kad net partijai daug 
pasitarnavęs rašytojas šolocho- 
vas turėjo išbraukti iš savo nau
jos knygos “Jie kovojo už tė
vynę” kelis skyrius, nes cenzū
rai nepatikę Stalino laikotar
pio, jo kalėjimų ir teroro apra
šymai. šolochovas pats kreipė- 
sįs j Brežnevą, tačiau ir tas nie
ko nepadėjęs.

Medvedevas pasakoja, kad Sol
ženicinas 50 metų sukakties pro
ga gavęs 600 sveikinimo telegra
mų ir laiškų iš rašytojų, teatra
lų. Jo “Vėžio palata”, nors ne
leista spausdinti, Maskvoje bu
vo skaityta tūkstančių žmonių.

Kai Solženicinas buvo išmes
tas iš rašytojų draugijos, kiek 
vėliau buvo pašalinti ir tie ra
šytojai, kurie susirinkime Solže-

niciną gynė ar susilaikė nuo bal
savimo. Taip nubausti Korolev, 
Markin, Granin ir kt.

Etiopijos svečias 
Baltuose Rūmuose
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas priėmė Baltuose 
Rūmuose Etiopijos imperatorių 
Haile Selassie, kurį pavadino di
džiuoju Afrikos vadu, vyriausiu 
pasaulio valstybininku, kuris ve
da savo tautą jau 57 metai. Ame 
rikos svečiu imperatorius yra 
buvęs daugiau kartų negu bet 
kuris kitas pasaulio valstybės 
galva, pareiškė Nixonas.

Imperatorius pagyrė preziden
tą už naujos eros — derybų ir su
tarčių — pradėjimą, kuris atne
šęs šviežaus oro i didžiųjų vals
tybių santykius.

ERDVĖS MOKSLININKAI SUKA GALVAS, 
KAIP IŠGELBĖTI ERDVĖS STOTI
HOUSTONAS. — Amerikos erdvės stotis skrieja žemės or

bitoje, tačiau iki šeštadienio nebus aišku, ar sekmadienį astro
nautai bandys ją pasiekti. Elektros trūkumas, dėl neišsiskleidusių 
saulės energijai sugerti sparnų, būtų sutrumpinęs astronautų 
bandymų laiką stotyje, tačiau atsirado karščio problema. Ra
ketai su Skylab bekylant, virpėjimas ir trintis nuplėšė nuo erdvės 
stoties ploną šydą, kurio uždavinys buvo apsaugoti stotį nuo smul
kių meteoritų atsitrenkimo ir nuo saulės spindulių karščio, šydas 
turėjo veikti kaip izoliacija, saulės spindulių sugėrėjas, ar jų at- 
mušėjas. Vakar erdvės laive temperatūra buvo 120 laipsnių.

Prezidentas tikėjo 
pareigūnų žodžiams

WASHINGTONAS. — Baltų
jų Rūmų pareigūnai paaiškino, 
kad prezidentas Nixonas, išgir
dęs pernai birželio mėn. apie įsi
laužimą į demokratų būstinę 
Watergate rūmuose, įsakė Er- 
lichmanui ištirti reikalą ir pa
tikrinti ar tame skandale nėra 
įvelti Baltųjų Rūmų štabo na
riai. Erlichmanas pavedė šį dar
bą John Dean ir po kiek laiko 
žodžiu pranešė prezidentui, kad 
jo tarnautojai Watergate afero
je nedalyvavo.

Pasiremdamas šiuo žodiniu 
užtikrinimu, prezidentas rug-

tųjų Rūmų teisiniu patarėju Piūčio 29‘d".'spaudos konferenci- 
Dean, nubalsavo duoti jam be- Pranešė, kad Dean pravedė 
sąlyginį imunitetą, kad tik jis tyrinėjimus ir jis galįs patvirtin- 
viską papasakotų, ką žino apie ti> kad niekas iš vyriausybės pa

reigūnų šiame incidente nebuvo

: Mokslininkai ir technikai dar 
svarsto, kaip išgelbėti visą pro
jektą, kuris kainavo apie tris 
bilijonus dol. Vienas siūlymas 
yra astronautams nuvežti į erd
vės stotį naują izoliacijos šydą 
ir jį iš lauko priklijuoti ant sto
ties sienų. Tas pareikalautų 
naujų pasiruošimų, astronautų 
apmokymo “pasivaikščiojimui” 
po erdvę, išlipus iš laivo. Bando
ma apskaičiuoti, kiek elektros 
energijos išeikvotų visi maisto 
šaldytuvai, kurie įrengti stoty- 

1 je, jei jų durys būtų laikomos 
atidarytos. Kiek laipsniu tem
peratūros tie šaldytuvai numuš
tų? Ar užtektų elektros srovės 
12-kai ventiliatorių, kurie sto
tyje yra, jei visi būtų įjungti?

Iki šeštadienio turi būti su
darytas koks nors planas, kaip 
sumažinti erdvės stoties tem
peratūrą, kad laboratorija būtų 
tinkama astronautams gyventi

tą skandalą. Spėjama, kad 
Dean turi įrodymų, kurie impli
kuotų šioje byloje ir prezidentą 
Nixoną. Didelę reikšmę turi la
bai slapti dokumentai, kuriuos 
Dean išsinešė iš Baltųjų Rūmų 
prieš pašalinimą iš pareigų.

+ Prezidentas Nixonas įtei
kė kongresui pasiūlymą steigti 
nepriklausomą komisiją, kuri re
formuotų visą rinkimų procesą: 
priešrinkiminę kampaniją, sabo
tažo, šnipinėjimo galimybes, di
džiųjų aukotojų įtaką ir kitus 
klausimus. Sakoma, kad prezi
dentas siūląs prezidentą rinkti 
vienam terminui, 6 metams.

+ New York Times paskelbė, 
kad prezidentas 1969 metais 
pats įsakęs šnipinėti keliolikos 
tarnautojų telefonus B. Rūmuose 
ir Pentagone, kai spaudoj pasiro
dė žinios apie Nacionalinės Sau
gumo tarybos posėdžių nutari
mus. Buvę išaiškinti trys “ple
piai” valdininkai, kurie buvo pa
šalinti.

♦ Grupė užsieniečių turistų jjs duoda teisę valstybės galvai 
Rodezijoje bu\o apšaudyta iš atmesti naujai skiriamus vysku

pus ir skelbia katalikybę ofi
cialia Ispanijos religija. Visi ban
dymai konkordatą peržiūrėti per 
paskutinius ketveris metus ne
davė konkrečių vaisių.

Katalikų vadai norėtų dides
nių politinių laisvių ir mažesnio 
valdžios kišimosi į bažnyčios 
reikalus, tačiau daug kunigų bi
jo netekti valdžios duodamų ka
talikų kunigams privilegijų ir Į nuo tarnybos pabėgusių dezer- 
finansinės paramos. Bažnyčia tyrų.
norėtų pasilaikyti savo privile
gijas. Abejojama ar falangis- skaičių nėra, tačiau spėjama, 
tai su tokiomis reformomis su- i kad Kanadoje apsigyveno 7,(MM) 
tiks. i —10,000 jaunų vyrų. Kanados

------------ valdžios žiniomis, nuo 1964 me- 
MANITOBA. — Kanados Ma- tų Kanadon atvyko apsigyveni- 

nitobos universitetas nusamdė t mui 23,000 jaunų amerikiečių, 
žinomą karo priešininką kun. Da- Vis daugiau jų prašo Kanados 
niel Berrigan skaityti anglų kai- Į pilietybės.
bos ir religijos studijų pakaitas. -----------

CANBERRA. — Australija WASHINGTONAS. — Žuvies 
atšaukė suvaržymus prekybai su kainos pakilo ir todėl, kad per- 
komunistinėmis valstybėmis; Da- nai jos buvo mažiau pagauta, 
bar australai galės parduoti ko- 1971 m. buvo pagauta 5 bilijo- 
munistams ir strateginės reikš- nai svarų, o pernai tik 4.7 bil. 
mės .prekes. ' av.

nu apie tai nekalbėjo. Dabar pa
aiškėjo, kad ir Deano tyrinėji
mas ir Erlichmano paaiškinimai 
nebuvo pilni. Prezidentas tapęs 
savo valdininkų žodinių įtikinė
jimų auka.

Nuo antradienio trys atleisti 
tarnautojai: Erlichmanas, Hal- 
demanas ir Deanas išbraukti 
federalinių algų lapų.

iš

Ispanų vyskupai 
siekia reformų

MADRIDAS. — Kardinolas 
Vincente Enrique Y Tarancon. 
Madrido arkivyskupas, pasikal
bėjime su Ya laikraščiu pareiš
kė, kad Ispanijoje reikėtų per
žiūrėti valstybės - bažnyčios san
tykius. Ispanijos vyskupai ne
kartą yra pasisakę prieš 1953 

'metų konkordatą su Vatikanu.

/Nežiūrint, kokį sprendimąpa- 
darys NASA vadovai, ši kelionė 
bus gerokai trumpesnė už pla
nuotą. Jei nepavyks išspręsti 
temperatūros ir elektros srovės 
problemų, teks sutrumpinti ar 
atšaukti ir dvi tolimesnes numa
tytas keliones, kuriose įgulos 
turėjo išbūti stotyje iki 56 dienų.

Jei pirmai įgulai pasisektų įtai
syti naują izoliacijos šydą, o gal 
pavyktų ištiesti ir solarinius 
sparnus, reikalingus elektros sro
vei gaminti, tuo atveju progra
mą su pavėlavimu būtų galima 
tęsti toliau, šią savaitę NASA 
planuotojai turės sudaryti nau
ją planą.

Erdvės stotyje sukrautas as
tronautų šaldytas ir džiovintas 
maistas yra suplanuotas Swift 
bendrovės, Čikagos priemiesty
je Oak Brook. Astronautų mais
to spintose yra viskas nuo pa
prasčiausių “hot dogų” iki vėžių 
ir filet mignon pietų.

Zambijos pusės. Viena kanadie
tė žuvo.

Britanijos motoru twat y kovotojos suronoė demonstroci 
Plakatuoee buvo ir nelabai gražiy *od*ly vyry

Dezertyrai ima 
Kanados pilietybę
MONTDEALIS. — Nuo kari

nės tarnybos pabėgę jauni ame
rikiečiai vis dažniau tampa Ka
nados piliečiais, kai jie pamatė, 
kad JAV vyriausybė nesirengia 
skelbti jokios amnestijos ir vie
šoji opinija nelinkusi garbinti

Tikros statistikos apie bėglių



MENO ZlhiQS
Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

sudomi

DAGYS Kanklininkas (Skulptūra)

šis jaunas Ęetuviš rodo, pir

ui, pvz.Čiur

Mes švenčiame 50 sukaktį

dar duodame dovanų

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

VIEN A STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Tel. 421-3070
476-75756245 South Western

MIDLAND
SAVINOS

Recalar 
Passbook 
Account

garsiojo
Fernand

Universal 
SAVINGS

kaip ir mu- 
žmogaus nuo-

$1.000 or more Savings 
Certificate 
(1 to 2 years)

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

Plastinis ipe 
zika, išplaukia 
taikų, jo jautrumo Jr vaizduo-

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

ir Benito Mussolini, buvo poli
tinio atspalvio. Pirmojo Pas. ka
ro metu, išsiveržė kaip ugnia- 
kalnis, trumpai pašokiravęs fu
turizmas nutilo. Paryžiuje tuoj 
atsirado dar keistesnė fovistų 
veikla, kuriuos visuomenė pik
tai pasitiko, kaip nemoralią, per
žengiančią žmogaus sąžinę me
nininkų grupę.

20-to šimtmečio’pradžioj e ne
buvo aiškios, meno, epochos. For
mavosi meno mokyklos keliuose 
lageriuose, tuo pačiu metu dy
go naujos meno srovės iš senųjų 
šaknų: orfizmas (trumpalai
kis), dadaistų sąjūdis, kuris taip 
pat sustojo veikęs, kubizmas, 
anksčiau atsirado Picasso ir

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

— Ten pat sekmadienį, bir
želio 10 d. rengiama vienos mo
ters Florence Ezzell Stevenson 
tapybos ir grafikos darbų paro
da. Visuomenė maloniai kvie
čiama dalyvauti parodos atida
ryme, 3 vai. po pietų.

lauš septynerių metų darbo vai
sius. Jo griežtai švarios techni
kos grafika, sausa adata (poite

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

A. L. D. S-gos dailės paroda
Gegužės 26 d., šeštadienį, Lie

tuvių Tautiniuose namuose, 6422 
S. Kedzie Avė. yra rengiama 
Amerikos Lietuvių Dailininkų 
Sąjungos narių dailės darbų pa
roda. Atidarymas 7 Vai. vakaro.

Dailininkai gavo "darbus pri
stato į Tautinius namus penk
tadienį, gegužės- 25 d*6 vai. va
karo. Paroda tęsis 4 savaites 
ir bus atdara kasdien nuo 6 iki 
10 vai. vakaro/

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

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.

Disorientacijos laikotarpy dai
lininkai kiekvienas ėmėsi savo 
iniciatyvos: vieni žavėjosi ab
strakčiom formom, antrieji pa
siliko impresionizmo šalininkais, 
tretieji pasišovė atkurti Ameri
kos peisažą ir atgaivinti seną
sias tradicijas. Regionalistai — 
Grant Wood ir Thomas Benton

$5.000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

kaip tapyboje kompozicija, 
remiasi plastiniu organizmu. 
Ekspresionistinis, abstraktas ar
timas muzikos 
lionio sonatose: Allegro*. Andan
te ir Finale, neginčijama dina* 
mišką judesio if jausmo išraiš
ka. Dr. Savadskip abstrakto jr. 
muzikos teoriją tap^bejd"-v jutu
siai pavaizduoja Katherine 
Drier. Ji enigmatiškai sufor
muluoja linijas j* geometrines 
proporcijas, kurios sugestionuo
ja muzikos gaidų garsus.

Čiurlionis savo kompozicijo
se Įvedė surrealizmo esenciją, bet 
neprarado realiznJo plastinių di
mensijų sonatų cikle. Čiurlionio 
kūryba susijusi sb svajone, pa
saka, fantazija, kai kuriais at
vejais priartėja prie abstrakčių 
elementų dekoracijos. Jis objek
tyvius simbolius, turinčius vaiz
dinę reikšmę ir intelektualinį 
mąstymą, savo kūryboje pertei
kia taip, kad iš pirmo žvilgsnio 
atsišaukia Į mūsų jausmus bei 
sąmonę,

Čiurlionio paveikslai yra išti
sai didelės dekoratyvinės jėgos 
kūriniai, pilni poetinės mistikos 
ir gilios estetikoj. Formalisti
nio meno šalininkams buvo ne
lengva Čiurlionį suprasti, kai 
dar nebuvome matą nei kubiz
mo, nei abstraktinės ir surrea- 
listinės dailės. Čiurlionio meta
fizinė filosofija ir gili intuicija 
nesutampa su radikaliom ab
strakto formom.

Kandinskis intuityviai jaučia 
muzikos bangavimą savo proto 
— abstrakčioje tapyboje, kuri 
neturi geometrinės struktūros, 
tik žaidžia prizmatinėmis spal
vomis drobėje. Čiurlionis kūrė 
mąstydama5; ir gal buvo jautres
nis. Bet vieno ir antrojo kūry
bos rezultatai turi intelektuali
nę formą.

Futuristų dailės formos netei
kia estetinių emocijų. Jų tiks
las buvo nustebinti pasaulį savo 
naujovėmis, liet pasibaigė pra
laimėjimu. Jie nepasiekė tp, ko 
tikėjosi pasiekti, — apversti se
nąją kultūrą aukštyn kojomis 
ir pereiti iš vienos kultūros į 
kitą... Futuristų idėjos pasiliko 
tik kaip informacija įvykusio 
fakto. Futuristų darbai nieko’ 
bendro neturi su menu. Futuris
tinis sąjūdis, kuriam priklausė

Ypatingo dėmesio verti Pra
no ofortai, vad. “Intra muros”, 
t a p pat ir spalvoti kūriniai pvz. 
nr. 15 Jour de Fete — šventadie
nį spalvingas darbas, nr. 53 
Good bye Chrysaline, gražių li
nijų ir puikaus teksto spalvota 
kompozicija, nr. 59 — Ruduo 
lauke — ruduo viduje ir daug 
kitų Inkablokų, kuriais galima 
pasigėrėti. Vienas dalykas, tai 
visa paroda dėl didelio darbų 
skaičiaus, daro vienodumo ir pa- 
s:kartojimo Įspūdį. Ant stalo iš
dėstytos O. V. Milosz poemų

90 Day 
Passbook 
Accounts

jo plačiai pasireikšti ir apie jo 
grafiką spauda gražiai atsilie
pė. Leger buvo tapytojas, nau
jų formų ieškotojas gamtoję ir 
urbanistikos kasdienybėje, ta
čiau surinktą realistinę medžia
gą panaudodavo kompozicijų 
konstrukcijose kartais realisti
ne forma, kartais grynuoju ab
straktu. Leger kūrė monumen
talaus formato paveikslus. Pra
nas Gailius, kaip matome, pasi
rinko grafikos sritį vįsai .skir
tingų priėjimu, neįsisavindajnas 
Leger metodų. Gailius dirba dau
giau grakščiom linijom, mažiau 
geometrinėm formom puikiai iš
balansuodamas kompozicijos rit
mą. Lietuviškos idėjos Gailiaus 
kūryboje labai mažai arba nie
ko. . Bendrai Prano kompozicijos 
yra abstrakčios, dekoratyvinio

Prague mokyklai vadovaujant 
19-to £imt. pabaigoje. Seka nau
jas poimpresionizmas ir surrea
lizmas, kuris nesukūrė mokyk-

”argučio surengtoji Prano 
Gs liaus iš Paryžiaus grafikos 
darbų paroda buvo atidaryta ge
gužės 11 d. Čiurlionio galerijo
je Jaunimo Centre, Chicagoje. 
Išstatvta 68 darbai. 23 Intra mu
ro'. ciklai pažymėti tik nume- 
r? <), 6 Kammerblokai, 15 Inca- 
felokų, taip pat pažymėti nume
tąs, neturi specifiškų kūrinių 
pa adinimų. Kiti kūriniai pa
vadinti prancūzų ir lietuvių kal-

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAILININKŲ SĄJUNGOS VALDYBA 

iš-kafrčt: Magdalena Birut* Stankūnienė, iždininkė, Miką* Šileikis, spaudos atstoves, Vladas 
Vaitekūnas, pirmininkas, Aldona Labokienė, sekretorė.

Parodos Balzako muziejuje
Balzeko Lietuviu kultūros mu

ziejuje 4212 Archer Avė., visą

PRANAS GAILIUS Solo Orange (Grafika)

E vykstančios parodos Čiurlionio Galerijoje

elemento. nemenka jėga ir tam 
tikras grožis.

Pravartu pažvelgti ką pran
cūzų meno žurnalai rašo apie 
Gailių. , ;

gegužės mėnesį vyksta Maria 
Aukštesniosios mokyklos moki
nių dailės darbų paroda, kurioje 
dalyvauja 54 studentės, lietuvai
tės ir kitatautės. Klasėm vado
vauja sesedė Rosanne.

Muziejus atdaras nuo 1 vai. 
iki 4:30 v. popiet. Atdara ir sek
madienį.

Nuo 
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

taille čfouce) ? darbas ’ iėškb ne 
tiek fiksuoti realybę tomis nle- 
džiaginėmis- priemonėmis, • ku
rias menininkas įsisavino, kiek 
sukurti galingo ir spinduliuojan
čio intensyvumo žaismingas ver
tybes. Galerie de Fanai

Dail. įEranas ’ Gailius tūrėjo 
apie 30 parodų, daugiausia Pa
ryžiuje, Luxemburge, Genevoje, 
Chicagoje ir kitur.

Paroda pasibaigia gegužės 20 
d. Atdara kasdien nuo 7 v. v. iki 
9; savaitgaly _ nuo 10 y-, ryto 
iki 9 vai. vakaro.

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 h 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.

Lėtais pasikeitimais ir dra
matinėmis Įtalpomis'Pranui pa
vyksta sukaukti visą pasaulį ne
dideliame'plote. Formos, kurios 
nepriklauso jokiai aprėžtai val
dai, alsuoja gyvybe, atsisklei
džia ir virpa kandžioje grafiš
kumo pyniavoje, sukdamosios 
neįtikėtinu greičiu. Tai yra vie
natinė, originali ir retai pasitai
kančios jėgos vizija.

Galerie Dumay
(Prano parodos įvertinimas) 

Arts - EOisirs \ - *

pataikė sšvo vieton, kuriuos Ame 
rikos meno istorija įsirašė kaip 
tautinio meno pionierius, Plas
tinio meno evoliucijos chaose 
pasiliko daug tokių, kurie ab
straktines idėjas stūmė toliau. 
Laimingu sutapimu muziejų ku
ratoriai atėjo į talką. Susidarė 
tam tikras avangardas proteguo
ti ir puoselėti “intelektualinį” 
meną — abstraktą, kuris neturi 
minties, nei komunikacijos su vi
suomenę.

(Bus •Jąur;8u)iliustracijos ir tekstai 
na parodos lankytojus.

P. Gailius, buvęs 
prancūzų dailininko

meno klausimais
(Tęsinys)

Ištraukos iš Paryžiaus 
meno žurnalų

Arts -Spectacles - . Mutation
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KAŽ. STRtV*

PRAŠO PLYTOS...
brendusiam rašytojui. Bet, Die
važi, šio pasikalbėjimo antgal- 
vė intriguojanti, nors grubi ir 
ne literatūriškai skambanti:

1.

Kažkas ant mano rašomojo 
stalo padėjo kon traversia j, 
akiratininkų leidžiamą ir jų 
platinamų 1073 m. sausio mėn. 
“Akiračius”. Vartau, skaitau. 
Dauguma šio mėnraščio straips
nių sunkte persunkta negaty
via kritiką.

O vienas ir kitas iš šių, tik
rai, daugiau tiktų Lietuvos 
okupanto spausdinamam šlam
štui, nei išeivijos spaudai. Tarp 
jų yra ir tokių, kurie tiesiog 
nurašyti iš maskvines “Prav- 
dos”, pvz., išdėstyti kvislingi- 
niai liaupsinimai rusų tautos 
šlpvei...

Bet kas mane labiausiai nu
stebino, kad tarp šių rūstumu 
dvelkiančių rašinių, atrandu 
ir man gerai pažįstamo ir ma
no gerbiamo poeto p. St. Sant
vara įdėtą gan ilgą pasikalbė
jimą, kurio viršuje figūruoja 
ir jo paties veido nuotrauka.

Pasikalbėjimas tikrai, gražia 
ir sklandžia lietuvių kalba pa
rašytas, taip kaip ir dera su- 

KAZYS AMBROZA1T1S, medicinos dak
taras, Gary metodistų ligoninės radiolo
gijos departamento direktorius ir tos li
goninės gydytojų prezidentas, JAV LB 
Tarybos narys, Lietuvių Fondo Tarybos 
pirmininkas, American Foundation for 
Lithuanian Research, Ine. prezidentas. 
Kandidatuoja tik j PLB Seimą.

“įdėk tų plytą į mano grabų”... 
Kam gi prireikė p. St. Santva
rai, jo mirties atveju, plytos 
grabe? Tai mįslė, kurią atspė
ti ne taip lengva... Juk iki 
šiol naujieji lietuviai ateiviai 
Amerikon atvykę prašo, ar net 
testamentan įrašo, kad mirus 
ant jų akių ir krūtinės būtų už
berta žemių, atvežtų iš tėviš
kės, ar iš Vilniaus, nuo Gedi
mino pilies kalno...

O gal jis panoro būti palaido
jamas pagal senovės lietuvių 
karžygių laidojimo ceremonia
lą? Bet ir karžygiams į karstą 
dėdavo kardą, o ne plytą... 
Plyta ar jos tik dalis, kuri mū
siškai tariant plytgalis, šian
dien daugiausia naudojamas 
mušeikų, bei apželtagalvių hi
pių muštynėse su policija. Iš 
tikrųjų, kam gi, p. St. Santva
rai prireikė grabe plytos? Jei 
tai, tikrai, jis panoro būti pa- 

hi3ota, pagal *.enovėi karžy
gių laidojimo ceremonialų, lai 
jau geriau pritiktų prašyti 
žmonos įdėti į grabą kardą prie 
šalies, o jokiu būdu ne plytą. 
Manau, kad ir jai toks testa
mentinis prašymas būtų daug 
patogiau įvykdyti.

BEVEIK KATORGININKO 
DARBAS...

Skaitau toliau. Tikrai pats 
rašinys žavus, stilistiškai lite
ratūriniai nuaustas. liet toli 
gražu jis nėra politiniai giliai 
išmąstytas , nors jame palie
čiamos kaikurios ir labai opios 
politinės problemos. Autorius 
savo pasikalbėjimą pradeda 
prisiminimu, kuriame jis at
skleidžia sunkias literatūrinio 
darbo valandas. Ypač, jam 
jos buvo sunkios, lyg ir kator
gininko darbas, verčiant ope
rų tekstus, šiam darbui jam 
tekdavo kasdien skirti net 16 — 
20 valandų. Tiesa, kad tokių 
libretų vertimai yra nelengvas 
darbas.

Bet nejučiomis norėtųsi pa
klausti p. St. Santvarą, kuris 
gi, darbas iš viso yra lengvas? 
Nemanau, kad operų daini

ninkų dafba4; buvo lengvesnis,i 
negu vertėjo, kurie tų operų 
arijas “kalė**, ruošdami jas 
scenai. O valandų skaičių jie 
tikriausiai nemažiau pašvęs- 
davo jas išmokti.

Manau, kad neklvsiu, šaky- 
damas net ir daugiau, negu 
darant jų vertimus. Tikrai, bū
tų neteisinga manyti, kad ver
tėjas buvo nuskriaustas ir už 
tokį sunkų darbą ir kad Lietu
vos Valstybės teatras- būtų li
kęs jam nepilnai atsiteisęs...

Sunku suprasti ką p. St. Sant
varas norėjo atidengti rašyda
mas tai, kad girdi, mūsų pra
eitis svetur nėra perdaug 
gerbiama. Iki šiam laikui ne
teko užtikti betkuriame rimta
me išeivijos kultūros žurnale, 
kur būtų suniekinta mūsų pra
eitis. Ir kad toks suniekinimas 
būtų jau tiek žemas, kuris tik 
primintų paukščius, kurie 
mėgsta teršti savo lizdą...

Tiesa, niekina mūsų praeitį, 
tik ne kas kitas, o Lietuvos 
okupantas ir jo pakalikai.

(Bus daugiau)

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS*

LAIŠKAS Iš LIETUVOS
Pavergto žemaičio goda »

Besiknaisiodamas savo popie
riuose užtikau laišką, gautą iš 
Lietuvos prieš ketvertą metų. Jį 
rašė vienišas, likęs be artimes
nių giminių, savamokslis, bet 
daug dirbęs visuomeniniame 
darbe Neprikl. Lietuvos kūri
mosi metais, o taip pat ir vėliau 
aktyviai dalyvavęs visokeriopo
je veikloje, didelis patriotas, 82 
metų amžiaus susilaukęs žemai
tis. Prie laiško, kuris gana san
tūriai rašytas, jis pridėjo ir sa
vo vidinio skausmo, laisvės ilge
sio šausksmo pasėkoje sukurtą 
eilėraštį, kurį čia žemiau nura
šau žodis žodin netaisydamas 
kalbos. Gal kartais rašiniuose 
apie pavergtą kraštą Jums ga
li būti pravartus panaudoti. Jei 
panaudosite apsieikite be mano 
pavardės. A. J.

štai kalbamasis eilėraštis:
Oi Dainos, dainos jūs mano 

/patieka 
Visi širdies mano skausmai pas 

/jumis palieka 
Verkdama, dejuodams išmokau 

/dainuoti 

Kąip tni.’kd gegutė iŠ skawttho 
/kukuoti.

Aštrūs valdžios peiliai širdį man 
pervėrė

Ir aštrius lenciūgus ant kaklo 
/užnėrė 

Reik man naštą nešti ir krimsti 
/plutą kietą 

Vienam kaip žemelei gyventi ant 
/svieto

Toli mano tėvai ant dangiško 
/skliausmo

Nčra kam nuraminti širdies 
/mano skausmo

Toli mano broliai visur 
/išblaškyti

Vieni jau išmirė greit išmirs ir 
/kiti.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Sydnėjaus lietuvių išleistos 

knygos

Antano Laukaičio pranešimu 
Dirvai, Sydnėjaus rašytojų iš
leistos knygos yra: J. A. Jūragio 
redaguotas “Australijos Lietu
vių Metraštis”, Vytauto Janavi
čiaus “Pakeliui į Atėnus”, J. A. 
Jūragio “Tolimieji Miražai”, 
Ant. Sirkos “Kur bėga Šešupė” 
ir “Ilgiuosi Tavęs”, J. A. Jūragio 

Redaguotas “Plunksnos” klubo 
almanachas “Plunksna ir žodis” 
Vaclovo Šliogerio “Antanas Sme
tona”, A vos Saudargienės “Bu
vo Broliai Devyni” ir “Sigutė”, 
kun. Petro Butkaus “Tautų šven
tovėse”, Angės Lukšytės “Kal
nų Velnias”, Jurgio Janavičiaus 
“Journey to the Moon”, J. A. Jū
ragio redaguota poezijos anto
logija “Terra Australis”, J. Ja
navičiaus redaguoti “Putino 
Laiškai” ir “Poezijos prozos la
pai”.

AFRIKOS KARDINOLAS 
Iš GAUSIOS ŠEIMOS

Lenkų laikraštis “Przekroj” 
rašo, kad popiežius Paulius VI 
paaukštino į kardinolus, tarp ki
tų, ir Mauricijų Otungą iš Nai
robi — Afrikos. Kardinolo tė
vas yra kėnių giminės vadas, ku
ris turi 100 žmonų ir 145 vaikus. 
Naujai įšventintas kardinolas 
vykdamas į Romą drauge atsi
vežė ir nemaža skaičių savo gi
minių. (sj)

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO

LIETUVIO 
DRAUGAS IR BIČIULIS

JUOZAS ARDYS, inžinierius, Lemento 
LB apylinkės narys, JAV LB Tarybos 
narys, buvęs JAV LB Philadelphijos apy
linkės valdybos narys ir jos pirmininkas, 
Philadelphijos Vinco Krėvės šeštadieni
nės lituanistinės mokyklos mokytojas, 
tėvą komiteto pirmininkas.

JONAS BOREVIČIUS, kunigas, jėzuitas, 
lietuvi? jėzuitų Čikagoje vyresnysis, JAV 
LB Tarybos narys, buvęs Jaunimo Centro 
Čikagoje direktorius, Kanados LB Kraš
to valdybos narys ir Kultūros Fondo pir
mininkas, JAV LB Centro valdybos vi
cepirmininkas.

ANATOLIJUS KAIRYS, rašytojas, JAV 
LB Tarybos narys, nuo 1967 m. LB Kul
tūros Fondo (dabar Tarybos) pirminin
kas, šiose pereigose išbuvęs jau dvi ka
dencijas, I ir II Teatro festivali? orga
nizatorius, aktyvus bendruomeninin- 
kas.

GEDIMINAS KIJAUSKAS, kunigas, lie
tuvi? jėzuitų provincijolas, Jaunimo Cen
tro Čikagoje direktorius, buvęs II PU 
Kongreso programos talkininkas, jau
nimo apaštalas, daugybės jaunimo sto
vyklą kapelionas, moksleivi? ir studen
tu at-kų dvasios vadas, spaudos bendra
darbis.

PETRAS KISIELIUS, medicinos dakta
ras, Cicero LB apylinkės narys, penktą 
kartą JAV LB Tarybos narys. Lietuvi? 
Fondo Tarybos narys ir vienas iš inicia
torių, buvęs Ir tebėra daugelio ateitinin
ką organizacijų valdybų Ir tarybų narys, 
veikęs skautų organizacijoje, peskauti- 
ninkas, Dainavos stovyklos aktyvus or
ganizatorius.

DR. LEONAS KRIAUČELIONAS, Kerpi 
Neo-Lithuania filisteris, IV ir V JAV LB 
tarybų narys, Iii Ir IV tautini? šoki? 
švenčių komitetų pirmininkas, Balfo ir 
Kultūros Fondo vajų pirmininkas, Dai
navęs ansamblio ir Montessori draugijos 
garbės narys, vyčių "Man of the Year".

VISI DALYVAUKIME

BENDRUOMENĖS
RINKIMUOSE

1973 m. gegužės 19-20 dienomis kviečiame visus daly
vauti JAV LB Tarybos ir PLB Seimo rinkimuose ir bal
suoti už šiuos kandidatus."

UŽ ŠIUOS ASMENIS PRAŠOME JUS ATIDUOTI SAVO BALSA, 
TODĖL, KAD:

* jie aktyviai dirba Lietuvių Bendruomenėje ir konkrečiais dar
bais yra įrodę savo pajėgumą ir Bendruomenės reikalų supra
timų;

* šiame nuomonių poliarizacijos ir kontroversijų laikotarpyje jie 
geriausiai sugebės išlaikyti Bendruomenėje nuosaikumą, ramumą, 
toleranciją ir savo veikloje remsis nuoširdžiu bendruomeniniu so
lidarumu;

* aukščiausiais savo tikslais laikydami Lietuvos laisvę, tautos iš
likimą, lietuvybę, tautinę kultūrą ir švietimą, jie visomis jėgo
mis sieks tuos tikslus įgyvendinti;

* būdami giliai susirūpinę pavergtų brolių likimu, visomis gali
momis priemonėmis jie stengsis pristatyti pasauliui okupanto 
daromas skriaudas, žmogaus teisių pažeidimą, religijos persekio
jimą ir bet kokią kitą priespaudą pavergtame krašte.

Inž. Valdas Adamkus
Dr. Gediminas Batukas
Rašytojas Aloyzas Baronas
Bronius Kviklys, Korp! Vytis filisteris — garbės narys
Prof. dr. Juozas Meškauskas
Algis Modestas, Korp! Neo - Lithuania filisteris 
Dr. Algis Norvilas.

ANTANAS RAZMA, medicinos daktaras, 
milijoninio fondo sumanytojas ir vienas 
iš iniciatorių, buvęs LF iniciatorių gru
pės, vėliau Tarybos ir dar vėliau valdy
bos pirmininkas, nuo 1962 m. JAV LB 
Tarybos narys, dviejų Draugo romanų 
premijų mecenatas.

JUOZAS ŠLAJUS, tarnautojas, Brighton 
Parko LB apylinkės narys ir jos vaidy
bos pirmininkas, nuo 1965 m. JAV LB 
Kultūros Fondo (dabar Tarybos) valdy
bos narys, ii PU Kongreso spaudos ko
ordinatorius, daugelio Bendruomenės 
parengimų uolus talkininkas. Kandida
tuoja tik j JAV LB Tarybą.

VYTAUTAS VARDYS, politinių mokslų 
daktaras, Oklahomos universiteto profe
sorius, daugelio mokslinių konferencijų 
dalyvis, knygų "Lithuania under the So
viets" ir "Karl Marx: Scientist? Revo
lutionary? Humanist?" redaktorius ir 
autorius, II Mokslo ir Kūrybos Simpoziu
mo programos koordinatorius, buvęs 
dviejų JAV LB tarybų narys.

JONAS ŽADEIKIS, Brighton Parko LB 
apylinkės narys, šešis metus buvęs jos 
valdybos pirmininkas, buvęs moksleivių 
ateitininkų Centro valdybos pirminin
kas ir at-kų sendraugių Centro valdybos 
narys, spaudos bendradarbis. Kandida
tuoja tik j JAV LB Tarybą.

POVILAS ŽUMBAKIS, advokatas. Gagu 
Parko LB apylinkės ir JAV LB Tarybos 
narys, ateitininkų Tarybos narys, buvęs 
JAV LB Centro valdybes narys, aktyviai 
dirbęs šiaurės Amerikos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo Ir Sporto sąjungoje, ak
tyvus amerikiečių politinėje veikloje.

BRONIUS NAINYS, inžinierius, Mar
quette Parko LB apylinkės narys, JAV 
LB Tarybos narys, buvęs JAV LB Čika
gos apygardos ir JAV LB Centro valdy
bos pirmininkas, II Tautinių šokių šven
tės ir I Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo 
organizatorius, daugelio kultūrinių pa
rengimų ruošėjas.
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Bendruomenės rinkimai
Ateinantį šeštadienį, gegužės 19 ir 20 dienomis, vi

same krašte vyksta Amerikos Lietuvių Bendruomenės 
rinkimai. Rinkimai bus dvejopi Vienu sąrašu bus renka
mi atstovai į JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybą, o ant
ru sąrašu bus renkami atstovai į Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimą, šis seimas tvarko visus Bendruomenės 
reikalus, o JAV LB taryba yra atsakinga už visus Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės reikalus.

Prieš penkiolika metų priimta Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės konstitucija sako, kad kiekvienas lietuvis 
yra bendruomenės narys. Konstitucijoje yra paragrafas, 
kuris sako, kad niekas negali būti prievartaujamas ry
šiams su Bendruomene nutraukti. Visa tai labai gražu po
pieriuje, bet tikrovėje reikalai truputį kitaip atrodo. Jei
gu Bendruomenės priešakyje stovėtų pakantrūs vyrai ar 
moterys, jeigu jie pajėgtų sugyventi su įvairių pažiūrų 
žmonėmis, tai lietuviai gal ir nebūtų nutraukę ryšių su 
Bendruomene. Bet frontininkams įsistiprinus aukščiau
sioje Bendruomenės vadovybėje, reikalai buvo taip tvar
komi, kad tiktai maža lietuvių dalis tapo Bendruomenės 
nariais. Frontininkai išvaikė bendrą darbą dirbti norė
jusių žmonių iš Bendruomenės ir ją visiškai nususino.

Amerikos Bendruomenė turėjo rūpintis švietimo ir 
auklėjimo reikalais. Toks buvo Vliko pageidavimas ir 
toks buvo susitarimas. Nepajėgę šio reikalo suorganizuo
ti ir aptvarkyti, kultūrinius lietuvių klausimus jie visiš
kai apleido. Amerikoje yra didokas lietuvių mokytojų 
skaičius. Jie gali ne tik mokyti, bet ir vadovėlius paruoš
ti. Bendruomenininkai jų nepanaudojo. Tuo tarpu švie
timo reikalai sunkėjo ir blogėjo. Vienas frontininkas po
sėdžiuose .prasitarė, kad vadovėlius pradžios mokykloms 
reikia imti iš “tarybinės” Lietuvos. Kur tie Vilniuje pa
ruošti ir spausdinti vadovėliai veda, kiekvienam lietuviui 
turėtų būti aišku. Mes kalbame apie pačius “nekalčiau
sius”, kuriuose nėra partinės propagandos, o ką jau kal
bėti apie istoriją ir literatūrą.

Bendruomenės vadovybėje sėdintieji frontininkai 
kultūrinio darbo nedirbo, bet ryžosi mestis politikon. Jie 
panoro važinėti Washingtonan, pasigirti senatoriams, 
kokią didelę organizaciją jie atstovauja, bet tam darbui 
reikėjo pinigų. Pinigų jie neturėjo, tai ryžosi kėsintis į 
Amerikos Lietuvių laisvinimo darbui renkamas aukas. 
Amerikos lietuvių organizacijų atstovai pasipriešino. Pra
džioje jiems davė ir pinigų, bet vėliau panoro sužinoti, 
kuriems tikslams tuos pinigus jie leidžia. Kai patyrė,
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pusei metų - . $12.00
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1738 So. Halsted St, Chicago. 
UI, 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

YL. BAKCNAS

Pastabos iš tolo
Ne paniekinantys komen

tarai, bot tikry fakty 
pa brėžimas

Apgailestauju, kad Lietuvių 
■Žurnalistų Sąjungos Los Ange
les skyriaus pirmininkas Jonas 
Kuprionis (“Naujienos” š. m. 
balandžio 23 d. Nr. 96) mano 
š. m. kovo mėn. 31 d. pastabose 
(“Naujienos” Nr. 77) paminė
tą to skyriaus susirinkimą pava
dinimu “tariamų žurnalistų su
sirinkimu” užskaitė pažeminan- 
nančiu ir išvadoje net panieki
nančiu komentaru. Nesijaučiu 
kaltu nei vienu iš tų įtarimų ir 
skaitau būsiant naudinga dėlto 
pasisakyti.

Dėl narių telkimo į Lietuvių

kad pinigai daugiausia buvo leidžiami bereikalingoms 
kelionėms ir tuščiavidurėms konferencijoms, tai pinigų 
davimą apstabdė.

Frontininkai pradėjo kabinėtis prie Amerikos lietu
vių organizacijų ir kelti bereikalingus erzelius. Jie manė, 
kad šitokiu būdu jie galės apardyti Amerikos Lietuvių ve
damą darbą ir drumstame vandenyje pasišienauti Bet 
ir šitas reikalas jiems nepavyko. Erzelių kėlimas paken
kė pačiai Bendruomenei ir pakenkė net frontininkams. 
Dalis frontininkų visai pasitraukė iš visuomeninio darbo, 
o protingesnieji nuėjo dirbti su jiems artimesnėmis 
grupėmis.

Nugyvenę Bendruomenę, artėjančinuose rinkimuo
se frontininkai net sudarė specialų komitetą tai bendruo
menei remti Taip ir pasivadino Komitetas Bendruomenei 
Remti. Jeigu jie būtų prisilaikę Vliko nurodymų, ir viską 
statę ant Vliko padėtų pagrindų, tai šiandien būtų išau
gusi didelė lietuvių organizacija, kurios narių skaičius- 
būtų gausus. Tinkamos Bendruomenės nepastatė, bet jau 
rado reikalo ją ramstyti. Ją ramsto ne frontininkais, ki
tokio medžio šulais.

Naujienoms iškėlus viešumon, koks netikslus buvo 
tuometinis “rinkimų” įstatymas, bendruomenininkams 
teko rinkimus atidėti ir šiek tiek persitvarkyti. Jie tvar
kėsi, bet iki šio meto tinkamai reikalų nesutvarkė. Artė
ja rinkimai, bet rinkikų sąrašo dar neturi. Kiekvienam 
aišku, kad rinkimai bus netikslūs, jeigu iš anksto nepa
sistengta sudaryti sąrašo. Rinkimai turėtų būti praveda
mi tik pagal sąrašą. Kol nebus sudarytas Bendruomenės 
narių sąrašas, tai galės balsuoti — kas tiktai norės.

Jeigu organizacija neturi savo narių sąrašo, o val
dyba leidžia balsuoti nariams ir nenariams, tai ko galima 
laukti iš tokio “balsavimo”? Jeigu jau “balsuojama” be 
narių sąrašo, tai reikėjo bent “rikiminę” komisiją suda
ryti tokią, kad lietuvių dauguma galėtų pasitikėti. Tuo 
tarpu dabartinė Bendruomenės vadovybė paskyrė tiktai 
frontininkus rinkimams pravesti Kas galės tikėti tokio 
“balsavimo” rezultatais? Nėra aiškios tvarkos ir su bal
savimais paštu. Ar yra įvairių grupių sudaryta komisija 
tiems “pašto atneštiems” balsams tikrinti ir skaičiuoti? 
Kiekvienas bendruomenininkas turės daboti, kad vado
vybė per akis nebandytų apgaudinėti ir balsų nenusuktų.

Kaip ten bebūtų, jeigu šių rinkimų metu būtų iš va
dovybės eliminuoti erzelių kėlėjai ir vieningo darbo ardy
tojai, tai dar būtų pusė bėdos.

pripuolamus spaudos bendradar
bius (ar net tokiais tik buvu
sius) vadinti žurnalistais, juo . a*- 
biau kai pats jis dabar yra taip 
besivadinančių organizacijos vie
tinio (Los Angeles skyr. pirmi
ninku. Lygiai tiek pat yra ir 
mano, pripuolamo spaudos ben- 
radarbio, valia ir pareiga ginti 
savo pažiūrą į žurnalisto vardą, 
betgi neturint jokios intencijos 
juos žeminti ar paniekinančiai 
komentuoti jų veiklą (kaip man 
be pagrindo primeta p. J. Kup
rionis). Nieko n eįtaigoju, kad 
pritartų mano nuomonei, bet kiek 
tai liečia mane asmeniškai.— 
niekada nesutiksiu vadinti žur
nalistu asmenį, kuris spaudoje 
pasirodo tik vos retkarčiais ir 
nieko bendro neturi su žurnalis
tine profesija. Tokia man visa
da bus tik tariami žurnalistai. 
Jei p. J. Kuprionis laiko tai pa
žeminimu ir net paniekinimu — 
tai jo pažiūra. Mano gi pažiūra 
yra tokia: tokių tariamų žurna
listų pakėlimas, suteikiant jiems 
žurnalisto vardą — yra nei dau
giau nei mažiau kaip pažemini
mas ir paniekinimas žurnalisti
nės profesijos bei žurnalisto var
do.

Dr. M. Anysas atidarė akis
žinoma, tik tiek, kiek tai lie

čia jo atsiminimus apie Klaipė
dą, kurių “Naujienose” buvo at
spausdinta geras gabalas. Man 
savo pastabose (“Naujienos” 
Nr. š. m. balandžio mėn. 12 d.) 
užsiminus apie taip vadinamą 
Urbšio raportą, — (dėl Reicho 
ultimatumo Lietuvai, kad ji ati
duotų Klaipėdos kraštą), dr. M. 
Anysas atsiliepė savo tvirtini
mu, kad jis pokalbyje su Užsie
nių Reikalų Ministeriu Urbšiu, 
jau po Klaipėdos atidavimo, pa
tyręs, jog ministeris Urbšys, ga
vęs ultimatumą Berlyne, į Kau
ną grįžo vokiečių lėktuvu, kai 
tuo tarpu K. Škirpa, tada bu
vęs Lietuvos Pasiuntiniu Ber
lyne, (taigi asmuo, kuris Urbšį 
pasitiko Berlyne jam atvykus iš 
Romos, palydėjo jį pas Ribben- 
tropą, turėjo pasikalbėjimą su 
Urbšiu apie Vokietijos ultima
tumą ir paskui Berlyne Urbšį 
palydėjo jam išvykstant, su ulti
matumu, Kaunan) sako, kad 
Urbšys Kaunan grįžo traukiniu.

Nežiūrint kaip labai vertin
čiau dr. M. Anysą, kurį labai ge
rai asmeniškai pažinojau, vis 
dėlto turiu prisipažinti, kad lo
giškai galvojant niekaip negaliu 
sutikti su dr. M. Anyso tvirti
nimu, kuris išplaukia iš tariamo 
jo pasikalbėjimo su ministeriu 
Urbšiu. Teabejoju ir tokio pa
sikalbėjimo buvimu iš viso — 
bet tai tik spėjimas.

Esu linkęs be jokių rezervų 
priimti už “tikrą pinigą” K. Škir
pos tuo reikalu pareiškimus. Jis 
gi yra ministerio Urbšio Berly
nan atvykimo ir išvykimo gy-

Žurnalistų Sąjungą ir dėl tos 
s-gos vardo, šiose sąlygose Ame
rikoje, mano nusistatymas yra 
gerai žinomas visiems — tik
riems ir tariamiems žurnalis
tams, įskaitant ir p. J. Kuprio
nį. Jei kam nežinoma, pakarto
ju; žurnalisto vardas priklauso 
tik tam, kas verčiasi, na gal gra
žiau — kas užsiima žurnalizmu, 
arba jau bent didele dalimi žur- 
nalizmo profesija sudaro jo pra
gyvenimo šaltinį arba, kad ir
be to — žurnalizmas yra jo vy
riausia užsiėmimo paskirtis. Ma
no išmone, lietuvio žurnalisto 
vardas priklauso (čia Ameriko
je) tik tiems, Kurie dirba laik
raščių redakcijoje, iš to pragy
vena, na ir vienam — kitam ben-

dardarbiui, kurie yra daugiau ar 
mažiau apmokami arba ir to
kiems, kurie laikraščius redaguo
ja, nors už tai ir negaudami at
lyginimo. Visi kiti, mano aky
se, yra tik tariami žurnalistai 
ir neturi teisės (bet kas čia da
bar paiso kokią turi teisę tokiais 
atvejais?) naudotis žurnalisto 
vardu.

Tokiu skaitausi aš pats, ne ki
tokiu skaitau ir p. J. Kuprio- 
nį, nežiūrint, kad jis kartkartė
mis parašo ir labai gerą straips
nį — gal net geriau, negu kitas 
tikras žurnalistas. Betgi to dar 
negana, kad p. J. Kuprionį gali
ma būtų vadinti žurnalistu. Man 
— ir jis tik tariamas žurnalistas, 
nežiūrint kaip į tai jis bežiūrėtų. 
Ką besakyti apie daugelį, net 
kelis desėtkus kitų skyriaus na
rių, kurie rašo dar mažiau negu 
pats skyriaus pirmininkas arba 
kurie iš viso nieko nerašo?

Nemanau, kad tokių narių pa
vadinimas tariamais žurnalistais 
būtų paniekinimas, nes tokios 
intencijos, kuo mane įtaria p. 
J. Kuprionis, neturiu.

Toliau p. J. Kuprionis savo ra
šinyje “Dar apie žurnalistus” 
man priekaištauja ir dėl susirin
kimo aprašymo, žodžiams dialo
gas ir triukšmingas panaudojant 
kabutes, kitaip sakant — tuos 
žodžius parašius kabutėse. Trum
pas mano, ne kokio kalbininko, 
paaiškinimas: tas dialogas ne
buvo dialogas pilnoje to žodžio 
prasmėje (kur būtų tedalyvavę 
tik Br. Raila ir J. Gliaudą) — ly
giai ir triukšmas — nebuvo 
triukšmu pilna to žodžio pras
me, kai pvz., triukšminguose Eu
ropos ar Pietų Amerikos parla
mentuose kartais darban palei
džiamos kumštys ar kėdės ir 
rėkiama koliojimosi žodžiais. To 
čia nebuvo ir dėlto susirinkimą 
pavadinau “triukšmingu”, nes 
jis buvo nepaprastas. Skyriaus 
pirmininkas, pasmerkdamas ma
ne, tur būt, nebuvo dar skaitęs 
Adonio korespondencijos (“Nau
jienos” š. m. balandžio 12 d. Nr. 
87), kurioje tas susirinkimas 
gana vaizdžiai aprašytas, ypač 
pabrėžiant Railos-Gliaudos “dia- 
ogą”, dėl kurio labai kritiškai 
pasisakė “J Laisvę” redaktorius 
J. Kojelis ir “Lietuvių Dienų” 
redaktorė D. Mackialienė. Jų 
pasisakymuose kaip tik labai 
ryškiai matyti to susirinkimo 
“triukšmingumas”.

Galų gale rašytojas J. Gliau
dą susirinkimą apleido pasiju
tęs užgautu. Skyriaus pirminin
kas p. J. Kuprionis Br. Railos pa
sakymą, kad ypač kalbos žino
jimas reikalingas pačiam Gliau
dai — laiko juokingu. Tada p. 
J. Kuprionį ir visą susirinkimą 
galima laikyti ne triukšmingu 
bet juokingu, o pagal kitus — 
net skandalingu ir t. t.

Pono J. Kuprionio laisva valia 
ir pareiga ginti jo nusistatymą

Ar«bę bvstardas nelabai laimingas, 
kad ant jo joja tinginys paukštelis 
karminas, bičiy ėdikas. Jiedu nufo

tografuoti Etiopijos dykumoje.

vas liudininkas. Kas gali pasi
kliauti kokio būto ar nebūto pa
sikalbėjimo teigimais? Yra tik 
taip ir ne kitai, kaip sako K. 
Škirpa, o ne dr. M. Anysas, ne
bent K. Škirpa pakeistų savo tei
gimą ir pareikštų, kad buvo taip 
kaip tvirtina dr. M. Anysas, o 
ne taip, kaip jis, K. Škirpa, matė.

Dr. M. Anysas savo atsakymo 
pabaigoje mini ir mano sieloji- 
mąsi ta aplinkybe, kad Škirpa 
iki šiol neišleido veikalo apie 
Klaipėdą, pažymint pinigų trū
kumą. Dr. M. Anysas, taip jis 
sako, dabar rengia tokį veikalą, 
— tūlų asmenų patarimu. Ry
šium su tuo dr. M. Anysas sa
ko: “Būtų labai malonu, kad 
Bakūnas suorganizuotų kokį 
1,000 dolerių išlaidoms padeng
ti. Manau, kad jam greit atsi
darys akys, kai kreipsis į tau
tiečius pinigų reikalu”.

Apgailestaudamas turiu pri
sipažinti, kad tai šventa tiesa, 
kiek tai liečia mane asmeniškai, 
ir dr. M. Anyso Klaipėdos atsi
minimus. Man dr. M. Anysas 
savo atsiminimais, kiek jų iki 
šiol buvo išspausdinta “Naujie
nose” — atidarė akis. Niekada 
nesiryžčiau kreiptis į tautiečius 
prašydamas pinigų tokių atsi
minimų išleidimui. Net ir pats 
neduočiau, jei kas į mane kreip
tųsi. Kalbu apie tai, kas “Nau
jienose” jau buvo paskelbta. 
Kiek liečia Škirpos atsiminimus, 
jie bus išleisti ir greitai išpirk, 
ti. Jei Škirpos atsiminimų išlei
dimas yra užkliuvęs tik ties 1,000 
dolerių, tai ta spraga gali būti 
užkišta per vieną savaitgalį. Apie 
dr. M. Anyso atsiminimus pasi
sakysiu plačiau neužilgo.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

A. D. KIZLYS KIZLAITIS

KAS ŽLUGDĖ IR ŽLUG Ui’
LIETUVIU TAUTĄ?

12
Po kelių metų darbo komercijos banke 
Turkestane (Rusijoje), jis laike Pirmojo 
Pasaulinio karo pasiekė Šveicariją (Fri- 
bourgą), kur pasišventė filosofinėms stu
dijom. Čia jam tekdavo sutikti ir padrau
gauti su Lenkijos ir Lietuvos lenkais. Lie
tuvos lenkai daugumoje buvo išsigimėliai 
lietuviai ir kaipo toki negalėjo pakęsti lie
tuvių skyrimosi nuo lenkų, bei viso lietu
vių tautinio atgimimo. Jie po senovei susi
pratusius lietuvius skelbė esant dideliais 
šovinistais, litvonianais, be jokių kultū
rinių tradicijų, tiesiog pagonimis. Jie dėjo 
pastangas apgaudinėti lietuvius savo senu 
apgauliu šūkiu: “gyvenkime kaip broliai 
su broliais, lygūs su lygiais”, žinoma, at
kuriamos Lenkijos valstybės — Lietuvos 
provincijoje.

Taip vienas iš tokių lenkų L. Janowski, 
savo prieš lietuvius išleistame pamflete 
“Litwa i Polska”, Ištisa n ne 1916 m. skel
bė šias nesąmones: “Fikciję o sfarožytnei 
kulturže rzekomo litewskiej oddawnie juž 
wynniesiono z nauki, figų ru j e ona tylko w 
pismach letuwiszkach (Mano pabr. A. D. 
K. K.). Ne mowięc že mytologia ėst czys- 
tem zmysleniein pozniejszych czasow, ale 

w’Ogdl žadnej samoistnej ciwilizacij po- 
ganskiej plemiena litewskie nie wytworzy- 
li. Badanie archeologiczne pouczaję že 
bogastwa wykopoliskowe Žmudzi są 
pocodzenia skandynawskiego Liwow (? ! 
m. pabr. A. D. K. K.) zamieczkujacego ten 
teren w. początku naszej ery” (9 psi.).

(Prasimanymas apie seną tariamą lie
tuvių kultūrą jau seniai seniai išbrauktas 
mokslų, ji figūruoja tik lietuvių raštuose. 
Nekalbant, kad ir mitologija yra tikras 
paskutinių laikų prasimanymas, bet bend
rai jokios savarankios pagoniškos civiliza
cijos lietuvių gentys neišvysto. Moksliniai 
tyrimai parodo, kad, turtingos archeologi
nės iškasenos Žemaitijoje, pareina iš skan
dinavų — livų, gyvenusių toj srity mūsų 
eros pradžioje).

Kitoj vietoj tas pats Janowski (21 psl.) 
rašo: Chorobliwa postąwa ruchu litews- 
kiego (pagal prof. M. Roemerį “Litwa” 
1968 A. D. K. K.) czyni szkodę Polakom, 
niemniej przeto szkodzi ona litorinom“ (Li
gotas lietuvių atgimimo vaizdavimas neša 
nuostolį lenkams, bet nemažiau nuosto
lingas jis yra ir lietuviams).

Filosofinėse studijose peskendusį, be 
to iš mažens išaugusį, anot V. žemaičio, 
lietuvių dvasiai svetimoje aplinkoje, šie 
lenkų prasimanymai Stasį Šalkauskį pa
veikė: jis nematė ir nerado lietuviškos kul
tūros. Dėl to savo veikale “Sur les confins 
de deux mondes”, 1919 m., Geneva (Dvie
jų pasaulių kryžkelėje), paskelbė, kad 

lietuviška kultūra sintezės būdu turi būti 
sukurta iš vakarietiškų ir rytietiškų pradų. 
Ilgą laiką Lietuvos katalikų visuomenės 
vadai skelbė ir didžiavosi savo kataliko 
filosofo šia naująja teze kol rodos pirmas 
Jonas Aleksa savo brošiūroje “Lietuviškų 
gyvenimo kelių beieškant”, Kaunas, 1933 
m., paskelbė St Šalkauskio tezės absurdiš
kumą: lietuviams nėra jokio reikalo sveti
muosius medžioti, nes iš senų senovės jie 
turi savą aukštesnę už svetimųjų kultūrą, 
kurią lieka mums tik ugdyti ir stiprinti. 
Apie tai J. Brazaitis (žr.: Aidai, 1971. 10 
nm.) rašo: “ Pirmiausia jo (St š.) siūlo
ma misija (Rytų — Vakarų dvasios sinte
zė) neprigijo”.

Dabar pažiūrėkime, kas yra, ištikrųjų, 
toji universali katalikybė, kuria St Šal
kauskis pagrindė visą lietuvių ateitininkų 
ideologiją. Realiam gyvenime mes jos ne
randame. Ir čia St. Šalkauskis tikėkime 
prieš savo paties intencijas, ar nepasidarė 
lenkų Trojos arkliu — nesąmoningai su
žlugdyti lietuvišką katalikų visuomenę? 
L'niversalės katalikybės šaltinis turėtų bū
ti Vatikane, Popiežiaus asmenyje. Bet lie
tuvių istorijos eigoje turbūt net viena kita 
tauta neturėjo tiek daug progų ir galimy
bių įsitikinti ir pajusti, kad realiam gyve
nime nėra jokios universalios katalikybės, 
yra tik lotyniškoji — itališkoji katalikybė 
su vokiečių katalikybės atstovais (kryiitto- 
čiais) apie 200 metų vien prievarta, ugnim 
ir kardu nešusi lietuviams (aisčiams) aša

ras, sunaikinimą ir vergiją; po to apie 500 
metų lietuvių tautą vergė ir deformavo 
(slavino) lenkiškoji katalikybė (polska 
wiara), ir dabar čia J. A. V. atsirado airiš
koji katalikybė, tų pačių siekių vedama.

Gal perdedu? štai ką prel. M. Krupavi
čius “Lietuvybės išlaikymo klausimu” (žr. 
“Draugas” XI — 15,1966 m.) rašo: “Emi
gracijos sukurtos nuo nutautimo gintis 
priemonės virto nutautinimo priemonėmis. 
Ypatingai didelės žalos emigracijai daro 
jos sukurtos mokyklos. Iš jų jaunimas iš
eina visai praradęs savo tautinę sąmonę, 
ar labai sužalotas, tautiniu požiūriu pus
gyvis. Prieš ją nusikreipė ir jos stipriau
sios nuo nutautimo gintis tvirtovės — baž
nyčios. Mokykliniam jaunimui nesakomi 
lietuviški pamokslai, religijos mokoma 
svetima kalba, maldaknygės leidžiamos tik 
angliškos, mokytojai ir mokytojos bei ka
pelionai kalbina mokinius tik angliškai, jų 
lietuviškus vardus keičia į angliškus, išpa
žintys leidžiamos tik anglų kalba, apie jų 
tėvynę ir tėvus labai dažnai kalba moki
niams pažeminančiai ir užgaulingai, jų tė
vynės istoriją dėsto iš jų priešų parašytų 
vadovėlių. Kitose mokyklose net padai
nuoti lietuviškai draudžia. Yra išimčių, 
bet deja, jos labai ir net perdaug biednos.

Išeivija tai matydama būkštauja, neri
mauja ir ne be pagrindo kaltina bažnyčią 
ir kunigiją. Daugelis išeivių, praktikuo
jančių katalikų nesirašo į lietuvičkąją pa
rapiją nariais. Tokia reakcija visai su

prantama. Popiežiai tai žino ir duoda rei
kiamų nurodymų nuo to apsisaugoti. Po
piežius Jonas XXIII savo enc. Pacem in 
terris, pvz., 95, 96 str. taip kalba: “Rimta 
nuodėmė prieš teisingumą yra visa, kas 
silpnina mažumų grupių jėgas. Neteisin
gumas yra juo didesnis, kai toki nuodė
mingi projektai naudojami toms grupėms 
visai sunaikinti”. Tą pat įsako ir siekia 
Pijaus XII Exul fainilia konstitucija”. Jo
nas XXIII Amerikos nedemokratinės asi
miliacijos teoriją pavadino nuodėme prieš 
prigimtį. Iš Bažnyčios aukščiausiojo sos
to jei ir padaryta tai bent pasakyta visa, 
kas reikalinga apsaugoti emigracijos tau
tiniams idealams. Tačiau praktikoje ma
tome visai ką kita... Iš episkopato (Ame
rikos) sunku laukti užtariamojo žodžio”... 
Toliau kun. M. Krupavičius pateikia jo su
formuluotą 10 nuostatų, kurie, jei bus pri
jungti prie Exsul familia, patenkins emi
gracijos lūkesčius ir apgins jos prigimtą
sias teises. Tuos nuostatus buvo paėmęs 
vysk. V. Brizgys ir įsipareigojęs su savo 
raštu juos įteikti atatinkamai Vatikano in
stancijai. kaip turėtų būti papildyta kons
titucija Exsul famifia. “Jei lietuvybės iš
laikymo vadai nepradės kovoti ir realizuo
ti čia mano paduotos programos, prade- 
daint nuo mažyčių, neilgai mes lietuvybe 
džiaugsimės. Ir už tai bus atsakingi visi tie, 
kurie įpareigoti rūpintis lietuvybės išlai
kymu”.

(Bus daugiau)
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TELEF. PR 8-3229
DR. ANNA BALIONAS

AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 
« GBRKL81 LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal su si ta rimą

DR. K. G. DALUKAS 
u

DR. FANG C. Ul 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
ginekologine chirurgija 
•449 S*. Pulaski Rd. (Crawfard 

Medical Building). TeL LU 5-644*
Antras ofisas — 

•007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IU TEL 599-0500

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepiąs skambinti 3744012

DR. C K. BOBELIS
’NKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ

CHIRURGIJA
Tolof 695-0533

Hx Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58. ELGIN. ILLINOIS

DR. PfTK BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71at STREET 
Ofisas: HEmleck 4-5849 

Rexid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

irmadieniais tr ketvirtad 1—7 val.. 
■ntrad nenVadi^ni nun 1—5. treč.

ir tiktai «n«;tarua

Rez.: Gl 8-0873

DR. W BSIM-FiSINAS
AKU8ERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

.132 So. KedNe Ave.. WA 5-2670 
■falandos pagal susitarimą Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001

OR. NINA KRAIKE- 
KRiAUttUONAnt

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
•132 So. KEOZ1E AVĖ.

Telof. WA 5-2670.
Neatsiliepus — stambinti 

4714225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
šeštadieniais nuo 9 iki U vai. 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 7374149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DU LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofisą telef.-. 776-2888 
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. SI AITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tel.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tot: WA 5-3099

Detroito naujienos
— Motinos dienos minėjimo 

(proga gegužės 13 d. L. namuo
se paskaitą skaitė Danguolė Jur- 
gutienė. Meninę dalį atliko abie
jų šeštadieninių mokyklų mo- 

j kiniai. Programą pravedė Sta
sė Smaiinskaitė. Meninės da
lies programą pravedė Taura 
Zarankaitė. Aušros Lituanisti
nės mokyklos mokinys V. Žeb- 
raitis padainavo Oi neverk, mo
tule; Donatas Bitleris padekla
mavo motinai skirtą eilėraštį. 
Mišrus vaikų choras, vadovauja
mas Prano Zarankos, padaina
vo penkias daineles, akompona- 
vo Vidas Navarauskas. Jaunųjų 
šokėjų grupė, vadovaujama Re
ginos Marčiukaitytės, pašoko du 
šokius, akordeonistas Rimas 
Kasputis. Per A. L. Balso Ra
dijo Klubo valandėlę taip pat 
buvo paminėta motinos diena, 
motinai skirtą kalbą skaitė klu
bo pirmininkas ir pranešėjas 
Kazys Gogelis. Skirtą motinoms
eilėraštį gražiai padeklamavo 
Živilė Idzelytė.

— A. L. T. Sąjungos XIII Sei
mas Detroite.. Seimas įvyks š. 
m. gegužės mėn. 26 ir 27 dieno
mis Troy Hilton Inn. (Tel. 583- 
9000). Troy, Detroito priemies
tyje, Maple Road ir Stephenson 
Higrhway. Laikas: gegužės 
mėn. 26 d., šeštadienį. Nuo 10 
iki 11 vai. registracija; nuo 11

r€BADINSKAS
AM-FM Radijas, Magnetofonas

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 
Treč. ir sekm. uždaryta. 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLlNYČlA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. Š E R E NAS 

2047 W. 67th Pi. WAIbrook 5-8063

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROT R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ava. — 586-1220

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRantiw 6-1882

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisą* 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Redd. telef.: Glbeen 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl i 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195 Į

P. ŠILEIKIS. 0. P. '
M orthopeoas-protezistas

Aparatai • Protezai. Med. Ban-į 
W dažai. Speciali pagalba kojoms ■ 

(Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—& šeštadieniais 9—1.
2888 West 83rd St, Chicago, m. 60629

Telef.: PRoepect 6-5084

SOPHIE BARČUS
I RADIJO ŽEIMOS BALANDOS ■

į Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M. j

■ Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek-| 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL' 
ryto.

Telef^ HEmlock 44413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

$......................... - ■ •*

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

| iki 12 vai. iškilmingas minėji
mas. Skyriaus ir Seimui ruošti 
komiteto pirmininko Jono šva- 
bos žodis, himnas, sąjungos pirm. 
T. Blinstrubo žodis, mirusiųjų 
pagerbimas ir sveikinimai. Po: 
iškilmingo posėdžio seks darbo 
posėdis. Vakare 8 vai. banke-: 
tas. Banketo metu meninę dalį Į 
atliks solistė R. Mastienė, akom- 
poniatorius M. Motekaitis. šo
kiams gros visiems detroitie- 
čiams gerai žinomas Vytauto 
Petrausko orkestras “Atžaly-' 
nas”. Į banketą stalus galima! 
užsisakyti pas J. Švobą tel. 547- 
2859 arba pas J. Lesšinską ir ki
tus komiteto narius. Detroitie- 
čiams Troy Hilton Inn Motel 
lengviausia pasiekti važiuojant 
iš miesto centro 75 Highway; 
pravažiavus 14 mylių, išvažiuoti 
į Rochester Rd., sukti į kairę, 
pralindus pro Hv., laikytis kai
rės ir įvažiuoti į Stephenson Hv. 
Pavažiavus apie mylią Meple
Rd. kampe Troy Hilton Inn.

— Minint Romo Kalanto, Sto
nio ir Andriuškevičiaus suside-

Erdvės stoties Skylab "valgykloje" skridimo komendantas Conrad 
maišo sau maisto porciją. Toliau matosi astronautas Paul Weitz.

nas Ditminas. Išrinkta komisi
ja ateinančiam, piknikui ruošti,

ginimo mirties sukaktis, gegu- kuris įvyks liepos 8-tą dieną 
žės 13 d. Detroito Lietuvių Or- ()nos Bruzgulienės kieme. Taip 
ganizacijų Centro vardu Stefa 
Brizgytė per A. B. Radijo Klu- Į 
bą gražiai apibūdino R. Kalanto ! 
susideginimo įvykį ir demons
tracijas prieš okupantą.

Šį penktadienį gegužės 18 d. 
8 vai. v. per R. Valatkos Radijo 
valandą kalbės anglų kalba stu
dentas Robertas Selenis apie R. 
Kalantą ir kitus žuvusius dėl lais
vės Lietuvai.

— Organizuojamas kanklių 
ansamblis. L. S. S. Centro Val
dybos Moterų skyrius organi
zuoja Detroite kanklių ansamb
lį. Kviečia jaunuoles ir jaunuo- išduoti valdybos bei komisijų 
liūs registruotis pas D. Petro- raportai. Klubo piknikas įvyks 
nienę tel. LO 2-2253 ir pas E. birželio 3 dieną Kay’s kieme 

priešais Tautines kapines. Ko
misija praneša, kad piknikui 
jau viskas papuošta, šokiams 
gros Antano Valiūno orkestras. 
Bus galima laimėti gražių do
vanų. Bus skanių užkandų ir 
gėrimų,, taigi prašome lietu
vių visuomenę skaitlingai atsi
lankyti ir su'uteniškiais links
mai laiką praleisti. Koresp.

įgi išrinkti ir darbininkai.
Po susirinkimo buvo vaišės 

ir šokiai. Koresp.

Utenos klubas
Utenos Apskrities Klubo susi
rinkimas buvo gegužės 8 dieną 
Hollywood svetainėje. I susi
rinkimą atsilankė nemažai na
rių ir visa valdyba. Į klubą įsi
rašė nauja narė Mrs. Rama
nauskienė. Perskaitytas pra
eito susirinkimo protokolas ir

tų į vyskupus kvalifikacijas. 
Radusi, kad arkidiocezijai yra 
reikalingas vyskupas, komi
sija kandidatų sąrašą pateiktų 
kunigų senatui, kurs iš to sąra
šo parinkęs kandidatą ar kan
didatus su savo rekomendaci
jomis persiųstų vyskupams ir 
kardinolui galutinai parinkti 
ir patvirtinti. Laikui atėjus, ko
misija pateiktų sąrašą kandida
tų į Chicagos arkivyskupus.

■■■■■■■■ rinniin
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 

KIEKVIENA DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI
Jie etskirs jus nuo susirinkimų: bet ateina laikas, jog kiekvienas, kuris 

jus užmuša, tarsis Dievui tarnavimą darąs. Jono 16:2.
o o o

šios gadynes persekiojimai yra labiau išdailinti, negu pirma buvo. 
Dievui ištikimi šios gadynės žmonės nėra užmušami tikrais akmenimis ir 
nėra šaudomi tikromis vilyčiomis, ir nėra tiesiog žmonių papjaunami bet 
vistiek piktasis šauna savo vilyčias i teisingąjį žmogų, o jo vilyčiomis yra 
“pikti žodžiai”, ir daugel dėl savo ištikimumo yra baudžiami, apšmeižiami 
ir atskirti nuo draugysčių — “nužudyti dėl Jėzaus liudijimo”. Tegul jie 
visi atsimena Stepono, pirmojo Krikščioniško kankinio. Tegul jie duoda 
savo liudijimą linksmu veidu, lygiai kaip jis. Tegul jie mato Jėzų tikėjimo 
sidrais sėdintį po dešine majestoto aukštybėje, kaipo savo Užtarėją ir Išga
nytoją. Tegul bus jų žodžiai, kaip buvo Stepono, kad pritiktų jiems žodžiai, 
kurie pritiko Steponui: “pilnas malonės ir galybės” ir “pripildytas Dvasia 
šventąja”.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66th $*„ Chicago, Illinois 60629

•V. RAŠTO TYRINCTOJAI

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st
Telef.: GRovehill

Street
6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI I

—     ■ III. W r

Katkienę tel. TA 6-6332. Kank- * 
les parūpins L. S. S. Centro 
V-ba. Kankliuoti mokys Ona 
Mikulskienė iš Cleveland©.

— D. L. O. C. Valdyba, minė
dama R. Kalanto Stonio ir And
riuškevičiaus susideginimą, ruo
šia miesto centrej Kennedy 
Square, gegužės 18 d. 11 vai. de
monstracijas? Kviečiamos orga
nizacijos ir pavieniai dalyvauti.

— L. B. Radijo Klubo naujas 
pranešėjas Donatas Lisauskas 
pirmą kartą pasirodė gegužės 
13 d. Labai gražiai užsireko
mendavo : balsas aiškus ir skam
bus, R. Klubas ir visuomenė pa
tenkinti nauju pranešėju.

— A. B. Radijo Klubo šei
myninis pobūvis įvyks gegužės 
20 d. 12:30 vai. Lietuvių namuo
se- A. Sukauskas

Našlių klubo veikia
Praeitą penktadienį šios or

ganizacijos jsusirinkimas įvy
ko Hollywood In svetainėje. 
Narių susirinko pilna svetainė. 
Klubo pirmininkė Mary Nebe- 
riezienė atidariusi susirinki
mą gražiai pasveikino taip 
skaitlingai susirinkusius, be 
to pasveikino visas motinas jų 
garbingoje dienoje ir palinkč- 
jovisoms daug laimės jų gyve
nime. Visa klubo valdyba svei
kino brangias motinas. Gražu 
buvo žiūrėti, kaip motinos tu
rėjo prisisegusios prie krūtinės 
raudonas ir baltas rožes — pa
garbos ženklui.

Po valdybos rajutrlo ir proto
kolo skaitymo buvo į klubą 
priimtas naujas narys — Auta-

Amerikos katalikų 
bažnyčia “demokratėja”
Chicagos ąrkidiocezijos ku

nigų senatas iškėlė pasiūlymą, 
kad vyskupai ateityje būtų 
renkami pasauliečių, vienuolių 
ir kunigų. Jei kardinolas Co
dy tokį pasiūlybmą priims, tai 
bus pirmas katalikų bažnyčios 
“demokratėjimo” vyksmas, 
bet kardinolas iš anksto pers
pėjo, kad jis tokį pasiūlymą 
vetuos. Kunigų senatas savo 
mitinge priėmė rezoliuciją, kad 
būtų sudaryta 17 narių komisi
ja kandidatams į vyskupus no
minuoti.

Tą komisiją siūloma sudary
ti iš vieno asmens, kurį paskirs 
arkivyskupas, iš keturių arki- 
diocezijos kunigų, dviejų iš re
liginių ordinų, dviejų moterų 
vienuolių ir 8 pasauliečių vyrų 
bei moterų. Ta komisija spręs
tų kiek vyskupų reikalinga ar- 
kidiocezijai ir ji tirtų kandida-

GGBBBBBBflBIBflBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBB

KNYGOS ANGLŲ KALBA
į

A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. ČUnfletes įspūdžiai ofc* I 
ąaotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kama SI .00.

J. Jaaminvi, A KISS «N THE DARK. Pikantiškg ir intymių nuotykių 
i prašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai ižieiraa 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijoną* Donulaitts, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto : 
Mado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas 8. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy I 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynu istoriją : 
211 psl. Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šią knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jaa U i 
eitas knygas galima įsigyti atsilankius j Naujienas arba atsiuntus čeki n 
pmųinę perlaidą.

1739 South Hoisted Street. Chicago. III-
BGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBB

Kodėl silkės brangios?
Silkė buvusi plačiausiai var

tojamas ir spigiausias maisto 
produktas Europoje, yra re
tai gaunamas ir brangiai par
duodamas čia Amerikoje žy
mia dalimi dėl to, kad sovietų 
žvejų flotilijos ne tik Baltijos 
ir šiaurės jūrose silkes išgau
do, bet ir Amerikos pakraščių 
vandenyse brakonieriauja.

Žiniomis iš Stockholm© so
vietų žvejybos laivai baigia 
išnaikinti silkes aplinkui Got
lando salą ir švedų valdžia pla
nuoja savo teritorinių vande
nų ribas iš 4 jūrinių mylių nu
kelti į 12 mylių. Panašiai pla
nuoja Danija ii- Suomija.

MEDICINA ATSILIKUSI
— Aš tamstai jau keletą kar

tų sakiau, kad negalima gerti 
alkoholio, — aiškina gydytojas 
pacientui.

— Taip, atsimenu, bet aš ma
niau, kad per tą laiką medicina 
yra padariusi pažangą.

SUŠmiNKIMV

PRANEŠIMAI

— SLA 134 Motery kuopos gegu
žinė Įvyks gegužės mėn. 20 dieną 
Bruzgulienės sode. Kviečiami visi 
dalyvauti ir gražioje gamtoje praleis
ti laiką su SLA narėm. Bus gera mu
zika, daug vaišiu ir gražiu dovanų. 
Pradžia 12 vai. Kviečia valdyba. Iki 
pasimatymo.

A. Ha lik, nut. rašt.

— Marquette Parko Lietuvių Namų 
Savininkų susirinkimas įvyks gegužės 
mėn. 18 dieną 7:30 vai. vakaro, para
pijos svetainėje. Visiems nariams 
svarbu dalyvauti. Yra svarbių reika
lų aptarti ir reikia pasiruošti mūsų 
gegužinei, kuri Įvyks gegužės 28 die
ną Bruzgulienės darže.

J. Skeivys, pirmininkas

+
A. # A. 

JONAS PROČKYS 
(AGRONOMAS)

Mirė 1973 m. gegužės mėn. 15 dieną. 7:30 vai. ryto. Gimęs Lie
tuvoje. Kamajų valz„ Rokiškio apskr.. Meilūno kaime. ' ■<

Amerikoje i-ayveno 23 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Stefanija, pagal tėvus Zosaitė. sesuo Elz

bieta Gaušienė.scsen sūnūs — dr Mindaugas Gausas ra šeima ir Jo
nas Ganias su žmona bei kiti giminės.

Lietuvoje liko 3 seserys su šeimomis ir kiti giminės.
Kūnas paša n o tas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Litua- 

nica Avenue.
Penktadienį, eegužės 18 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į šv Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojamas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Jono Pročkio giminės, draugai ir. 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka 

Žmona, sesuo ir minės.

Laidotuvių Direktorius Antana M. Phillips. Tel. 927-3401.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

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

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

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympie 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

S — NAUJIENOS, CHICAGO 8, H.I----- THURSDAY, MAY 17, 1973



HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reiki*

MnrvtpKrniuMfinipnė kvie5ti t°vietI“ių ke3,ų 
llltll J Iv Ill uUviUlUvliv l okupacijos ir žiaurumų hudinin-

I
populiarina lietuvius

p. Marytė Kraučiūnienė yra 
tapusi populiaria lietuviškų pa
pročių ir tautodailės aiškintoja 
t>ei demonstruotoją. Ji baigė 
“velykinį maršrutą”, aplanky
dama dvyliką Čikagos apylinkių 
ir Indianos miestelių su lietuviš
kų margučių pamokomis ir tau
todailės parodėlėmis. Ji buvo 
gavusi daugiau kvietimų, tačiau 
visų nebeįstengė priimti. Bel
mont viešosios bibliotekos sky
riuje, šiaurinėje miesto dalyje, 
jos įrengta lietuviška parodėlė 
žavėjo lankytojus visą mėnesį.

M. -Krauėiūnienė savo pamo
komis, kalbomis ir lietuviškomis 
parodėlėmis pasigėrėtinai pasi
tarnauja Lietuvai ir lietuviams 
gražia savo tautos propaganda.

šią savaitę ji kalbės Lemont 
ir Glenview miestelių aukštes- 
niose mokyklose. Pirmoje mo
kykloje, lietuvių studentų pa
geidavimu, ir mokytojos Jean 
Kaplan tarpininkavimu, p. Krau- 
čiūnienė kalbės apie lietuvių pa
pročius. Antroje mokykloje ji 
kalbės apie asmeniškus pergy
venimus sovietams Lietuvą oku
pavus. Pastarasis kvietimas iš
kilo po to, kai mokyklos tėvų 
komitetas kreipėsi į Čikagos 
Lietuvos Gen. Konsulatą prašy
damas literatūros apie Lietuvą. 
Literatūra susidomėjo tėvai, 
studentai ir mokytojai, ypatin
gai rusų istorijos mokytojas, 
kuris užsimojo studentams pa-

Mūsų spaudoje
Pataria Valatkai atlikti išpažintį

Bostono Keleivis savo Nr. 18 
antrašte “Nuostabus dainininko 
“reklamavimasis” rašo:

Kanados “Tėviškės žiburiai 
balandžio 19 d. rašo:

“Sol. Vidimanto Valatkos kon
certas, surengtas radijo progra
mos “Tėvynės Prisiminimai”, 
susilaukė daugiau kaip 200 daly
vių, nors tą vakarą abiejose To
ronto lietuvių katalikų parapi
jose buvo rekolekcijų užbaiga.

Koncertui pasibaigus, sol. V. 
Valatka padarė trumpą praneši
mą, apie savo darbą sovietų sau
gume. Iš profesijos jis esąs miš
kų želdinimo inžinierius ir toje 
srityje dirbęs Palangoje, kur 

1961 m. buvo užverbuotas ir pa
skirtas sekti kunigus, teikti 
smulkmeniškiausias žinias. Jos 
vėliau buvo naudojamos kuni
gams palaužti bei kompromituo
ti. Buvę pasiūlyta net jam pa
čiam stoti kunigų seminarijon”.

Nuostabus atvirumas! Jei tik-

DR. KAZYS GRINIUS1
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, 60608

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigos ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgą metą patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 STm CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

> III MII H.....................................................................................  I

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, m. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicego, |||. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halated St., Chicago, HL 60608. — Tol. 254-3320 

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
maistas, doleriniai Cortlfikatal.

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 visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmėsi 
ne tik į 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 institucija? 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuviu 
dėmesio ir naramos. Reikia, kad tas dėmesvs ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chlcagol*. »riemie«čiuose Ir Kanadoje Naujienos metams — $22.00, 
pusei metu — $12.00, trim* mėneeiams — $7.00. vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metam* — <20.00. pusei metu — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metam*.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS 
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO. IL 60608

Siunčia_________ dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui
□ Užsakau Naujienas savo ________ __ _______________  kaip dovaną

--------------------proga.
□ Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtų 

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

susipažintų.

PAVARDĖ IR VARDAS ____________ _______________________________r-— - —
ADRESAS ________________________________________________________

PAVARDĖ IR VARDAS ____________________________________________

ADRESAS _____________________ __ ________________________________

Parašas 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

NAUJ1INM, BMICAM A H.L— THURSDAY, MAY 17, W7f

t better mileage mo* 
study by the Enviroe-

HOW HUNGRY IS YOUR CAR FOR GAS?
To *o one'* surprise, smell imported cors get better mileoge thoa 
their American competitors, according to a 
mental Protection Agency. The tests cover a represe«tot1(e cross- 
section of oil engines certified os meeting 1973 air pollutioe 
standards EPA points out that the tests aren't exact yardsticks but 
ar* a valid means of comparison nonetheless.

miles per gallon
5 10 15 20 25 30Model

Dotsun 1200 
Toyota Corolla 
Honda

Apply 
in person to CASEY.

5001 W. 79tb STREET

Mazda 
Volkswagen 
Plymouth Cricket
Dodge Colt

Chevrolet Vega 
Foid Pinto 
AMC Hornet 
Plymouth Voliont 
Mercedes 220 
Mercedes 280 SEL 
Chevrolet Impala 
Chrysler 300 Wagon 
Olds Cutlass 
Pontioc Grand Prix 
Dodge Dart 
Chrysler 
Buick LeSobre 
Ambassador Wagon 
Rolls-Royce 
Cadillac Calais 
Lincoln Continental 
Buick Electra 
Pontiac Catalina 
Cadillac Eldorado 
Plymouth Satellite 
Ford Wogon 
Ferrari Daytona □

• WELDERS
• BRAKE PRESS OPERATOR 

Experienced for miscellaneous iron
shop. Must speak English.

INDUSTRIAL ARCHITECTURAL 
IRON CO.

1953 No. 15th AVE. 
MELROSE PARK 

345-0076

TECHNICIAN
New brass mill facility located in 
Alsip offers an opportunity to an 
experienced plant electrician to handle 

all phases of plant maintenance.
Excellent wages and benefits, 
round employment, starting 

June 1.
685-0600, Ext. 217.

year 
date

Ši lentelė parodo, kurie automobiliai kiek sunaudoja gazolino. Ma
žesni, lengvesni automobiliai su vienu galionu padaro daugiau my

liu už dideles, sunkias mašinas.

enkavedistai narinėjo net kuni
gam kaulų sąnarius, tai kažin 
ar nevertėjo solistui prieš kon
certo pradžią bent trumpam už
sukti į minėtų rekolekcijų už-1

rai taip buvo, kaip čia rašoma, Liudininkas paliudijo išgirdęs 
----- jeigu V. Valatkos informa- -'šūvius ir matęs kaip Gonzales 
cijomis pasiremdami, Lietuvoje .buvo išstumtas iš pravažiuo

jančio automobilio.
šaudymų praeitą savaitgalį 

užregistruota 18, iš jų 12 pie
tinėje miesto dalyje, 6 vakari
nėje ir 2 šiaurinėje, dar trys

baigą ir vis dėlto padaryti nors peiliu subadymai (kurie tačiau 
simbolinę atgailą? Nors dėl nebuvo fatališki) 
žmonių akių, kuriems dainavo... 
O atgailos žodžio iš jo dar ne
girdėjome.

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

Lite typing.
Call for appointment 484-5313 

Mr. LILLIG

ir septyni 
moterų išprievartavimai.

GIRL FRIDAY
2 girl office challenging position to 
girl who can type, file, take some dic
tation and help keep things running 
smoothly. 37% Hr. week. Many 
benefits, good transportation avai
lable. Wages not object to qualified 

girl. 276-1600.
Vicinity of Western and North Ave.

Vandalai nemiega
Penktadienį, gegužės 11 

buvau nuvažiavęs į Našliu klu
bo susirinkimą. Apie 11 vai. 
vakaro ėjau važiuoti namo. 
Pradėjus važiuoti pastebėjau, 
kad neveikia signalo šviesos. 
Parvažiavęs namo pamačiau, 
kad yra sudaužyta automaši
nos užpakalinė lempa. Gerai 
dar, kad nesutikau policijos,
būčiau gavęs pabaudą. Manoj 
automašina buvo pastatyta 43i gūžės 14 d.

Hollvwood ~ ‘

d.

Gegužės 14 sniegas
National Weather Service 

pranešimu, praeitą pirmadie
nį tarp 6 ir 7 vai. ryto prie Mid
way ir O’Hare aerodTomų sni
go. bet sniegas buvo maišytas 
su lietum ir nukritęs žemėn be
regint sutirpo. 1966 metų gegu
žės 11 dieną pasnigo iki dviejų 
colių, o vėliausiai Chicagoje 
.snigo 1910 metu birželio 2 die-

I - !:na.
Rekordiniai šilta diena, iki 

91 laipsnio, buvo 1962 m. ge- 

HBLP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

JANITORS & MAIDS 
Excellent pav for full or part time 
work. Morning or afternoon shifts. 
North Shore and Northern suburbs 
to include the Yorktown shopping 

center area. 
CALL 

234-6200 or 273-2980

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

gatvėje priešais
svetainę.

Kas Chicagoje darosi baisu ir metais.

Rekordiniai šalta gegužės 14 
d. — 32 laipsniai buvo 1895

pagalvoti. Visokį padaužos 
“vandalai” visur trankosi ir 
daro žmonėms visokius nuos
tolius. V. J.

Policija suėmė tūlą 
Leal. 23 metų, iš Blue 

kaltinamą žmogžudys- 
šeštadienio rytą, prie

Arterijų kietėnmą 
galima sumažinti

Chicagos universiteto medi
kai atlikę tvrimus su Rheusus 
beždžionėmis. įrodė kad arte
rijų kietėjimą (arteriosklero- 
zę) yra galima “atsukti atgal”, 
tai yra sumažinti.

Arterioskleroze vadinasi, kai 
arterijose prisirenka riebali
nių nuosėdų, kurios užblokuo
ja, (užkemša) arterijas ir gau
nasi širdies ataka, arba už
blokuoja smegenų arterijas ir 
gaunasi smūgis.

Beždžionės buvo padalintos 
j grupes ir per 18 mėnesių mai
tinamos — viena grupė daug 
cholesterol© turinčiais rieba
lais; kita grupė — mažai cho
lesterol© ir tik augalinių rie
balų turinčiu maistu.. Laikui 
suėjus, ir beždžiones ištyrus,
pirmojoj grupėj rasta labai di- net per pusę.

šaudymai, subadymai
Policijos žiniomis, praeitą 

savaitgalį Chicagoje įvyko 
daugiau kaip 30 sunkiųjų nu
sikaltimų, du fatališki peiliais 
subadymai ir vienas nušovi
mas.

Pirmadienio rytą anksti Bel
mont ir Wilton avė. kampe t 
rasta 7 peilio smūgiais nužu
dyta Miss Theresa Brown, 28 
m.. Jose Miranda, 25 metų am
žiaus, rastas peiliu nudurtas 
prie St. Benedict Hall, Blue 
Island.
Ruben 
Island, 
temis.
3819 N. Monticello Ave. rastas 
nušautas Ralph Gonzales, 27.

David L**db*for, 6 m., ii Sandusky, Ohio, bandoiškelti oro pripūstą aitvarą, tačiau ta* nokyla.

NIGHT COOK
MH) AMERICA INN. REAL ESTATE.

REAL ESTATE FOR SALI REAL ESTATE FOR SALE
Namai, 2am* — Pardavimui Namai, 2em* — Pardavimui

——-------................... r——------ - - _--------- -------------------- - . . --

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KRWPKITES Į

MUTUALFEDERALSAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

("VISŲ ItČ&lŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
HELP WANTED — FBMALE 

Darbininkių Reikia

SECRETARY — LEGAL
For congenial medium sized Loop 
law firm. Engaged in general civil 
practice. Salary commensurate with 

ability.
Excellent fringe benefits. 

CALL .
372-6275

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ? 

SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554MŪRINIS 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.
$36,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63rd ST. (prie Sacramento) ' 

Tel. 436-7878

PIRKĖJO GALIA
PONIŠKAS, didingas 7 kambariu 

mūras. 2 auto mūro garažas. Įreng
tas beismantas. 1% vonios. 44' lo
tas. Marquette Parke. $38,000.

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo

I Talman banko. Pirkėjui pelningas.
j ARTI VIENUOLYNO 6 kambarių 

GAGE PARKO APYLINKĖJE geras pajamų mūras. 2 vonios. Nau- 
„ . . ...jas gazu šildymas. Aluminijaus lan- Savimnkas parduoda 2 butų murini g31- c?ra?ag $20 900 

namą po 7 kambarius kiekviename 6 ’_____ , ' ’ '
bute. Garažas Į BARGENAS. 2 aukštų apartamen-

Prašoma žemiau trisdešimt tūkstančių tiras mūras. Prie parko. Apie $16,000
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
matykit

PALIKIMO MŪRAS atneša $4.000 
nuomos. Naujas gazu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18,000.

2 BUTU MŪRAS. Kabinetu virtu
vės. Naujas gazu šildymas. Garažas. 
Geroj vietoj. $18,000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis- 

i mantas. 1% vonios. Garažas. — 
$24,000.

2 BUTU PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. 930,000.

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

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

dolerių.
Tel. 279-9459

SOUTHWEST 
CUSTOM BUILT 

Snacious 3 bedroom home all brick. 
1% baths. Gas forced air. Full ba

sement.
Call for appointment — 

Bv owner.
7374308

WANTED TO RFHF 
Ieško butu

SUAUGUSIAI PORAI arba VYRAMS 
išnuomojamas 4 kambarių butas su 
vonia. Skambinti telef. MO 6-4131.

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

gazini šildymo pečių.
Skambinti nuo 1-mos iki 5 vai. 

LA 3-2736
IŠNUOMOJAMAS MIEGAMAS KAM
BARYS dirbančiam lietuviui vyrui. 
Galima haudotis virtuve. Skambinti 

489-6875 vakarais.

MISCELLANEOUS 
JvsirOs Dalykai

REASONABLE — MOVING 
For sale: sectional sofa, shadow box. 
9x10% rug. drum table, lamp, wall 
picture & 'mirrow. Reclining chair 

& kitchen set. 
PR 8-6059 or 499-1976

A. & L. INSURANCE A REALTY 
A. LAURAITIS

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

M. A. Š I ¥ K I' S 
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

• kitokį blankai

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 rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60609. Tel: VI 7-8447

LITUANISTIKOS MĖGĖJUI 
proga pigiai įsigyti: Senno - Salio Lie
tuvių Rašomosios Kalbos žodynas, lie
tuviškai vokiškoji dalis. 5 tomai; vi
sas amerikinės “Gimtosios Kalbos” 
komplektas (40 sąs.); “Kalbos Kultū
ros” 23 sąsiuviniai ir priedo kelias

dešimt kitu vertingu leidiniu 
Tel. (312) 737-2056

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

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

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS 

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progas

LIETUVIU RAJONE parduodama daug 
metų veikianti maisto krautuvė. Vie
tiniai. importuoti produktai ir vita
minai. Tel. 656-5689 arba 652-9753.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST, CHICAGO

Telef. 434-4660
■ I I I I. I Į—————*

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av*.

Chicago, III 60632. TaL YA 7-5980

deli kiekiai cbolesterolo, o 
antrojoj ne tik cholesterol© ne- 
padaugėję, bet ir turėtas cho
lesterol© kiekis dar sumažėjęs

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis

GA 4-8654

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeL; RBpublic 7-1941

Cicero Bendruomenės 
rinkimai

L. R Cicero apylinkės rinki
mų komisija į L. B. Tarybą bei 
Pasaulio Lietuvių Seimą pra
neša:

Rinkimų būstinė bus šv. An
tano parapijos mažojoj salėje 
(kampas 15 gatvės ir 49 Court), 
Cicero.

Būstinė bus atidaryta gegužės 
19—20 dienomis nuo 8 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų. Norintieji 
balsuoti paštu, kreipiasi į komi
sijos pirmininką — A. Tauginą, 
1529 So. 49th Court, Cicero, tel. 
OL 6-5174.

(Pr).

K. E R I NGIS 
CALIFORNIA SUPBR tERVICI 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tuno-ups Ir t. ♦.
4824 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

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

TIL. — 776-5888
Aniceta, Garbačiauskas, sav.

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS




