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PREZIDENTO PAREIŠKIMAS APIE WATERGATE
SMURTAS ARGENTINOS VALDŽIOS 

PASIKEITIMO IŠVAKARĖSE
BUENOS AIRES. — Valstybės sekretorius Rogers iš Bra

zilijos atvyko į Argentinas, kur jis turi dalyvauti valdžios pasikei
timo ir naujo prezidento inauguravimo ceremonijose penktadienį. 
Septynerius metus Argentiną valdė kariuomenės vadai, o dabar 
valdžia perduodama peronistams, kurie užtikrintai laimėjo rin
kimus, paskutinis karinės vyriausybės aktas — atšaukti ketverių 
metų apgulties stovį. Buvo laukiama, kad ta proga valdžia paleis 
iš kalėjimų apie 60 politinių kalinių.

PRIPAŽĮSTA, kad bandė nuslėpti 
KAI KURIUOS BYLOS ASPEKTUS

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas antradienį, mi
lijonams ameriekiečių klausant televizijoje transliuojamų senato 
Watergate bylos apklausinėjimų, raštų paskelbė pareiškimą, ku
riame jis atsisako pasitraukti iš pareigų ir žada tęsti tą darbą, 
kuriam buvo išrinktas. Prezidentas tačiau pripažįsta, kad Bal
tuose Rūmuose buvo dedamos pastangos paslėpti kai kuriuos Wa
tergate bylos aspektus, pridėdamas, kad tos pastangos kilo iš noro 
apsaugoti valstybės saugumą.

Sekretorius Rogers aplankė 
jau septynias Pietų Amerikos 
valstybes, visur kalbėdamas apie 
naują bendradarbiavimo ir drau
giškumo erą tarp visų Amerikos 
kraštų, šilčiausią sutikimą Ro
gers turėjo Brazilijoje, kur 
trumpai pailsėjo ir aplankė ne 
tik Rio de Janeiro, bet ir sosti
nę Brasilia, kur jis pasakė, kad 
prezidentas Nixonas norįs pasta
tyti santykius tarp Amerikos ir 
Pietų Amerikos ant visai nau
jų pamatų, ant susipratimo ir 
bendradarbiavimo. Rogers Bra
zilijoje kalbėjosi ir su prezi
dentu gen. Emilio Medici.

Argentinoje artėjant prezi- 
dknto Cam poros inauguracijai 
įvyko nauji smurto veiksmai, 
nors peronistai visus ragina 
vengti smurto. Vienas darbi
ninkų unijos veikėjas, konser
vatyvių pažiūrų peronistas, bu
vo nušautas La Platos mieste. 
Mašinistų unijos vadas Kloos- 
tęrman, kuri du vyrai nušovė 
prie jo namų, buvo kritikuoja
mas kairiojo sparno peronistų 
už nuosaikumą.

Kitame inicidente du argen- 
tiniečiai, Fordo įmonės tarnau
tojai, buvo sužeisti, kai jų auto
mobilius apšaudė pravažiuojan
čiame sunkvežimy sėdėję vyrai.

Kordoboje banditai pagrobė 
Oscar Castells, Coca Cola įmonės 
Argentinoje prezidentą. Polici
jos žiniomis, pagrobime dalyva
vo du ginkluoti vyrai.

Peronistų vadas ir būsimas 
prezidentas Campora ragina pi
liečius ramiai laikytis ir nepro
vokuoti kariuomenės vadų, ku
rie pažadėjo penktadienį perleis
ti valstybės vairą peronistams. 
Campora gavo raštiškus dauge
lio nuosaikių grupių pareiški
mus ir pažadus remti jo vyriau
sybę. Campora pats žadėjo ves
ti nuosaikią politiką ir nesiek
ti revoliucijos, kurios reikalauja 
kairiosios peronistų grupės ir 
pogrindyje veikianti komunistų 
partija. Marksistai nenori nuo
saikaus peronistų prezidento. Jie 
reikalauja kairiųjų valdžios, 
kaip yra Čilėje.

Uždraudė keliones
užsieniečiams

MASKVA. — Sovietų Sąjun
gos valdžia nuo praėjusio penk
tadienio nebeduoda užsienio di
plomatams ir korespondentams 
leidimų išvažiuoti iš Maskvos. 
Visos kelionės buvo atšauktos. 
Valdžios pareigūnai sako, kad 
šis suvaržymas yra laikinas, ta
čiau nepaaiškina — kodėl.

Kiekvienas užsienietis, norė
damas išvažiuoti iš Maskvos to
liau kaip 25 mylios turi iš anks
to gauti leidimą. Jau savaitė to
kie leidimai neduodami. Vienas 
pareigūnas, klausinėjamas ko
respondentų, kodėl uždraustos 
kelionės, pasisakė žinąs apie už
draudimą, tačiau nežinąs — ko
dėl. Jis spėliojo, kad kur nors 
gali būti vykdomi kariuomenės 
manevrai.

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Mari- B ..į. X** ~ .
nų atsargos generolas Graves
Erskine mirė sulaukęs 75 metų. ■NHHmL—________________
Jis vadovavo ekspedicijai į An- Prie Stonehenge istoriniu griuvėsiu, Anglijoje man 
tarktiką ir viena įlanka ten pa
vadinta “Erskine Bay”. Antra
jame Pasauliniame kare gen. 
Erskine vadovavo IlI-čiai mari
nų divizijai, kuri dalyvavo Iwo 
Jima mūšiuose.

NEW YORKAS. — New York 
Times sporto korespondentas ap
lankė buvusį pasaulinį bokso 
čempionas Jack Sharkey (šarkį- 
Žukauską), kuris ramiai gyve
na su žmona Dorothy Eppinge, 
N. H., kuris turi 2,023 gyvento
jus. Šarkis 70 m. pareiškė

Prezidentas Nixonas pirmą 
kartą nuo šios bylos pradžios pri
pažino, kad jis įsakė savo valdi
ninkams žiūrėti, kad Watergate 
bylos tyrinėjimai neatidengtų 
slaptų žvalgybos operacijų, ku
rios buvo vykdomos valstybės 
saugumo sumetimais. Jis neno
rėjęs, kad tyrinėjimai pakenktų 
slaptiems ČIA veiksmams.

Jo padėjėjai Haldemanas ir 
Erlichmanas tas prezidento in
strukcijas dėl valstybės saugu
mo operacijų ansaugojimo nune
šė per toli — iki nelegalių ban
dymų uždengti Watergate aferą.

Spaudos sekretorius
ris pareiškė snaudai, kad prezL 
dentas greitu laiku šauks spau
dos konferenciją ir dar plačiau 
paaiškins visus klausimus, lie
čiančius Watergate aferą. Ste
bėtojai sako, kad prezidentas 
pereina į puolimą ir aktyvesnį 
savo įstaigos ir asmens gynimą.

Prezidentas savo 4,000 žodžių 
paruošime prisipažįsta, kad 1969 
ąpu jis įsakė klausyti apie 29 
amerikiečių telefonų, siekdamas 
surasti, iš kur spaudoje atsiran
da slaptos vyriausybės žinios. 
Šie žvalgybos veiksmai buvę su
stabdyti 1971 m. vasario mėn. 
Prezidentas pareiškime bandė 
atskirti valstybės saugumo su
metimais vykdomus veiksmus 
nuo Watergate įvykių, nors jie 
naskutiniu metu spaudoje supla
kami į vieną, nes buvo vykdomi 
kai kurių tų pačių žmonių.

Senato apklausinėjime John 
Caulfield pareiškė, kad teisinis 
prezidento buvęs patarėjas Dean 
įsakė jam nunešti žinią Water
gate byloje nuteistam McCordui, 
įsakė pažadėti jam prezidentinį 
pasigailėjimo aktą, jei jis teis
me tylės, nesakys teisybės ir ne- 
įvels Baltųjų Rūmų. Preziden
tas sako, kad jis jokių įgalioji
mų pažadėti amnestiją Deanui 
nedavęs. ,

“Las Vegas Sun” leidėjas H. 
Greenspun atidengė spaudai, kad 
i jo įstaigą pernai buvo bandyta 
isilaužti, ką senate pripažino ir 
Me Cord, buvęs ČIA agentas. 
Laikraštis turįs labai inkrimi
nuojančių milijonieriaus Howard 
Hughes dokumentų, kurie apra
šo Hughes kontaktus su valdžia. 
Fo įsilaužimo į laikraščio pa
talpas agentai turėjo būti Hug- 
nes lėktuvu išgabenti į vieną 
Pietų Amerikos valstybę, pareiš
kė McCord senate. Laikraščio 
leidėjas prideda, kad tuo metu 
Hughes buvo Nikaragvoj ir lau
kė pagrobtų dokumentų. Nors 
agentams į laikraščio seifą ne
pavyko įsilaužti, milijonierius 
vis vien paaukojęs respublikonų 
komitetui labai didelę pinigų su
mą.

Watergate byla jau tiek pada
rė, kad visiškai sustojo Richar
do Nixono Fondo veikla. To fon
do tikslas buvo suplanuoti bib
lioteką ir muziejų Nixono at
minimui. Dabar, keturiems fon
do patikėtiniams įsivėlus į Wa
tergate bylą, sustojo fondo aukų 
rinkimas ir kiti planavimo dar
bai. ■

H’šeši brity armijos "Mėlynvjy orolig" grupės helikopteriai.
■i- _____________ ___ ____________________________ _____ ____

INDIJOJE SUKILO POLICININKAI
NEW DELHI. — šiaurėje esanti Indijos provincija Uttar 

i Pradesh sudaro Indijos vyriausybei daug rūpesčių, nes čia sukilo 
• pagalbinės policijos daliniai. Valdžia atsiuntė kariuomenę ir dau- 
j gelyje vietų vyksta kautynės tarp policininkų ir kareivių. Polici
jos daliniai nepasiduoda Kanpuro, Ramnagaro miestuose. Provin
cijos sostinėje Lucknow sudeginti universiteto pastatai, nes ten 
policininkai susidėjo su universiteto studentais, kurie jau seniau 
pradėjo kelti neramumus.

Indijos vyriausybė bijo, kad
Aš policijos maištas nepersimestų 

esu sveikas ir turiu čia viską, ir į kitas provincijas ir kad prie 
ko man reikia: daktaras gyve
na čia pat kitoj gatvės pusėj, 
vaistininkas čia pat ant kampo, 
pro langą matyti laidotuvių ko
plyčia ir kapinės netoli, toje pa
čioje gatvėje”. Šarkis žmoną su
sipažino ir vedė tame pačiame 
Eppinge prieš 49 m.

PHNOM PENHAS. — Kam
bodžos kariuomenė atidarė ke
lią nr. 4, kuris eina iš sostinės 
j pajūrio uostą Kam pong Som. 
Prasidėjęs lietus kiek sumažino 
Amerikos lėktuvų veiklą.

BELFASTAS. — Belfasto cen
tre, šiaurinėj Airijoj apie 400 
svarų bomba sužalojo miesto 
krautuves ir įstaigas, visai su
naikindama automobilį, kuriame 
bomba buvo paslėpta, tačiau 
žmonių aukų nebuvo, nes teroris
tai iš anksto įspėjo, kad bus spro
gimas.

WASHINGTONAS. — Duo
damas pavyzdį kitiems automo
bilistams vidaus reikalų sekre
torius Rogers Morton nebevaži
nėja Cadillacu, bet mažu Ply
mouth automobiliu, kuris suvar
toja mažiau gazolino.

REDDING. — Kalifornijoje 
vienas vyras laukia teismo už j 
tai, kad jis šaudė savo name į 
televizijos aparatą. Policija gal 
būtų nesikišusi, tačiau viena kul
ka per sieną perėjo ir įsmigo į 
kaimyno namą. Vyriškis pareiš
kė policijai, kad jis labai supy
ko, kai jo beisbolo komanda 
Giants pralošė prieš Houstono 
Astros. Savo pyktį jis išliejo 
paleisdamas 17 šūvių j televizi
ja-

NEW YORKAS. — Britani
jos ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Sir Colin Grow greit 
išeina į pensiją. Jis pareiškė, 
kad vieno dalyko jis tikrai ne
darys — nerašys atsiminimų, 
nes jam tekę skaityti daug sa
vo draugų atsiminimų ir jie jam 
sukėlę nuobodulį.

DETROITAS. — Penki vyrai, 
buvę Klux Klano nariai, buvo 
nuteisti už mokyklų integracijos 
trukdymą. Jie buvo kaltinami 
10 mokyklų autobusų susprog
dinimu. Nuteistieji galį gauti 
iki 10 metų kalėjimo.

pagalbinių policininkų neprisi
dėtų reguliarūs policijos daliniai.

Pagalbiniai policininkai jau 
seniai reikalauja didesnių algų 
ir - pripažinimo. Lucknow uni
versitete, prasidėjus egzami
nams, universiteto vadovybė 
paprašė atsiųsti ginkluotų poli
cininkų, nes praeityje studentai 
ne kartą, sukeldavo riaušes, pri- 
mušdavo profesorius. Studentai 
skundėsi ir šiais metais, kad eg
zaminai per sunkūs. Į universi
tetą atvykus pagalbinei polici
jai, studentai pradėjo juos agi
tuoti, kurstyti ir sekmadienio 
naktį buvo suorganizuota bend
ra studentų ir policininkų de
monstracija. Kol atvyko kariuo
menė, demonstracija virto į 
riaušes ir buvo pradėti deginti 
universiteto pastatai. Jis užda
rytas neribotam laikui, o karei
viams pavyko policininkus nu
ginkluoti. Tačiau kovose žuvo 
apie 30 žmonių ir buvo daug su
žeistų.

Uttar Pradesh neramumai pa
vojingi ir todėl, kad šioje pro
vincijoje yra kelios pakistanie
čių belaisvių stovyklos. Valdžia 
bijo, kad sukilę policininkai ne
išleistų belaisvių, kurių Indijo
je yra apie 90,000. Tada jau pra
sidėtų tikras karas.

Kodėl pakilo 
pieno kainos?

WASHINGTONAS. — Pieno 
ūkių organizacijos pareigūnas 
Herold . Nelson paliudijo Ralph 
Nader, vartotojų interesų gy
nėjo advokatui, kuris ruošia 
teismui bylą dėl pieno kainų pa
kėlimo. kad pieno kainos buvo 
pakeltos Baltųjų Rėmų spaudi
mu, atsilyginant pieno ūkinin
kų organizacijai už prezidento 
Nixono perrinkimui duotą au
ką — 400,000 dol.

Pieno kainos buvo pakeltos 
1971 m. ir tas pakėlimas atnešė 
pieno ūkių savininkams 300 mil. 
dol. per metus. Pakėlimas buvęs 
politinis žygis, siekiant ūkinin
kų paramos prezidentui Nixonui.

Naderio ruošiama byla ir

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
• Paryžiuje vakar dr. Kisin- 

geris šešta kart susitiko su Ha
nojaus politbiuro nariu Le Due

išskrido į Saigoną pasitarti su 
Saigono vyriausybe. Kissinge- 
ris numato šią savaitę derybas 
su š. Vietnamu baigti ir grįžti 
į Washingtoną.

• Šiaurės Airijoje, London
derry mieste, katalikai sukėlė 
riaušės, pagrobė šešis miesto au
tobusus ir juos sudegino, pasta
tydami gatvėse degančias bari
kadas.

• Britanijoje kilo valdžios 
skandalas. Lordas Lambton, ka
ro aviacijos ministeris, pasi
traukė iš pareigų, kai paaiškėjo, 
kad jis turėdavo reikalų su pros
titute. Premjeras įsakė praves
ti tyrinėjimus,, ar nebuvo pa
kenkta valstybės saugumui. Pa
sitraukęs ministeris yra 50 m. 
vedęs vyras su penkiomis duk
terimis.
• Garsi amerikietė daininkė 

Liza Minelli paskelbė, kad ji įsi
mylėjo į britų aktorių Peter Sel
lers. Ji nutraukė santykius su 
Dėsi Arnaz jr.
• Izraelio premjerė Goldą 

Meir pareiškė, kad Watergate 
skandalas yra liūdnas įvykis, 
kuris turėtų kelti susirūpinimą 
visiems, kurie laiko Ameriką ir 
prezidentą Nixoną savo draugu. 
Watergate byloje paaiškėjo, kad 
ČIA agentai klausydavo premje
rės telefoninių pasikalbėjimų 
su ambasadorium Rabin Wa
shingtone. Į tai premjerė pa
reiškė, kad tolimų distancijų pa
sikalbėjimų vis kas nors klauso
si.

WASHINGTONAS. — Mari
nų korpuse anksčiau mažai te
buvo žydų ir jis neturėjo rabi
no. Dabar marinai turės kapi
toną Samuel Sobel — pirmą ra
biną kapelioną korpuso istori
joje.

Mirė sovietų 
maršalas Konevas
MASKVA. — Sovietų Sąjun

gos žymus karo vadas maršalas

Vetavo saugumo 
tarybos nutarimą 
NEW YORKAS. — Amerika 

ir Britanija abi vetavo JT Sau
gumo Tarybos priimtą rezoliu
ciją, kuri reikalavo ne tik su
stiprinti Rodezijai taikomą eko
nominę blokadą, bet nutarė tas 
ekonomines sankcijas praplėsti, 
nukreipiant jas prieš Pietų Af
riką ir 'Portugalijos teritorijas 
Afrikoje.

Amerikos ketvirtasis JT is
torijoje veto ambasadoriaus John

Ivan Konev mirė sulaukęs 75 m.; Scali buvo paaiškintas taip: 
Jis buvo, laikomas šarvuočių ir Jungtinės Tautos nesugebėjo 
tankų ekspertu, sudavęs ne vie- ! rimčiau įgyvendinti ekonominių 
ną smūgį vokiečių tankistams.1 sankcijų Rodezijai, o dabar no- 
Vienas mūšis prie Gomelio ir Jei- j ri jas išplėsti. Tai esą nerealu 
naja 1941 m. rusų karo istorijo- ’ ir tik gali pakenkti Jungtinių 
j e pavadintas “Konevo apsupi- Tautų vardui, niekas netikės JT 
mu”, kuriame vokiečių gen.. sankcijoms ir organizacijos su- 
Heinz Guderian neteko nema- gebėjimui jas įgyvendinti, 
žai tankų.

Konevui buvo pavesta ginti’.vintą kartą, du kartus Vidurį-
veto

nuo
vadovavo Ukrainos frontui: Mar- Į jr septynis — dėl Rodezijos. Am- 
šalas Konevas buvo vienu metu (basadorius Colin Crowe paaiški- 
vyriausiu sovietų kariuomenės (no, kad Saugumo Taryba skelbia 
vadu, buvo Varšuvos pakto jė- ekonominį karą visai pietinei 
gų viršininku ir krizės metais Afrikai, kas esą nerimta.
buvo nusiųstas vadovauti rusų 
jėgoms Rytų Vokietijoje. Po jo silaikė Prancūzija ir Austrija, 
atvykimo į Rytų Berlyną, ten 
buvo pradėta statyti “gėdos sie
na”.

Nuo pat jaunystės komunis
tas, Konevas 1952 m. pateko į 
centro komitetą, jo vadovauja
mas tribunolas 1953 m. pasmer
kė sušaudyti Lavrenti Berią ir 
1957 m. pasmerkė buvusį Kone
vo viršininką maršalą Žukovą. 
Konevas buvo apdovanotas gau
sybe medalių, jų tarpe keturiais 
Lenino ordinais.

Pagerbs Vietnamo 
karo žuvusius

WASHINGTONAS. — Pirma-

Nuo balsavimo taryboje su-

vienuolika valstybių balsavo 
už rezoliuciją praplėsti sankci
jas.

J Libaną grįžta 
normali padėtis

BEIRUTAS. — Padėtis Liba
ne po palestiniečių iššauktų ne
ramumų pradeda sugrįžti į nor
malias vėžes. Valdžia susitarė 
su palestiniečių vadais dėl nau
jų taisyklių, kurios duoda vy
riausybei daugiau teisių palesti
niečių stovyklose. Atsistatydi
nęs premjeras Amin Hafez su
grįžo atgal ir pradėjo eiti pa- 

Ketvirtadienį vėl ati-dieni senatas priėmė rezoliuci- rei8&s-
ja, dedikuojančia ateinančią Ka- daromos mokyklos, kurios nuo 
pu puošimo (Memorial) dieną gegužės 2 d. buvo uždarytos ir 
specialia Vietnamo kare žuvu- j sumažintas naktimis draudžia- 
siems ir sužeistiems prisiminti .mas’s vaikščioti laikas.
diena žuvusių ir sužeistu ame-1 Visose Palestiniečių stovyk- 
rikiečių Vietname buvo 359,879.

Ketvirtadienį prezidentas Ni
xonas pasakys kalbą sugrįžusių 
iš nelaisvės amerikiečių karių 
suvažiavime valstybės departa
mento salėje. Po to belaisvių 
garbei Baltuose Rūmuose bus 
pietūs ir priėmimas, kuriame 
dalyvaus ir prezidentas.

j. mitetai prižiūri, kad naujos tai
syklės būtu vykdomos. Ką lai
mėjo vyriausybė ir ką — pales
tiniečiai, — neskelbiama, tačiau 
taika sugrįžta į Libaną ir į ja
me įrengtas Palestinos pabėgė
lių bazes.

Bonos ministeris .konfliktą.
dūrintuosius Rytus, arabų-žydų

lanko arabus
BONA. — Pasibaigus Brežne

vo vizitui Vokietijoj spauda ra
šo, kad vizitas buvęs generalinė 
repeticija svarbesnei Brežnevo 
kelionei į Ameriką, kur svarsto
mi klausimai bus panašūs, kaip 
ir Vokietijoje. Brežnevas pasi-

Vokietijos užsienio reikalų mi
nisteris Scheel, dar nesibaigus 
Brežnevo ir Gromykos vizitui, 
išskrido į Egiptą, o iš ten į Jor- 

jdaną ir į Beirutą. Jis susitiko 
su Egipto prezidentu Sadatu ir 
užsienio reikalų ministeriu ei 
Zayatu. Scheel optimistiškai pa
reiškė, kad diplomatinis akligat- 
vis greit bus sulaužytas. Jis sa-

skundžia teismui tą pieno pa- rašė ekonominio bendradarbia-1 vo nuomonę rėmė ne tik pasi
branginimą. reikalaujant jį at-įvimo sutartį, kalbėjo apie Eu- kalbėjimais su Brežnevų, bet ir 
šaukti, nes jis buvęs nelegaliai. (ropos saugumą, kariuomenių su- (kanclerio Brandto vizito Wash- 
politiniais tikslais, paskelbtas, (mažinimo galimybe* ir apie Vi-,ingtone įspūdžiais.



MENO ŽINIOS
ta*, koriams yra pasakyta, kad
Ciurtiouio galerijos įsigyti n>e- parodos atidarymą Paro4k’tąs4*
no kūriniai ‘ Skiriami laisvai ir keturiaą savaitės. Atdara kagr IC JfijpresicąĮistų stilius buvo pir- 
aeprfklausbrtifii Lietuvai: 1 * i

u*

Redaguoju MIKAS ŠILEIKIS
Bendrai meno klausimais

(Tęsinys) ,

^as/'kūrfos-taržę "kūrybinę] 
ĮU'’ 1

ALDS-gos paroda atidaroma šį šeštadienį
Dalyvauja 14 dailininkų

merikos Lietuvių Dailinin
kų Sąjungos dailės darbų paro
da atidaroma šį šeštadienį, ge- 
gu’ės 26 d., 7 vai. vakaro, Lietu
vių Tautiniuose namuose, 6422 
So. Kedžie Avė. Parodoj daly
vauja 14 sąjungos narių, su prof, 
da ii. Adortiu Varnu priešakyje. 
Išstatyta 45 tapybos, grafikos ir 
kitokios technikos meno darbų.

Trumpai bus paminėta Kalan
tos metinės.

.-‘m. Liet. Dailininkų Sąjun-

ga buvo suorganizuota 1956 me
tais. Pirmasis posėdis įvyko 
dail. prof. Ad. Varno namuose. 
Sąjungoje kilo Čiurlionio galeri
jos steigimo klausimas. 1957 m. 
spalio mėn. 20. d. vėl. Ženonųi 
Kolbai vadovaujant tčiurbonio 
galerija biįvb atidaryta tėvų jė
zuitų naujame Jaunimo Centre 
(Chicagoje). Iškilmingame č. 
galerijos atidaryme, dalyvau
jant L. gen. kons, Dj. P, DauŽ- 
vardžiui, buvo pasirašytas ak-

Ekspresionizmas yra charak
teringas elementas, kuris dau
giau kaip 50 metų neturėjo aiš
kios vadovybės^ Moderniojo eks
presionizmo sąjūdis Vakarų pa
saulyje dar jaunas. Mūsų lai
kais ekspresionizmas atstovau
ja naujai fazei ir yra. skirtingas 
nuo 19-to. šimtmečio ekspresio
nizmo, kokį tada suprato Ce
zanne, Van Gogh, Gauguin, Rou
ault, Matisse; Munch • ir kiti, 
kurie jautė impresionizmo “silp
numą”. Ekspresionistinis me
nas suprantamas kaip formos ir 
pasąmonės menas, kuris turi 
daug skirtingų formų. Rusijoj 
atsirado konstrukty vistų sąjū-

dien nuo 6 vai. į|i 10 vai. vakaro, mas drąsus šuolis į modernizmo 
epochą, iš kurio vystėsi kitos pla- 

, stink) bei vaizdinio meno šakos 
, Ir gręit pasiskleidė Vakarų pa- 
j šaulyje, kūrėsi nauja tapybos! 

mokykla. Kai kurie impresionis- 
__  ’ tat reformavo impresionizmą. Jų i 

dis, kuriam vadox avo Fevsncr, buv0 Ozanne, Gauguin, j 
Max W eber ir <|ar keli kiti, bet Įjtriho ir Seurat. Seuratas sa- 
Rusijos valdžia juos išvijo Ir jų. voti^ai improvizavo impresio-1 
eksperimentini meną posmėfkė, t techniką — smulkučiais 
kaip netinkamą ir erei kalingą, j prizmatinių sptlvų taškeliais, 

Po 1913 m. Armory parodos ’ bet pasekėjų neturėjo ir jo “iš- 
N. Y., kurt btito InffflrUWa ėu-:^“88” Pribaigė Švelniu ty-

$

M. ŠILEIKIS Chicagos Akvariumas (Akvarelė)

E atidaromos parodos.gegužės 26 d. 7 vai. vakaro Lietuvių Tautiniuose namuose.

Hir,

birželio 10 dieną,

ropinių modernizmu, Amerikoje 
prasidėjo’ nauja įvairių “moder
nistų” sąjūdžio karštligė. Į re
prezentacinės dailės parodas ver
žėsi kubizmą^ ekspresionizmas, 
abstraktinės šakos. Vienu žo
džiu, pasidarė "tikras chaosas.

Ne vien tik plastiniame me
ne sekė viena po kitos naujovių 
bangos, bet ir architektūroje 
ekspresionizmas užima naują 
poziciją. Arch. Sullivan pirmas 
sugriovė statybos senaa tradici
jas, lygiagrečiai Frank Lloyd 
Wright, Mies Van der Rohe if 
Johnsonas boVo ekspresfoni«no||į 
pirmūnai architektūroje. Sceno
je Isadora Dtincan pradėjo re
formuoti nusistpvėjusiaąteątro 
tradicijas naujoje šviesoje, tyū- 
sų naujieji ateiviai teatralai'ir 
muzikai savo kūrybą išreiškia 
jau su nąujoiriis idėjomis* su 
nauja išraiška. .Ekspresionizmas 
neturi doktrinūotų standartų, jis 
keičiasi tam tifcraiš laikotąfpiaiš. 
Gotika, barokas taip pat atsiri
bojo nuo pasegusios romaninės 
architektūros.* Dabar valstybių 
sostinės nebestą^ graikiį‘poĮpė-; 
nų klasikos stiliaus -fešįifbl.ių, 
bet vartoja ' funkcionąlj^į la
biau praktišką architekiurps’^ti- 
lių, — štato tvirtus dangoraižius, 
kurie panašūs į kapinių pamink
lus, tačiau reikią atsiminti, kad 
ir vidaus Įrengimai šviesus, pa
togūs ir praktiški darbui ir gy
venimui. Visa tai liudija žmo
gaus dvasios neramumą, o kar
tų ir nesibaigiančią pažangą.

o fazėj ė It-

Įėjimu.
Skirtumas tarp minėtų srovių 

nėra be pagrindo. Impresionis
tai atviroj gamtoj dirbdami iš
reiškė paviršutiniškai šviesos ir 
spalvų efektus. Ekspresionistai 
motyvuojąs! vidinių -nuotaikų 
išsakymu impulsyviai. Jie kū
rė paveikslus, kurie gyvenime 
turi pozityvią reikšmę ir santy
kį su žmogum. Ekspresionistai 
tais laikais neatsisakė nuo gam- 
tos. Ekspresionizme yra tragiz
mo, draminio bei poetinio ele
mento. Abstraktinis pasaulis— 

nai kūrybinė problema, su- 
anti daugelį problemū ir ne

baigiamų nesusipratimų. Ab
straktas turi penkias kategori
jas r 1> ekspresionistinis abstrak- 
tas,' 2)'“bedaiktih1s (non ob
jektyve) , 3) geometrinis, 4) ar
chitektūrinis ir 5) pusiau rea
listinis abstraktas. Abstrakti
nėse formose sunku rasti mintį, 
nes ši meno rūšis sintetinė, ati
trūkusi huo realios gamtos. Mu
zika taip pat turi abstraktinę 
formą, kurią ne visi pajėgia su
prasti, bet gali jausti grybą estė- 
tihę egzaltaciją.

pat geras ir būtinas, taip kaip 
abstrakto geometrinės proporci
jos. SUrrėalizmas, žinoma, yra 
realizmo formos naudojamas li
teratūrine prasme, daiktus per
statant -tam’ tikram" veiksm ui, 
kaip karikatūra. Kopijuojant 
gamtą, nebūtų galima išreikšti 
minties, nes gamta parodo tik-

BUCO SODE

Kiekvienoj gy 
rėsi Čharakte
Vdtiškai išreišk^savo idėjas.

■ ■ -r '
Paliekant buvusius meną, sti

lius praeityje, šiandien egzis
tuoja konkuruodami trys pagrin- 
los; realizmas, abstraktas . ir 
ekspresionizmas.
diniai,menp stiliai bei mokyk-

i

A. COOPER (SKUPAS)

Menas mus transformuoja 
(perkelia) į estetinės egzaltaci
jos aukštumas. M. š.

J?
Laiveliai (Aliejus)

WILLOW SPRINGS, ILLINOIS
lės srityje neugdė dvasinės 
kultūros, bet dažnai maitino vi
suomenę iškrypimais ir vulga
rizmu. Blaiviam pasauliui toks 
“menas*’ atrodė kaip nesveikos 
psichhologijos išdava.

Praėjo trys ketvirčiai šimt
mečio, abstraktinė: dailė pradė
jo senti ir ne visi tnenininkai 
sugebėjo pilnai suprasti ir sėk
mingai pasinaudoti abstrakto 
formomis, kuris organizuotai 
užgožė reprezentacinę dailę, 
štai ir vėliausi “išradimai” — 
Pop. Op ir paskutinis Dėka 
Art..., kurie neffBkufs naujos 
mokyklos, nės atSkalūrtų paro
dija neturi tvirto J&grindo. Vis
dėl to, reikia sutikti, Raid abstrak
to forma turi atvirą lauką Ir, 
gal būt, dar ilgą amžių? .

Meno epochos gimsta be revo
liucijos. Ateina koks genijus ir 
atidaro duris naujai fnerio fer
mai, sukuria nąują mokyklą. 
Senoji meno epocha užleidžia 
vietą naujajai. Romaninė, nttr- 
mandinė ir lombdBhiinė archi
tektūra užleido savo, vietą goti
kai, kai atsirado*'kitaip galvo
jančių archftfektų it skulptorių. 
Didysis Renesansas davė daiig 
genialių menininkė O jib Rene
sansui davė naują, meho kultū
rą. Tačiau po Renesanso sekė

BUS ĮDOMI l’ROGŪAMA. gera muzika ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LARAI GĖRI GERIĄ! Al. 
VISA LAIKA GARSUSIS J. JONIKO ORKESTRAS 

GROS POLKAS, VAISUS IR PAČIUS MODERNIA 
KIAUŠIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS 
BIRŽELIO 10 D. VISI KVIEČIAMI | NAUJIENŲ 

I’IKNIKA

18-tam šimt. ir 19-to iimt. pir
mojoj dalyje buvo romantikos 
epocha, renesansines klasikos įta
koje, kol prasidėjo impresionis
tų sąjūdis Prancūaijnje ir ki
tur. Paryžiuje susidarė grupė 
jaunų dailininkų^ jų tarpe ir 
Courbet (vyresniu už kitus kole
gas), kurie pirmiiiji išėjo į at-

"pasenusias” - Akgdfemijos tra-

tai save. Nei Dalis, nei Brastas 
surrealizmo neišrado, jie tiktai 
toj srityje dirbo ir sukūrė įdo
mių dalykų. Yra alegorinių įsi
vaizduotų literatūros veikalų, gro 
teskiitių, surrealistinių formų, 
metamorfozės ir kitokių iškry
pimų iš normalios struktūros, 
bet dar nereiškia “sunaikinimo”. 
Frederick Waugh, žymusis Ame
rikos marinistas, iliustravo apy
sakas surrealist piais paveiks
lais. Surrealizmo elementų ran
dame ir Čiurlionio kūryboje. Ši 
forma menininkui padeda išso- 
kyti savo idėjas literatūrine 
prasme, perstatant daiktus frag
mentais ir-pan. Surrealizmas es
mėje lygiagretis abstraktui, tik 
toks skirtumas, kad surrealiz
mas neatmeta realizmo ar na
tūralizmo — gyvosios gamtos 
principų. Japonai ir kiniečiai sa
vo kūryboje nevartojo projekci
jos, bet čia nėra nusikaltimas 
prieš gamtą. Plastiniame mene 
nėra būtina perspektyva, nei 
tretysis matavimas, priklauso 
nuo to, kokią priemonę savo dar
bui naudoji.

Primityviame mene yra dau
giau estetinio jausmo, negu ra
finuotos technikos mandrybėse. 
Mokslininkai vertina primtyvų 
meną ne kaip istorinį dalyką, 
bet kaip tikslą ir pastangas ne
meluotai kurti žmogaus dvasiai 
reikšmingus dalykus.

(Pabaiga)

Jaunimo meno paroda
Jaunimo Centro žemutinėje 

salėje gegužės 18 d. buvo ati
daryta lietuvių jaunimo meno 
paroda. Parodoje su savo dar
bais .dalyvauja apie 20 jaunuolių.

— R och estery, N. Y., vyksta 
mūsų pranašaus dailininko Al
fonso Dargio vėliausių meno kū
rinių .paroda. Paroda buvo su
tikta gausių lankytojų.

— Birželio 10 d. Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje, 4012 
Archer Avė. įvyks 83 metų amž. 
amerikietės dailininkės Florence 
Ezzell Stevenson tapybos dar
bų paroda. Ji pradėjusi piešti 
caveikslus 8 metų amžiaus bū
dama. Ji yra realistė, natiur
mortų — gėlių specialistė.

NMUIEN1Š
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Americans own

■avė more money 
dreamed they could.

Hurt** because the Payroll Savihge 
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Kokios lemties buvo ištiktas 
prof. Augustinas Voldemaras?

Kai dabar J. Tolimėno straips
nyje “Neteisingi ir nepagrįsti 
kaltinimai” (Naujienų Nr. 112 
geg. 11 d.) buvo pasiginčyta su 
Jonu Berlašium dėl jo straips
nio ‘Teisė ar smurtas”, kur bu
vo paliestas prof. Augustinas 
Voldemaras, tad tokia proga 
ir man iškyla prisiminimas apie 
prof. A. Voldemarą 1940 metais 
birželio mėn. kada man pačiam 
teko jį trumpai pamatyti.

Tada rusų bolševikų kariuo
menė pradėjo sprBustis į Lie
tuvą. Pirmą dieną okupantų 
rusų bolševikų veržimąsis at
rodė esąs ramus. Kai Kaune 
pirmą dieną pasirodė gatvėse 
rusų bolševikų tankai, tad ir 
aš išėjau pasidairyti gatvėse, 
daip tas liskas darosi. Ir neti
kėtai iš savo sutiktų draugų su
žinojau, kad tą pačią dieną, 
kada rusai bolševikai su savo 
kariuomene pasirodė, atvyko 
iš užsienio visiems žinomas 
prof. Augustinas Voldemaras 
į Kauną ir. apsistojo tame na
me, kur gyveno Italijos konsu
las. Man iš pradžių nebuvo 
aišku, ar tatai yra teisybė ar 
tik koks prasimanymas. Gir
dėdamas tokias kalbas suma
niau pasivaikščioti tąja gatve, 
kur gyveno Italijos konsulas. 
Ir visai nustebintas pamačiau, 
kad pro langą iš Italijos kon
sulato buto žiūri į gatvę man 
gerai pažįstamas A. Voldema
ras. Kiek toliau nuėjęs sutikau 
einant Laisvės Alėja buvusį 
minister) A. Merkį, su kuriuo 
teko trumpai pasikalbėti. Kai 
A. Merkiui prisiminiau, jog ma
čiau pro langą žiūrint A. Vol
demarą, tad jis taip pat pasa
kė, jog visai nežino, kokiais ir sveikas, gyvena Kaukaze, 
sumetimais (motyvais) A. Vol-

demaras buvo paskatintas at
vykti iš užsienio į Kauną lygiai 
tą pačią dieną, kada okupan
tai rusai - bolševikai pradėjo 
veržtis į Lietuvą.

Aš tada A. Merkiui buvau 
pasakęs, jog kai kurie asme
nys, kurie buvo užėmę Lietu
vos vyriausybėje aukštesnes 
vietas, buvo pasiryžę igbėgti 
iš Lietuvos, kad nepatektų į 
rusų bolševikų nagus, o A. Mer
kys rodydamas pirštu į prava
žiuojančius rusų - bolševikų 
tankus, ramiai man atsakė: 
“Žiūrėk, kaip jie visi ramiai ir 
linksmai važiuoja ir nesudaro 
mums jokios grėsmės!” O ma
no patarimas, kad ir jis, A. 
Merkys, turėtų pasirūpinti 
kur nors išbėgti, kad nepatek
tų į okupantų rankas, nedavė 
jokių gerų rezultalų.

Po vienos kitos dienos visi 
konsulatai išvyko iš Kauno; 
taip pat išvyko ir Italijos kon
sulas, bet A. Voldemaras, ku
ris buvo apsistojęs pas šį kon
sulą, pasiliko; po kelių dienų 
jis buvo išvežtas į Rusiją.

Taigi susidarė daug neaiš
kumų apie prof. A. Voldema
ro žygius. Po kiek laiko kai 
kas kalbėjo, kad A. Voldema
ras jau yra miręs. Vieni saky
davo, kad jis yra miręs 1941 
m., kiti sakydavo, kad yra 
miręs 1942 metais, o dar kiti 
— 1944 metais.

Tais laikais niekas tikrai ne
žinojo, ar jis dar gyvas ar ne.

Pagaliau 1954 metais pava
sarį mano brolio Petro žmona 
buvo parašiusi man laišką, ku
riame tarp kitko pasakė, jog 
A. Voldemaras dar yra gyvas

----------------------------

THE U.S. BIRTH RATE—WHERE IT 
HAS BEEN AND WHERE IT MAY GO

Amerikoje pradėjo mažėti gimimy skaičius. Kairėje parodoma te 
mažėjimo kreivė. Dešinėje yre spėliojimai, kaip gimimai ateity ma
žės. Jau keturis kart šias pranašystes teko keisti ir dabar "series 

F" rodo, kad tūkstančiui gyventojai tenka tik 12 naujai gimimy.

žinią ji buvo paėmusi iš pran
cūzų spaudos. Taigi dabar vis 
nėra žinoma, kada A. Volde
maras yra miręs. Taip pat dar 
nėra ištirta, kokios priežastys

jį privertė iš užsienio atvykti į 
Kauną tokiu metu, kada į Lie
tuvą pradėjo veržtis okupan
tai rusai - bolševikai.

A. Kelmutis

SAULIUS ŠIMOLICNAS

Arnoldo Giedraičio platėjantis teatras

kur dar profesoriauja. Tokią

Chicagoje amerikiečių teatro 
pasaulyje iš retų lietuvių neabe
jotinai pats žymiausias asmuo 
yra Arnoldas Giedraitis, kuris 
per savo užsispyrimą ir drąsą, 
įgimtą teatrališkumą ir didelį 
atvirumą aplinkos reiškiniams, 
romantiškai komišką režisavimo 
stilių savo sukurtuose intymios 
nuotaikos teatruose šiandien yra 
išsikovojęs aiškią vietą profe
siniame teatre su dar didesnės 
ateities galimybėmis.

šešių metų bėgyje Arnoldas 
Giedraitis su savo Chicago Re-

Philomena, sako

Regular 
Passbook 
Account

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.

90 Day 
Passbook 
Accounts

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

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

6245 South Western Ave. 476-7575
CHICAGO Siii-

•avino* and loan association

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psL daug paveikslų. Kaina 12.00.

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:

A. X* V »

1739 So. Halsted St, Chicago, III 60608

pertory Company praėjo per ke
turis teatrus, kuriuos jis pats su
kūrė iš nieko, išskyrus dabarti
nį jau dešimt metų egzistuojan
tį teatrą — the Country Club 
Theater, Mount Prospect, Illinois. 
Tie visi teatrai puikiai atsklei
džia Arnoldo Giedraičio kaip 
menininko ir teatro administra
toriaus stiprėjimą. Pirmutinis 
teatras buvo lietuviams gerai pa
žįstama Menė, kur jo ir kitų dė
ka eilinis baras tapo paveikslų 
galerija ir teatru ir kur Ameri
kos avangardiniai veikalai buvo 
vaidinami. Antrasis teatras jau 
buvo Old Town rajone, kur iš
ryškėjo Giedraičio režisūrinis 
sodrus stilius, avangardinio tea
tro traktavime. Trečiasi teat
ras — Warrenville, Illinois, kur

I* ■

Giedraitis atnešė modernišką 
teatrą į ųžriuestį, o ketvirtas 
teatras — seniausias užmiesčio 
teatras, pakvietęs Arnoldą Gie
draitį režisuoti, ką tik jis nori, 
samdyti profesinius aktorius ir 
turėti šimtais tūkstančių sie
kiantį biudžetą (jos paties al
ga yra virš 1000 dol. į savaitę).

Turint galvoje, kad Chicagoje 
menai nėra dideliame pareikala
vime, Arnildo Giedraičio 
išeivio lietuvio atsiekimas yra 
dvigubas. Trumpai drūtai — jis 
nėra žydas, o žydai pas jį vai
dina ir jį gartina, visur minėda
mi, jog jis yra lietuvis. Didelė 
atsiekimų dalis todėl, kad Gie
draitis turėjo ištvermę vaidini
mą rodyti net ir tuomet kai sa
lėje buvo 3 ar 4 žiūrovai ir kai 
jų nebuvo savo aktorių impro
vizacijos naudai, žymus Chica- 
gos aktorius Kris Martin, kuris 
prieš kelis metus vaidino Gie
draičio surežisuotame Arrabalio 
Labirinto pastatyme, man džiau
gėsi, kad jam didesnio entuzias
to kaip Giedraitis neteko sutik
ti.

Kita Giedraičio gera savybė 
yra jo atvirumas pasauliui. Jis 
neįsikanda į vieną dalyką ir ten 
pasilieka. Pasikeitimas ir nuo
latinis vyksmas yra Giedraičio 
motto. Bet šiandien jis ten ne
būtų kur yra, jei ne jo nuolati
nis rizikavimas į nežinią.

Praeitą savaitę Arnoldas Gie
draitis jau antrą kartą pastatė 
Slawomiro Mrožeko Tango vai
dinimą Country Club Theater, 
700 W. Rand Rd., Mount Pros
pect, Illinois (259—5400). Spek
takliai vyksta 9 vai. vak. penk
tadieniais, 7:30 ir 10:50 vai. vak. 
šeštadieniais ir 7:30 vai. sek
madieniais. Kainos $3.50 ir $4. 
Vaidina 8 profesiniai aktoriai.

Nors jau minėjau, jog Gied
raitis vis atsinaujina, tačiau jis | 
yra savotiškai įsižiūrėjęs į ke
lis dramaturgus, būtent Arra- 
bal, Beckett, Ionesco, Genet, Sar- | 
tre ir ypač Mrožek. Pastarasis 
yra garsiausias lenkų dramatur- 1 
gas, pasitraukęs prieš kelia me- | 
tus iš Lenkijos ir besireiškiąs J

paąaulihėje icehoje. Jo veikalų 
į mintis — žmogaus suniekini- 
| mas totalitarinėje sistemoje, 
kas ypatingai būdinga Rytų Eu- 

l ropoję. Jo teatrinės priemonės 
. yra absurdo parodymas įman
triose dialogų ir monologų situ- 
į arijose.

Pirmas Giedraičio Tango pa
statymas buvo jo Old Town te
atre, kur Chicagos meno rateliuo
se (Near North News) ėjo gan
das, kad tai vienintelis įdomus 
pastatymas Chicagoje. Pats Mro- 
žekas buvo didžiai patenkintas, 
gavęs apie tai sužinoti savo Ita
lijos gyvenvietėje, o jo leidėjas 
Jerzy Giedroyc, Kultūra žurna
lo Paryžiuje redaktorius ir mū
sų lenkiškasis Giedraitis, man 
įdavė visai naują Mrožeko vai
dinimą — atkreipti Arnoldo Gie
draičio dėmesį. Visur susidomė
jimas buvo didelis ir įvertinimas 
teigiamas.

Dabartinio pastatymo įverti
nimai irgi teigiami ir plačiai pa
sirodę. Gegužės mėn. 18 d. Chi
cago Tribune muzikos ir teatro 
kritikė Linda Winter iškelia Gie
draičio komišką dvasią, kuri nors 
nesiekia gilumų, tačiau priver
čia žiūrovą susimąstyti. Paste
bėtina jog Chicago Tribune nuo
latiniai seka Giedraičio teatrinį 
kelią ir jo teatro atidarymo 
Warrenville, Illinois proga sky
rė prieš metus visą puslapį ap
rašymui apie jį. Mano paties jo 
įvertinimai Naujienose buvo už
prašyti versti į anglų, prancū
zų, italų kalbas ir pasirodė New 
Yorko, Paryžiaus, Romos kas
dieninėje spaudoje bei žurnaluo
se. O visa tai yr& priešinga mū
sų lietuviškai patirčiai. Kai 
prieš kelias savaites valandą 
prakalbėjau su ta pačia Linda 
Winter, kad recenzuotų Chica
gos . Lietuvių Operos pastatytą 
Carmen ir ji sutiko, vis dėlto 
redaktorius neleido. Tokia jau 
čia tvarka, o ypač Chicagoje, 
jog tautinėms grupėms palieka
mas tik liaudies menas, o visa 
kita turi būti anglų kalboje. 
Beje, tai yra dirbtinų sienų už
dėjimas, bet kas jas pralauš? 
Giedraitis yra parodęs išeitį — 
jis yra lietuvis amerikiečių sce
noje, į kurią atveda europiečius 
dramaturgus. Taip pat jis su ne
kantrumu laukia lietuvių dra
maturgų veikalų angliškų ver
timų, kad būtų galima juos iš
vesti į pasaulį. Be abejo jis 
gali ir yra režisavęs lietuviškoje 
scenoje ir, pavyzdžiui, lietuvių 
tarpe kartu su Dalia Juknevi-

čiute yra pastatę* Antano Škė
mos šventosios Ingos ir Atara- 
xia premjeras. Taigi čia jis at
neša profesinį amerikietišką pa
sirengimą ir tampa Amerikos 
profesionalas lietuvių meno gy
venime, pakeldamas jo lygį. Te
reikia jam linkėti visokeriopos 
sėkmės.

Rusų vykdomo 
genocido paroda

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, ruošiantis baisiojo 
birželio įvykius minėti, jau
paruošta miniatūrinė rusų —

bolševikų vykdomo lietuvių 
tautos genocido paroda. kuri 
tęsis iki birželio mėnesio pa
baigos.

Be to, šiame muziejuje vyks
ta įdomi Marijos Aukštesnio
sios mokyklos moksleivių me
no darbų paroda.

Visuomenė kviečiama šias 
parodas pamatyti. Muziejus 

i lankytojams atdaras kasdieną 
nuo 1-mos iki 4:30 vai. įėji
mas nemokamas.

K. Petrauskas
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nauja taupymo ir namų 
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ir ateityje.
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$2.00
$2.00
$5.50
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$3.00

$1.00
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. v Ketvirtadienį nuo 9 iki 6 vaL 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, DI. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.
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Lenktyniavimas nevaisingas
Stambiausias kapitalistas “tarybinėje” Lietuvoje ir 

pats žiauriausias darbdavys — Lietuvos komunistų par
tijos centro komitetas — nepatenkintas šiandien Lietuvo
je vedamu lenktyniavimu. Lietuvos žemės ūkio darbinin
kai skuba ir pluša, dirba žymiai ilgesnes darbo valandas 
ir lenktyniauja ne tik tarp savęs, bet ir su gretimais kol
chozų darbininkais, o visas kraštas lenktyniauja su kitais 
rusų komunistų pavergtais kraštais. Lietuvos komunistų 
partijos centro komitetas, apsvarstęs susidariusią padėtį, 
priėjo įsitikinimo, kad dabar kolchozuose vedami lenkty
niavimai negeri ir nevaisingi.

Partijos organo redaktorius buvo įtrauktas į lenkty
niavimo reikalą. Jam buvo išaiškinta susidariusi padėtis 
ir pareikalauta, kad jis padėtų ieškoti išeities. Jis paruo
šė ir pirmame puslapyje atmušė tuo reikalu ilgą raštą, 
kurį pavadino “Lietuvos KP Centro Komitete Didinti 
gyvulių augintojų lenktyniavimo veiksmingumą”. Par
tijos centro komitete, įvairiuose kituose komitetuose, in
stitutuose ir komisijose lenktyniavimo reikalas keliais at
vejais buvo svarstytas, bet to lenktyniavimo rezultatai 
nieko netenkina. Visa “tarybinė” Lietuva lenktyniauja, 
bet Maskva nepatenkinta.

Lietuvos komunistų centro komitetas nutarė paimti 
vieną rajoną ir ten lenktyniavimą pertvarkyti iš pagrin-

ir ne viskas daroma “auilikusiems patempti” ir aocialie* 
tiniains įsipareigojimams įvykdyti Be to, oficialus pra
nešimas šitaip kalba:

“Rajone tinkamai nesirūpinama karvių skaičiaus 
didinimu. Pernai astuoniuose kolūkiuose ir tarybi
niuose ūkiuse jų skaičius netgi sumažėjo. Tokia pa
žiūra į pagrindinę bandos reprodukciją gali sužlug
dyti mėsos ir pieno pardavimo valstybei penkmečio 
plano įvykdymą”. (Tiesa, 1973 m. geg. 12 d., 1 psl).
Kol Lietuvos kolūkio vergai gali pagaminti pakan

kamai pieno ir mėsos rusams, tai triukšmo niekas nebe
kelia, bet kai lenktyniaujančiuose kolūkiuose pradeda 
mažėti karvių skaičius, kai oficialiai garsinamas lenkty
niavimas nepasireiškia kiekvieno darbininko tarpusaviu 
rungtyniavimu, tai centro komitetas priverstas rimtai 
susirūpinti. Centro komiteto nutarimas įsako ištirti kiek
vieną Pakruojo kolchozą, kuriame sumažėjo galvijų skai
čius ir kuris nepajėgia pagaminti valstybei reikalingų 
pieno produktų. Įsakymas liepia ištirti, ar galvijams duo
damas reikalingas pašaras. Susidaro įspūdis, kad popie
riuje galvijams duodama daugiau pašaro, bet pieno jie 
duoda žymiai mažiau. Valdžia tyrinės, kokios čia gali
mos kombinacijos.

Iki šio meto Pakruojo kolchoze visi lenktyniavo su 
visais. Didysis susirinkimas priėjo nutarimo, kad lenk
tyniauti privalo lygus su lygiu. Kokia prasmė lenkty
niauti inžinieriui su agronomu, ar paprastam darbinin
kui su mechaniku. Kad lenktyniavimas būtų tikras ir 
rungtyniavimas efektingas, tai ateityje Pakruojo kolcho
ze lenktyniaus inžinierius su inžinierium ir agronomas su 
agronomu. Susirinkusieji taip pat svarstė, kas tuos lenk- 
tyniautojus tikrins.. Kai šie klausimai bus išspręsti, tai 
tada Pakruojo pagerinta lenktyniavimo sistema bus pri
mesta visai “tarybinei” Lietuvai. O dėl tikrinimo, tai 
nutarimas yra šitoks:

“Rengiami tarp fermų tarpusavio patikrinimai, 
kaip vykdomi socialistiniai įsipareigojimai turi būti 
konkretūs. Reikia pasiekti, kad gyvulių augintojų 
socialistinis lenktyniavimas padėtų padaryti šiuos 
metus spartuoliško darbo metais visose fermose. 
Būtina rūpintis^ kad kiltų gyvulininkystės darbuo
tojų profesinė kvalifikacija, geriau organizuoti jų 
poilsį. Kiekvienoje fermoje turi būti pakaitinių dar
buotojų, reikia nuolat gerinti gyvulių augintojų dar
bo ir buities sąlygas”. (Ten pat).
Rusų primesti varovai privertė darbininkus lehkty-

JONAS A. ŠAUKUS, Ph. D.

KAS ČIA DABAR DAROSI?

niauti, bet tos, pasirodo, lenktynės turi turėti savo ri
bas. Pakruojo posėdžiautojai įsitikino, kad lenktyniauti 
galima tiktai gerai pailsėjus. Jeigu lenktyniautojas netu
ri reikalingo maisto ir gyvena vargo sąlygose, jeigu jis

dų. Paimtas Pakruojo rajonas, kur praeitais metais buvo 
pastatytas milžiniškas paminklas Karoliui Požėlai. Par
tijos propagandos vadai įsitikino, kad jei Pakruojo kol
chozas neduos reikalingų lenktyniavimo pasekmių, tai 
apie kitus kolchozus ir kalbėti neverta. Požėla garsina- neturi galimybės tinkamai pailsėti, tai neilgai jis lenkty- 
mas pačiu geriausiu komunistu, o pavyzdinis jo vardo 
kolchozas nėra pavyzdinis. Jeigu jau Požėlos kolchozas 
nepajėgia gyvulių auginti, tai ką jau bekalbėti apie Gaš
kos kolchozus.

niaus. Posėdžiauto jai turėjo pripažinti, kad darbo ver

Buvo susirinkęs Pakruojo rajono partijos komitetas,

si, tai apie jokias lenktynes kalbos negalės būti.
Lietuvos ūkininkai išaugintų daugiau javų, pagamin-

tų daugiau pieno ir mėsos, jeigu rusai neprimestų lietu-
rajono vykdomasis komitetas, jo žemės ūkio valdyba, že
mės ūkio ir paruošų darbininkų, bei tarnautojų profsą
jungos komitetas, pirminės partinės ir komjaunimo or
ganizacijos, ūkio vadovai ir specialistai. Jie tarėsi, kas 
daryti, kad ne tik žiemos metu, bet ir pavasarį padidintų 
“lenktyniautojų veiksmingumą”. Dabar kiekvienas ma
to, kad visi lenktyniauja, bet to lenktyniavimo re
zultatų niekas nemato. Susirinkusieji nustatė, kad ne 
visuomet susumuojami lenktyniavimo rezultatai ir nepa
kankamai nagrinėjamas pirmūnų patyrimas. Aiškiai nu-

viams svetimos išnaudojimo sistemos ir neverstų jų lenk
tyniauti. Juo greičiau rusai išsikraustys iš Lietuvos, tuo 
lengviau visiems bus dirbti ir gyventi. Lietuvis gal pra
kaituos daugiau, negu jis šiandien prakaituoja, bet jis 
žinos, kad rusai neišsiveža jo darbo vaisių.

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
statyta, kad ne visur vyrauja “darbinis rungtyniavimas”! m i ■ ištyla n , n , nąfrm.

— Pone Ministeri pirmininke, 
koki* yra Tamstos politinė fi
losofija? — paklausė vienas ko
respondentas Benjaminą Disrae- 
lį. Jis atsakė:

— Sir, aš esu radikalas, kai 
reikia naikinti tai, kas nėra tei
singa, o konservatorius, kai rei
kia išlaikyti tai, kas yra teisin
ga.

Anglą rašytojas Benjamin 
Disraeli (1804—1881) savo po
litinę karjerą pradėjo 1832 m., 
kandidatuodamas į parlamentą 
liberalų — whigs partijoje, bet 
buvo išrinktas tik po 5 metų, 
kaip konservatyvių — thores 
partijos kandidatas. Jis tada su 
kitais apšvietos amžiaus akty
vistais įsteigė jaunosios Angli
jos grupę ir buvo jos ideologų 
išdėstydamas pažiūras 3-se ro
manuose — Coningasby, Sybill 
ir Tancrek. Betgi būdamas kon
servatorių atstovu, jis vadovavo 
liberalų opozicijai ir pakartoti
nai tapo iždo kancleriu, visą lai
ką žongleruodamas ir balansuo
damas tarp konservatorių ir li
beralų. 1872 m. sukūrė politinę 
programą: laikyti senąsias Ang
lijos tradicijas, remti karaliaus 
galią, kuri vadovauja tautai, ir 
gerinti neturtingųjų buitį bei 
padėtį, visur siekiant Anglijos 
stiprybės bei įtakos. Su šia pro
grama jis laimėjo rinkimus ir 
tapo ministeriu pirmininku 1874 
—1880 m. Tame laikotarpyje 
Anglija pasiekė didžiausių lai
mėjimų krašto viduje ir pasau
lyje. Karalienė Viktorija jam 
suteikė Ear! of Beaconsfiled ti
tulą.

Prezidentas Richard M. Nik- 
sonas, perėmęs valdžią utopi
nių idėjų ir retorikos įkarštyje, 
daugeliu atveju pasielgė kaip 
kadaise Turkijos atgimimo tė
vas Ataturkas Kemal Paša, leis
damas įvairiems teoretikams 
bandyti jų siūlomus projektus. 
Todėl j is leido liberalams veikti 
ypatingai jautriuose socialiniuo
se sektoriuose, o konservato
riams kalbėti siekiant pastovu
mo visose gyvenimo srityse ir 
stabdant daugumą New Frontier 
utopinių idėjų vaizdžiai rodant 
jų nerealumą. Paskyrimas Da
nieliaus P. Moynihan aukštoms 
administracijos pareigoms nu
stebino net kairiojo sparno libe
ralus. Jis visuomet turėjo pri
ėjimą prie prezidento pro pata
rėjų J. Ehrlichmano ir H. R. 
Haldemano užtvaras, vadinamas 
“Berlyno siena”, kas nebuvo ga
rantuojama kitiems, net dar 
aukštesniems pareigūnams.

Vieno pokalbio metu D. P. 
Moynihan įteikė prezidentui Ro
berto Blake knygą apie virš mi
nėtą B. Disraeli. Ta knyga pa
darė didelės įtakos. Iš tiesų, tik 
Niksonas, visų laikomas konser

vatorium ir griežtai priešingu 
komunistinėms idėjoms, galėjo 
įvykdyti tokius liberalų brandin
tus bei propaguotus projektus ir 
dalykus, kurių H. H. Humphrey 
ar kitas liberalas nebūtų išdrį
sęs nė pradėti. Gal dėlto pirma
sis American for Democratic Ac
tion (ADA) pirmininkas ir vie
nas iš daugelio tos demokratinių 
liberalų organizacijos kūrėjų 
John K Galbraight savo vėliau
sią politinę studiją pavadino 
“Who needs the Democrats?” 
Jos pradžioje yra išdėstyta daug 
konservatoriams artimų minčių, 
bet pabaigoje jis pasijuto tarsi 
tebesąs JAV ambasadorium In
dijoje, kur tikrai reikia skubių 
ir radikalių reformų visose gy
venimo srityse. Gal būt ne vel
tui ten dabar yra ambasadorium 
didysis reformų šalininkas D. P. 
Moynihan. J. K. Galbraight stu
dijos išvadose pataria demokra
tų partijai vadintis socialistais.

Haldemano ir Ehrlichmano 
sudarytą “Berlyno sieną” bei iš 
to kilusį jų dominavimą sugrio
vė Watergate audros. Tikrumo
je ji atsirado prezidentui pla
nuojant ir ruošiantis kelionėms 
į komunistinę Kiniją ir Sovietų 
Sąjungą. Tomis savo kelionėmis 
jis daug atsiekė, ypatingai ieš
kant išeities iš Vietnamo kon
flikto ir parvežant pandas j Wa- 
shingtono zoologijos sodą, pasi
žiūrėti besiveržiantiems į tas 
šalis kairiesiems liberalams.

Nežiūrint, kad tuo laiku au
diencijos pas prezidentą buvo 
sunkiai duodamos, Amerikos Lie
tuvių Taryba kartu su estų ir 
latvių atitinkamomis organiza
cijomis gavo pažadą bendrai au
diencijai 25 metų Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos okupacijų su
kakties proga. Deja, LB Fila
delfijos politikieriai panorėjo 
dalyvauti delegacijoje tuo pa
keliant delegatų skaičių iki ne
darbingos ir neatsiekiančios tik
slų grupės, taip pat suardant 
buvusius susitarimus ir nutari
mus. Latviai estai tam griežtai 
pasipriešino. Tada Bendruome
nės politikieriai siuntė savo pas
ius į Baltuosius rūmus ir reika
lavo audiencijos pas prezidentą. 
To pasėkoje ir Pabaltiečių audi
encija buvo atšaukta. Šį skau
dų ir neatitaisomą faktą turėtų 
gerai atsiminti naujai išrinktie
ji į LB tarybą ir busimoji valdy
ba.

Stebiuosi TV aparato techno
logija ir ją palyginu su visuo
menės ar išeivijos atstovavimo 
balsu. Antena pagauna iš įvai
rių stočių garso ir vaizdo sig
nalus, juos aparato mechaniz
me sustiprina, pakelia iki ausiai 
negirdimo, bei akiai nematomo 
dažnumo, atskiria ir panaikina 
pašalinius signalus, kad jie per-

Žymiųjų lietuvių 
moterų kolonija

Worcesterio lietuvių koloni
ja yra davusi gana daug žymių 
lietuvių moterų. Pamėginsiu 
nors kelias prisiminti.

Magdalena Avietėnaitė, moks
lus baigusi Šveicarijoje, kelerius 
metus redagavo “Amerikos Lie
tuvį”, ilgai dirbo Lietuvos už
sienių reikalų ministerijoje. Jos 
sesuoo Izabelė buvo ištekėjusi 
už žinomo nepriklausomos Lie
tuvos žurnalisto Gustainio.

Dantų gydytoja Birutė Ber
notaitė, ištekėjusi už garsaus 
žurnalisto Liland Stove. Pianis
tė, chorų vedėja Marijona Ja- 
blonskytė - Meškienė. Advokate 
Zuzana Puišytė, ištekėjusi už 
Lietuvos garbės konsulo advo
kato Antano šalnos ir pati ad
vokatė bei Amerikos moterų or
ganizacijų veikėja.

Buvusi Metropolitaino operos 
solistė Apolonija Stoškutė. Solis
tė Eleonora Šaltenytė, ištekėju
si už Lietuvos diplomato Čar
neckio. Juzė Rauktytė-Daužvar- 
dienė, dabartinė Lietuvos gen. 
konsule Chicagoje. Iš Europos 
parvežusi Amerikon plaukimo 
čempiono titulą Albina Asipa- 
vičiūtė, ištekėjusi už daktaro, 
pianistė Ona Vasiliauskienė- 
Pakštienė; operos solistė Lili j an 
Mickevičiūtė, pakeitusi savo pa
vardę į Mernik. J. Krasinskas

ėję įvairias stadijas taptų aiš
kiais vaizdais ekranuose ir su
prantamais garsais ruporuose be 
pašalinių trukdymu. Radijo ir 
TV trukdytojų veikla yra įsta
tymais uždrausta. Kai kurie 
Bendruomenės vadai to nesu
pranta ir nenori suprasti. Verž
damiesi į politinį dominavimą 
jie pareigas okupuotos Lietuvos 
laisvinimui vadina teisėmis ir 
seperatistine aukštosios politi
kos veikla, sutrukdo perduoti 
aiškius vaizdus ir žodžius, pra
šydami iš visuomenės tam skir
ti pinigų...

Jie užmiršta pagrindinį Ame
rikos gyvenimo dėsnį: Pinigą 
pirma reikia užsidirbti, o tiktar 
vėliau leisti jį kelionėms ir ra
guoliams. Laisvės kovai skirtų 
pinigų negalima grobti pasiva
žinėjimo tikslams...

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

..I

JONAS AUGUSTAITIS

Suvėluotas atsakymas ir 
nepamatuotas pasiteisinimas

(Div. gen. Stasio Raštikio 
atsiminimų 3-sis tomas)

3
Dėl Raštikio - Dirmanto tvirtinimo, kad 

ne visi kariuomenei ginkluoti pinigai ėję į 
užsienį, tenka priminti, kad lito padengi
mas svetima valiuta ir auksu 1935 m. 
(ginklavimosi pradžia) smuko iki 41,7%, 
1939 m. iki 36%, tuomet kai 1934 m. paden
gimas lito sudarė — 68%.
šiomis būdingomis pastabomis baigiame šį 
ūkiškąjį Raštikio veiklos skyrių, jis, kaip 
minėta, bus plačiau papildytas atskirame 
leidinyje; pereiname į atskiras sritis, ap
rašytas 3-iame tome, pataisant Raštikio 
nukrypimus į šalį.

RAŠTIKIO STRATEGIJA

Ginti Lietuvą su jos ilgomis sienomis, 
pagal Raštikio pozicinio karo strategiją, 
net ir su 4 didelėmis divizijomis bei kitais 
papildomais vienetais, buvo neįmanoma. 
Tokios kariuomenės pajėgos, pagal statu
tą, galėja efektingai ginti tik 48 kin. sieną, 
bet jokiu būdu ne 525 km. Todėl reikėjo 
ruoštis mažų vienetų manevriniam karui 
— panaudoti judraus gynimosi karo stra
tegiją (žr.: “Naujienos” 1957, VIII — 5 —

VIII 12). Raštikis už tai dabar Augustaitį 
vadina “profanu” bandančiu įtikinti nai
vų skaitytoją “negražiu ir labai negarbin
gu kritikos metodu”, norinčiu pažeminti 
p. RaŠtikį, kad jis nenusimanąs “karybo
je”. .. ir tvirtina, kad jis niekad ir niekur 
nesiūlęs ginti Lietuvą pozicinio karo stra
tegija — sustiprintų linijų metodu. Tačiau 
savo siūlytos strategijos (priešingos Au- 
gustaičio nuomonei) jis čio neaprašo, O tik 
siūto skaitytojui pasitikrinti jo atsiminimų 
I tome, 329 psl. (kas daugeliui yra neįma
noma). O Raštikis savo atsiminimų I tome 
tą strategiją šitaip aprašo: “Lietuvos sie
nos visur yra atviros ir neturi jokių gamtos 
kliūčių. Be to, tos sriends labai ilgos: su 
Lenkija — 525 kini., su Latvija 570 klm., 
su Vokietija — 272 klm. ir dar 90 klm. pa
jūrio, taigi iš viso 1457 klm. Pastatyti at
skirus stipresnius įtvirtinimus (ne ištisa li
nija) galima buvo lik krtšlO viduje, pHfe 
Nemuno ir Į)rie Dubysos ir dar gM vieūą 
kitą kitur. Bet prieš ką juos nukreipti — 
prieš rytus ar vakarus? Aš savo plane bu
vau numatęs juos prieš rytus, t. y. prfėŠ 
eventualų lenkų ar tusų Užpudlimą”. (Raš
tikio I tomas 329 pusi.) Tai ar šių sustipri
nimų statymas ir dideli kėvos vienetai — 
divizijos — nėra pozicinio karo strategi
ja? !... Viso to jis dabar sakosi besiūlęs! ? 
Net tokių įtvirtininmų statymui pasiprie
šino Smetona ir Tūbelis, ir todėl”... savo 
plane nu mariau (R.) įtvirtinimų klausimą 
spręsti vėliau, kada kiti labai svarbūs ir

degantieji kariuomenės reikalai bus ap
tvarkyti” (Raštikis, I tomas 329 psL) Ne
muno ir Dubysos linija, pagal kurią Raš
tikis planavo statyti įtvirtinimus yra maž
daug tokio pat ilgio kaip fr siena su Len
kija.

Augustaitis neatsilygtea Raštikiui to
kiais pačiais epitetais, jis tik jam primena, 
kad gen. Kubiliūno planas buvo pereiti į 
mažus kovos vienetus — batalijomis ir bri
gadas, panašiai kaip ir Augustaitis kad ra
šė. Gen. P. Kubiliūnas, palies Raštikio pri
pažintas geriausiu Lietuvos generolu, ne
buvo juk profanas?!... (Apie šitokį Ku- 
biliftno planą rašė ir Musteikis savo atsimi
nimų fragmentuose), žinoma, autoriteto 
ir populiarumo ieškančiam, ambicingam 
Raštikiui, sunku pakęsti tokias realias Au- 
gustaičio kritikas ir todėl, atsikertant, 
tenkl pavartoti tik stiprius posakius — 
profano bei negarbingo kritiko.

1939 Metų oAlTNrs 
MOBILIZACIJOS NEPASISEKIMAS

1939 m. rugsėjo mėn. 17 d. buvo paskelb
ta Lietuvos kariUOmems dalinė mobiliza
cija, kad sulaikytų ir nngikhiotu 1939 m. 
rugsėjo mėn. 1 H. Lenkijos su Reichu karo 
eigoje, sumuštus ir išblaškytus tenkų armi
jos daĮmins, kurie vėla® veržėsi į Lietūvų. 
Apie šios mobilizacijos trūkumus bei apsi
leidimus buvo mano ir kitų aulorię gnna 
plačiai rašoma. Raštikis visą šį laiką tylė
jo ir į mano nurodytas klaidas nieko neat- 
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sakė. Tik dabar jis cituoja pik. lt šepečio 
straipsnį, pasirodžiusį N. 1957. II - 1, ku
riame atsako į kritiką. (Raštikis 3-čias t 
242 psl.).

Šepetys tada rašė, kad mobilizacija pa
vyko, pulkai susimobilizavo, išvyko ir už
ėmė jiems skirtus barus; išjojo eskadronai 
ir išvažiavo baterijos.

“Tragedija tame, kad arklius bei veži
mus reikia mobilizuoti iš ūkininkų... To
kia mobilizacija pasenusi, atgyvenusi ir 
moderniame kare netinka”, (šepetys, “Nau 
jienos”, 1957. n. 1.). Tad pagal šepetį (ir 
Raštikį) reikėjo viską krauti į sandėlius. 
Bet Lietuva, dėl savo ūkiško nepajėgumo, 
turėjo mobilizuoti iš ūkininkų...

Vienas iš pirmųjų šios mobilizacijos ver
tintojų buvo diplomatas Vaclovas Sidzi
kauskas, kuris 1950 metais ‘Uetuviu Ke
lio” 24 numeryje rašė: “jog be kitų faktų į 
Lietuvos tragedijos prologą įeina ir 1939 
metų visuotinoji mobilizacija, atskleidusi 
didelius mūsų kariškojo sektoriaus negala
vimus ir visišką nepasiruošimą bet kokiai 
rimtesnei akcijai”. (Žiūr.: Klauseikis, 
“Naujienos” Nr. 238 iš 1969. X. 13.).' Savo 
atsiminimus bei išgyvenimus iš šios mobi
lizacijos gana išsamiai, per dešimts “Nau
jienų” numerių (nuo 1969 X. 9 iki 1969. 
XII. 29.), aprašė J. Klauseikis, teisininkas 
ir atsargos leitenantas, straipshiunse “Apie 
mobilizaciją prieš 30 fliety”. Be to, tuo pa
čiu reikalu savo atsiminimuose rašė kap.

Povilas Tyrulis “Lenkų Internavimas” 
(“Laisvoji Lietuva”, 1964. II. 20.) ir jam at
sakė — Gen. štabo pulk. A. Špokevičius — 
“Lenkų Internavimas” (“Laisvoji Lietuva” 
1964. V. 14.)

Kokios buvo tos esminės klaidos, dėl 
kurių mobilizacija nepavyko? Pirmiausia: 
1) Blogas, nepakankamai detalizuotas, 
mobilizacinių planų paruošimas; klaidin
gas atsarginių pagal ginklų rūšis paskirs
tymas, ypač atsargos karininkų paskyri
mas ne į jų ginklų rūšies dalinius; pa v. at
sargos Įeit K. Januta, pėstininkas, paski
riamas į sunkiųjų kulkosvaidžių kuopą, or
ganizuojamą Panemunėje, o du sunkiųjų 
kulkosvaidžių kuopos atsargos karininkai 
paskiriami į organizuojamą pėstininkų 
kuopą, čia pat greta Janutai pasiūlius su
sikeisti, kuopos vadas nesutiko ir į Janu
tos paaiškinimą “jog priėjus reikalui šau
dyti netiesiai į taikinį, nemokėsiąs kulkos
vaidžio nutaikyti. Kiek pagalvojęs, atsa
kė: “Manau, kad mums šaudyti nereikės. 
O jei reikėtų — aš pats nutaikysiu”... “... 
bet kas bus. jei kuopos vadas betaikydamas 
bus priešo kulkos nušautas?” (Januta, “Nau 
jienos”, 1969. X. 21 ir 1969. XI. 14.) 2) Trū 
kūmai mobilizacinių daiktų sąrašuose. 
Pav. lt Januta negalėje tinkamai pabalno
ti arklių (sunkiųjų kulkosvaidžių kuopoje 
karininkai jodavo raiti), nes trūko pobal- 
nių (dekių).

(Bus daugiau)
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DU ANNA BALIONAS
AKIU, AUSŲ, NOGIU 
I* GERKLES LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal anai tarimą

DR. K. G. DALUKAS 
IR 

DR. FANG C. UI 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building)- ToL LU 5-6444 
Antras ofisas — 

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

Priimi ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiĮtapiu skambinti 874-8012

DR. C K. BOBBIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Pox Valley Medical Cantor 
M0 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGEON 

MM WEST 71st STREET 
Ofisas: HEnalock 4-5849 

Redd.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

pirmadieniais tr kftvirtad 1—7 vaL. 
■utrad.. oenktadieui nuo i—5. trot 

tr Wtpd tiktai iwiritarus

Raz.: Gl 84)873 

4R. W HSW - SKINAS 
mKUAERUA IR MOTERŲ LIGOS 
AINĖKOLOGINB CHIRURGIJA 

-.132 Go. Kadžio Ave., WA 5-267G
-alandos Dagai susitarimą Jei neat- 

rilieoia. skambinti M< S-6001
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OR. NINA KRAUCEl- 
KMAUCELIUNAITE 

AKUBtRlJA ir moterų LIGOS 
6182 So. KGOZtB AVE. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tri.: HE 4-1818 arba RE 7-9700
Kazidoncijos: PR 6-9801

DR. 1 MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 West 7ist street

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
šeštadieniais nuo V iki 11 vai. 
ryto tik susitarus, 
■frečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tol. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

V»L: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
kfetvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telof.: 776-2880
Naufas tat. telof.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71*t St. 
tol.: 925-8296

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

uždaryta.
Roz. tel.: WA 5-3099

DR. vn. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
OHm: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

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

M*4 WEST 71st STREET 
Ofiso Mefi: HEmlock 4-2123 
Rerid. Glbson 84195

Prfima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos Stambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 84195

m P. ŠILEIKIS, 0. P.
kK orthopedas-protezistas

Aparatai - Protezai. Med. Ban 
W dažai. Speciali pepalba kojoms 

(Arch Supports) ir t L
Vii.: 9—4 ir 6—8. šeštadiei.'ais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, IIL 60629 

Telef.: PRoepoct 6-5084

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Dargių radijo valandai 40 metų
Prieš 40 metų Povilas ir Gert

rūda Dargiai Pittsburghe, Pa. 
įsteigė lietuvių kalba radijo 
valandėlę. Transliacijos vyks
ta sekmadieniais iš Pittsburgh, 
Penn. WPIT — 730 kilociklų, 
nuo 12:30 — 1:00 p. p.

Įsteigus Dargiams lietuvių 
radijo valandėlę, buvo 
džiaugsmas lietuviams išei
viams, nes transliacijos gerai 
girdimos Ohio ir Pennsilvani- 
jos valstijose ir dar pasiekia 
kaimyninių valstijų dalis, kur 
kaip tik daug gyvena lietuvių.

Abu Dargiai — Povilas ir 
Gertrūda — yra tikri šviesūs ži
buriai lietuvių išeivijoje Ame
rikoje. Povilas Dargis yra 
atsakingas pareigūnas Pitts- 
burgho teisme. Be to, jis yra 
stambus veikėjas lietuvių or
ganizacijose. Jis yra ilgametis 
prezidentas stambios organi-

CRADINSKAS
“MAŽAS RADIJAS, 
DIDELIS TONAS”

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 
Tree. ir sek m. uždaryta. 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELlNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI '

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAibrook 5-8063

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel: F Rentier 6-1882

1

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Telef.; HEmlocic 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629 
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tOVKT FIRM HURT 
OUR FOREST FRIENMS

Oar wildlife hat no defease 
against die turiesi u*e of in. 

, So pinue Mow teokeyi ABCs: 
1 Always bold MMta HQ arid.

Bt am *» drown all oampfaea, 
atfr A* aabea, and drown 

ftm wain. Crash ril 
■BotaMdaadmt.

Meas! Priimtu 
peevoot Enrat hrea

POVILAS DARGIS

zacijos — Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje, Centrinės Ame
rikos Lietuvių Tarybos Valdy
bos vicepirmininkas, Sandaros 
ir Tėvynės Mylėtojų Draugijų 
Valdomųjų organų narys, Lie
tuvių Demokratų partijos JAV 
pirmininkas, Lietuvių kamba
rio Pittsburgh’o universitete 
globėjas, p. Gertrūda taip pat 
SLA veikėja, Sandaros, Tėvy
nės Mylėtojų draugijų valdan
čiųjų organų nary s.

Kol tokių nuoširdžių lietu
vių veikėjų bus, tad lietuvybė 
ilgai Amerikoje laikysis. Radi
jo valandėlės 40 metų sukak
ties proga sveikinu p. p. Dar
gius ir linkiu ilgų metų dirbti 
lietuvybės darbą.

Anglų kalba radijo valandė
lė vadinasi: The First Lithu
anian Radio Program in Pitts
burgh, Penn.

Jonas Talalas

Marquette Parkas
NAMŲ SAVININKŲ 

SUSIRINKIMAS
Š. m. gegužės mėn. 18 d. Mar

quette Parko parapijos salėje 
įvyko -Hetuvaid -namų savininkų 
susirinkimas, kurį pradėjo pir
mininkas J. Skeivys. S. Patla- 
ba perskaitė praėjusio susirin
kimo protokolą, kuris priim
tas be pataisų.

Pirmininkas J. Skeivys per
skaitė keletą laiškų ir padarė 
daug naudingų pranešimų.

Pigiųjų butų statybos byla 
eina į gerą pusę, bet dar daug 
reikės pinigų advokatams ir 
bylos vedimui, ragino narius 
užsimokėti nario mokestę ir 
platinti bilietėlius lėšų telki
mui. Kvietė visus dalyvauti 
Romo Kalantos minėjime — 
pamaldose. Be to, p-kas dė
kojo visiems bendradarbiams, 
kurie prisidėjo prie paruošimo 
pavasarinio banketo.

K. Repšys pranešė, kad ban
ketas gerai pavyko, 
pilna salė svečių ir davė gra
žaus pelno.

Juozas Bagdžius ragino visus 
susirūpinti apylinkės saugu
mu.

A. Didžbalis pranešė, kad įsi
rašė 12 naujų narių ir virš 100 
dolerių surinkta nario mokes
čio. Susirinkime dalyvavo iš 
Cicero respublikonų atstovai: 
J. Breivė ir Edvardas Šuma
nas, kuris padarė pranešimą iš 
Amerikos Etninių grupių res
publikonų suvažiavimo, kuris 
įvyko gegužės mėn. 11 — 13 d. 
Washingtone, D. C

J. Kaunas

dalyvavo

Atostogos Floridoje
Jauku ir malonu praleisti 

atostogas p, Tomkų vasarvie
tėje, 700 Ocean Drive, Juno 
Beach, Florida, tel. 305 — 811 
— 3388.

P. p. Tbmkai apsupa globa ir 
rūpestingumu net atvykusius 
lėktuvais at autobusais, sutik
dami ir atsiveždami į savo va
sarvietę iš Palm Beach savo 
gyventojus aprūpina ne tik 
švariais, erdviais ir rūpestin-

'gai paruoštais kambariais, bet 
Įstebi gyventojų pageidavimus 
l—nuveža j krautuves, įvairias 
lenktynes, kinus aprodo -apy
linkių gražiąsias vietas.

P. p. Tomkų pagalba daug 
lietuvių įsikūrė Juno Beach. 
Visiems maloniai padėjo p. 
Tomkus, kai norima, ką su
rasti arba įsigy ti.

Retai kur vasarojant galima 
patirti tiek rūpestingumo ir

Dėkinga vasarotoja
C. M.

Kiekvienas gali gyventi 
ligi 100 metų ir ilgiau
Pietinės Kalifornijos univer

siteto gerontologijos skyriaus 
daktaras Joseph P. Hrachovec 
parašė knygą “Keeping Younger 
ant Living Longer — How to 
Stay Active and Healthy Past 
100”, kurioje išvedžioja, kad 
žmonės patys trumpina savo am
žių darydami tris pagrindines 
klaidas — netvarkingai valgy
dami, per mažai tesimankštinda- 
mi ir nesugebėdami tinkamai 
pailsėti.

“Venkite valgę didelius pie
tus su per ilgomis petraukomis 
nuo valgio iki valgio ir venkite 
valgių, cukrumi pasaldintų. Per
sivalgymas iššaukia diabetes 
(cukrinę), aukštą kraujo spau
dimą, širdies ligas ir kitokias, 
mažiau pastebimas, bet tiek pat 
žudančias ligas... Pakankamai 
mankštinkitės. Jei nori kad kū
nas būtų ganėtinai sveikas, tu
rite mankštintis.

Velykų šventės Lietuvoje
( Lenkiška versija )

Chicagos lenkų vienintelis 
dienraštis Dziennik Związko- 
wy “Iš senų užrašų” pasakoja 
kaip Lietuvoje švęsta Vfelykos:

“Tada mes nukreipėme akis 
į velykaičius (swiecone), o bu
vo ko pažiūrėti, nes ir čia ku
nigaikščio virėjas viską paruo
šęs, kad buvo ne tik apetitui, 
bet ir mintinis malonu. Kadan
gi toje salėje- tarpe daugybės 
medžių, iš li^pų žiedų medaus 
buvo padaryta kūdra su žalio
mis avižomis dengta salike, ku
rioje ganėsi šventas avinėlis su 
vėliavėle, su akimis (pagamin 
tomis) iš dviejų karbunkulų, 
paimtų iš J. O. kunigaikščio lo- 

Mirties Pranešimas 

t

A. * A.

BOLIS JOMANTAS
Mirė 1973 m. gegužės mėn. 18 dieną Lietuvoje, Klaipėdoje.

Gimė Tverų valsčiuje, Telšių apskrityje. Buvo pasiturintis ūki
ninkas. Bolševikams užėmus Lietuvą, kaip it daugelis, buvo suimtas 
ir su visa šeima išsiųstas į Sibirą, kur iškentėjo žiaurius vargus 10 
metų.

Grįžęs iš Sibiro su palaužta sveikata save gimtinėje gyventi tei
sės nebeturėjo. Apsigyveno pas dukterį Klaipėdoje, kur ir mirė.

Paliko dideliame nuliūdime mylimą žmoną, sūnų, keturias duk
teris Lietuvoje, ir du sūnus Amerikoje, Detroite.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Aasociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

GEORGE J. MONTVID
Gyv. 3300 So. Union Avenue

Mirė 1973 m. gegužio 22 dieną, sulaukės 77 metų amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 66 metus. t.

Paliko nuliūdę: sūnus Edward G. Moatvid, marti Matgkret. 3 anti
kai — Louise, Michael ir Edward, žmona Aldona, posūnis Donald 
Daujotas ir kiti giminės, draugai bėi pažįstami. .

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. Halsted Street

Penktadienį, gegužio 25 dieną 8:30 vnl. ryto bus lydimas iš koply
čios į šv. Juigto parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. . .

Visi a. a. George J. Montvid giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Sūnus, anūkai, žmona, posūnis, ptmirtd*.

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. Tel. YA 7-1911.

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

—  ■ ——. Ill"-

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

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

by Ho, kurios hėlšto as akytai biix^ : - T <’•’
To avinėlio' fylcbjo • keturi 

baisiai dideli šernai, visiškai 
iškepti, čia vien mėsos, o gre
timame kambaryje buvo teš
lainiai ir gėrimai taip pat meis
triškai sudėlioti. Ten ne miš
kai, bet bobos, panašius į uo
las ant galvų nešiojo iŠ migdo
linių mūrų miestus ir tvirtoves.

čia neaprašinėsiu daugybės 
įvairiausių indų, taurių, auksi
nių, sidabrinių ir kristalinių 
žavumų ir vynų įvairiausių ir 
medų ir malmacų(?)i kurių 
ten gausiai buvo”...

Vėl Cabrini - Green

■■■■■■■■■■wwaaaiBiwiassagwaiiki 
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 

SC10NIUIKIEKVIENĄ DIENA BŪTINI
ir jūs turite vienas kitam kojas mazgoti. Jono 13:14.

Tie žodžiai reiškia, kad Kristaus kūno nariai privalo bendrai rūpintis 
vieni apie kitų gerovę; užlaikyti vieni kitus šventume, nesutepime, ir pa
gelbėt! kitiems pergalėti gundymuose ir persekiojimuose, kurie ateina nuo 
šio pikto svieto — iškila iš trijų gundymo priežasčių: “svieto, kūno, ir vel
nio”. Jei auginsime savyje įvairius vaisius, kaip nusižeminimą, kantrumą, 
mandagumą, brolišką malonumą, meilę, tik tada galime tikėtis jog būsime 
pagelbingi kitiems apsirėdyti šitais charakterio papuošimais, ir pagelbėsi- 
me jiems vesti šventą gyvenimą bei nusikratyti visus svieto ir kūno sute
pimus.

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. Zavtat, 171$ W. 66th St„ Chicago, Illinois 60829

•V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Chicagos šiaurinėje pusėje 
yra didžiulis apartthentinių 
Cabrini - Green namų komp
leksas, kuriame gyveni beveik 
išimtinai vienos rasės nuomi
ninkai. IŠ to komplekso kyla 
daug užpuolimų, iŠ pasalų 
šaudymų ir kitokių nusikalti
mų.

Naujausias įvykis buvo anks
ti pirmadienio rytą, kai iš vie
no tų namų nepagautas pasalū
nas pradėjo šaudyti į būrį žmo
nių, stovėjusių šaligatvyje ties 
taverna 1317 N. Lartbee St 
Penki žmonės šūviais sužeisti 
buvo nugabenti į Heftfotin li
goninę. Piktadaris nesugautas.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ ALIO MOBILI AMS PASTATYTI

Atsiusta paminėti
SKAUTŲ AlbAS, Balandis, 

1973. Nr. 4. Viršelis iliustruotas 
K. Šimonio piešiniu “šokėja”. 
Turinio su apianka 24 puslapiai, 
gražiai iliustruotas nuotrauko
mis ir vaizdeliais iš lietuvių skau
tų gyvenimo ir veiklos Ameri
koje. Yra it nė vien skautams 
pasiskaitytinų rašinių, kaip an
tai “šventasis Jurgis istorijos 
lapuose”, Laiškai iš v Tahiti; 
Paukščiai — statybininkai, Auk
so plovimas ir kt. Daug infor
macijų iš pačių skautų ir skau- 
Sitį veiklos.

■ .od ............... -A. ■■■ ■' ■■■I..I.„, ■

SUSIRINKIMU

.— Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos eilinis susirinkimas ivyks 
penktadienį, gegužio 25 d. 8 vai. vak. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Po susirinki
mo bus vaišės.

Eugenija SWvngys, nut rast

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

MODISKjalSKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

BUTKUS - VASAITIS
1446 S®. 30th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
Ž — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL — THURSDAY, MAY 24, 1973



Įdomūs laiškai eina lėtai
Iš rusų okupuotos Lietuvos 

įdomesni laiškai eina nepap
rastai ilgai. Kartais atrodo, 
kad jie turi pėsti vandenynų 
pereiti. Vienas senas Naujie
nų skaitytojas šiomis dienomis 
gavo sausio pabaigoje rašytų 
laiškų.

štai įdomesnės, to laiško vie
tos:

“Dėkoju, broleli, už laiškutį, 
atvirutę, sveikinimus ir mums 
pasiųstus linkėjimus. Ačiū, 
ačiū tau, broleli.

Tavo laiškelio laukiau, kaip 
saulutės tekėjimo. Matyt, kad 
laiškas buvo užsimetęs pašte. 
Jį gavau tiktai vakar... Ir per
skaičiau kelis kartus... Man 
akys nušvito, kai patyriau, kad 
esi gyvas ir sveikas. Negavęs 
laiško, pamaniau, kad sergi, 
gal, sakau, ligoninėje. Sūnus 
lietuviškai nemoka, kas gi pa
rašys? Mamytė taip pat deja
vo, laiško laukdama. O dabar 
lasiusiu žmoną pas Mamytę, 
tad perduotų tavo linkėjimus 
r pasakytų, jog esi sveikas ir 
itiprus.

• Neseniai, prieš dvi savaites, 
mano žmona buvo nuvažiavu
si pas brolį Kazimierą ir padė
jo jam paršą paskersti, ir ma
mytei maisto nuvežė... Pieno 
tuo tarpu jie patys duoda ir 
Mamytei... Mūsų karvė dar 
užtrūkus tebėra, bet neužilgo 
ir mes turėsime pieno. Tada ir 
sūriuką suspaudus ir grietinės 
ir net pieno nuveš žmona Ma
mytei.

Juozelis nori nupirkti elek
trinę plaunamą mašiną, bet aš 
bijau... Mūsų drabužiai yra 
drobiniai, tokios pat paklodės 
ir užvalkalai... 0 su drobi
niais gali sulaužyti mašiną ... 
Mano žmona sako, kad maši-

i uos nereikia. Jį viską išlam- 
do ir išplauna.

Mūsų marti, Kazimiero žmo
na yra labai tvarkinga, ji darb
šti ir gabi. Ji sugeba pati viską 
pasigaminti Ir grožio turi, o 
Stanislovo žmona nedrąsi, de
juoja su širdimi. Ji taip pat 
darbšti, tik Jonas dabar pra
dėjo gerti. Gerai geria. Jis 
dar neprarado teisių mašina 
važiuoti, bet girtas jis mėgsta 
paskandalyti... Jo žmona gera, 
jį nurengia ir kojas jam nuau
na ... Aš pats savo akimis ma
čiau... Rodos mokinom visus 
vienodai, bet kiekvienas yra 
skirtingas. Kazimieras yra darb
štus ir taupus, o Povilas irgi 
išgeria, bet neskandalina. 
Mėgsta visokias maliodijas ir 
šposus, bet visuomet man pa
deda daržus apravėti ir noriai 
dirba... Ką paima, tai dirba 
gerai. Geras ir statyboje. Sau 
padarė virtuvę ir malkinę. 
Kaimynai sako, kad šis sūni|; 
yra meistras, visokių būdų 
pristatęs, bet jos labai naudin
gos. Stanislovas nusipirko siu
vamą mašiną. Jis niekur nesi
mokė, bet įvairius užvalkalus 
moka pasisiūti. Jis puotauja ir 
dirba. Jis net akoreoną nusi
pirko, sumokėjo 200 rublių. 
Jis ir pagroti moka.

Mano žmona po operacijos 
buvo sumenkus. Bet kasos 
jau pradeda ataugti. Buvo la
bai laibutė, suplonėjus, bet 
jau taisosi. Pas mus dar yra 
sniego, buvo tiktai plikšalos, 
o dabar jau spaudžia 10 laips
nių šalčiai.

Naujiems Metams buvau už
raugęs 'bačkutę alaus ir pasi- 
piovėm peniukšlį. Kai susirin
ko vaikai, tai visi užkandom ir 
pasikalbėjom.

Madrido gatvėje 82 metų Eloisa Arnedo pardavinėja cigaretes ir sal
dainius. Kai prekyba sumažėja ji ramiai sėdi ir klausosi radijo.

Tuo aš ir baigiu šį margą į visomis išgalėmis remti BALF’o
laiškutį ir laukiu žinių iš Ame
rikos. .. Tano brolis Simonas

darbus.

HELP WANTED — MALS 
Darbininicy Reikia

JANITOR , 
FULL TIME DAYS

, Openings on all 3 shift: Assemblers 
for injection

Į MOLDING - MACHINE OPERATORS 
Hot Stamper

Will train. Many company benefits, 
good salary, excellent working condi

tions. Apply in person to 
ELEANOR BASTYR 
NU-DELL PLASTICS 
6467 No. AVONDALE

Phone: 775-6373

NIGHT COOK

MID AMERICA INN.

Apply 
in person to CASEY.

5001 W. 79th STREET

SET-UP MAN
EXPERIENCED FOR WIRE SHOP.

Set up electro spot welders plus ex
perience in jig making. Also work 

cutting machines.
APPLY IN PERSON

SUPREME WIRE PRODUCTS 
324 EAST 23rd ST. 

CHICAGO, ILL.

WOODWORKERS
♦ BAND SAWYER
♦ MACHINE SANDER
♦ TRIM SAWYER

All Benefits.
GLOBE CABINET CO., INC.

315 No. RACINE

HELP WANTED — FOMALE 
Darbininkių Reikia

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALI 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žarna — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IK ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KRMPKITtS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTAR1ATAS — VERTIMAI 

|~VISŲ RtSIŲ BRaudimo AGENTŪRAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMĄ?
SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigos ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

------ -- -

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas {vairią prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■E

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 dėmesį 
ne tik Į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtu 
Ogam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuviu 
dėmesio ir Baramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną nauja skaitytoja. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chieagole. priemiesčiuose Ir Kanadoie N«u|ieno< 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.

Visi Į .Naujienų 
pikniką!

Mieli ir brangūs Tautiečiai!

Namų Savininkai, žemai
čiai, Dzūkai, 9-to Vardo De
mokratai ir Miškininkai!

Kaip jau esame girdėję ir dar 
girdėsime ir skaitysime prane
šimuose, mūsij dienraštis — 
Naujienos rengia dideli pikni
ką — gegužinę birželio 10 d. 
Bucho sode.

Aš, kaip Tamstų organizaci
jų narys ir pareigūnas, nuošir
džiai kreipiuosi , brangūs Tau
tiečiai — mano nariai, atvyki
me ir paremkime mūsii dien
raštį , kuris per daugelį metų 
mūsų organizacijom yra daug 
kuo padėjęs ir prisidėjęs. Jis 
gina mūsų reikalus ir infor
muoja mus įdomiom naujie
nom. Tad remkime Naujienas 
ir jų parengimus, kad mes ga
lėtume ir toliau Naujienomis 

j džiaugtis. Tegyvuoja mūsų 
Naujienos, o mes visi kaip vie
nas į jų pikniką.

Kun. D. Pocius, 
LKV New Yorko — New Jersey 

provincijos pirmininkas -

Gulėdami amžiaus 
neprailginsime

Grupė Anglijos Gydytojų 3 
metus tyrė 18,000 vidurinio am
žiaus tarnautojų. Gydytojų iš
vada nėra nauja: minėtų asme
nų tarpe širdies ligomis sergan
čių skaičius vis didėja.

Kovoti su šituo reiškiniu tie 
gydytojai pataria fizinius pra
timus. Jie sako, kad tam, ku
ris uoliai praktikuoja fizinius 
pratimus, širdies kraujo indų li
gos pavojus yra tris kartus ma
žesnis. Jie pataria sportuoti — 
plaukioti, žaisti futbolą, tenisą, 
bėgioti, greitai važinėti dvira
čiu. Labai sveika dirbti darže, 
skaldyti malkas, kasti griovius 
ir dirbti panašius darbus. O jei 
to negalima, tai kasdien lipti 
aukštyn bent 500 laiptų.

žinoma, visa tai reikia pra
dėti daryti anksti, o ne pasenus 
ir nugarkauliui sulinkus. Tačiau 
ir senas žmogus turi kiek galė
damas judėti. (K.)

Juozas Skeivys

GIRL FRIDAY
To work in sales department of gro
wing company. Must type and be 
familiar with dictaphone. Good figure 

aptitude. For interview call 
Mr. E. J. FURTAK 

DEARBORN GLASS COMPANY 
5600 So. HARLEM 

BEDFORD PARK 594-7600

MŪRINIS 3 BUTAI
— 2 po 6 ir vienas 4 kambariu. 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

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

SECRETARY
Executive requires experienced, well 
groomed and Intelligent secretary 
with good shorthand and typing skills. 

Good salary and benefits.
MR. PIERSALL

1132 W. BLACKHAWK 
944-5650

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

bute. Garažas
Prašoma žemiau trisdešimt tūkstančių 

dolerių.
Tel. 279-9459

GAL- FRIDAY
PETERSON and CALIFORNIA
Position available for one who likes 
variety and has average S. H. and 

good typing skills. 
Many company benefits.

AN 3-5414

SOUTHWEST 
CUSTOM BUILT 

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

sement.
Call for appointment — 

Bv owner.
7374308

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

SECRETARY
We need a young aggressive girl that 
can handle the total responsibility 

of a small office.
Call UNITED

472-5111

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

CATERING, TAVERN
2 HALLS, 5 RM. APT.

Brick building. Choice corner
4458 S. Fairfield. Good business.

Good terms or contract.
247-4184 or AV 3-0223

UNION PIER, MICHIGAN
Parduodamas gražus, erdvus ir ne
brangus, geroj vietoj, su baldais, 

vasarnamis. Kaina tik $8 500. 
Suinteresuoti skambinkit tel.

652-9261, 
CICERO, ILLINOIS

WANTED TO RFNT 
Ieško butu

BRIDGEPORTE
Tarp 32-ros ir 37-tos, tarp Emerald 
ir Lowe, našlei be vaikų reikalingas 
4 arba 5 kambariu butas be baldų. 

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

LA 3-2736

PIRKĖJO GALIA
PONIŠKAS, didingas 7 kambarių 

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

6 BUTŲ 15 M. MORAS. Apie $12,000 
pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

ARTI VIENUOLYNO 6 kambarių 
geras pajamų mūras. 2 vonios. Nau
jas gazu šildymas. Aluminijaus lan
gai. Garažas. $20,900.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis 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 š'ldvmas. 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
mantas. 1% vonios. Garažas. — 
$24,000

2 BUTU PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. $30,000.

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

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų 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. Bl. 60600. Tel.: VI 7-8447

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO. IL 60608

Siunčiu_________ dol.
□ Prašau siųsti 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 —---------------------------------------------- ----------

ADRESAS ------------------------ ;-------------------------------------------------------------

PAVARDE IR VARDAS------------------------------------------------------------------

ADRESAS------------------------------------------------------------------------- LZZZl

Pataria baigti Balfo ginčus
Lietuvių Kunigų Vienybės 

New Yorke ir New Jersev pro
vincijos nariu susirinkime, 
įvykusiame 1973 m. gegužės 
mėn. 15 d. Elizabetho. N. J., 
dalyvaujant vyskupui V. Briz- 
giui, svarstant įvairins organi
zacinius reikalus, buvo pa
liestas ir BALF’o klausimas. Su
sirinkusieji apgailestavo dėl 
nesutarimu tarp senosios ir 
naujai išrinktos BALF’o Cent
ro Valdvbų. Tie nesutarimai 
kliudo iki šiol sėkmingai dirb
tą ir Lietuvoje kenčiantiems 
lietuviams būtinai reikalingą 
šalpą.

Susirinkimas įpareigojo pro
vincijos valdvba kreiptis i se
nąją ir i naujai išrinkta BALF’o 
Centro Valdybas ir į tos orga
nizacijos šimloio skvriaus val
dyba esančią Brooklvne. N. Y. 
ir prašvti nedelsiant geruoju 
susitarti, nutraukti teisme už
vestą bylą ir leisti BALF’ui sėk
mingai tęsti bendrą lietuviu 
šalpos darbą. Tai įpareigoja 
kenčia ir mūsų visų pagalbos 
reikalingi tautiečiai.

Gera naujiena plikiams
Du daktarai — Dr. Paul 

Grant. Colorado Medical Cen
ter dermatologas, ir Dr. Guin- 
ter Kahn, Mount Sinai ligoni
nės Miami direktorius, paliu
dijo. kad netikėtai buvo aptik
tas vaistas, kurs padeda plau
kams atgauti. Plaukų augimas 
pastebėtas vartojant naują pa
gerintą vaistą nuo aukšto krau
jo spaudimo. Tas vaistas vadi
namas Minoxidil. Pavartojus 
to vaisto ant odos aplink spran
dą trims asmeninis iš keturių 
tose vietose pradėjo augti di
desni ir lankesni plaukai. Dr. 
Kahn aiškina, kad visas žmo
gaus kūnas yra apaugęs plau
kais. tik tie plaukai yra tiek 
maži ir ploni, kad beveik ne
pastebimi. Svarini yra tai, 
kad ir plika galva turi akiai be
veik nematomu plaukelių, ku
riuos Minoxidill skatina augti 
vešliau ir tankiau.

Dar turėsią praeiti laiko, 
kol bus atlikti reikalingi tyri
mai ir FDA (maisto ir vaistų 
administracija) leis juos pla
čiai vartoti.

♦ Tradicinis Dzūkų Draugijos 
BALIUS įvyks gegužės mėn. 26 
dieną 7 vai. 30 min. Jaunimo 
Centre. Staliukus galima re
zervuoti tel. LA 3-1883 vakarais 
arba tel. YA 7-5980. (Pr).

4 rdbms for'rent. Unfurnished. Vn- 
r- heated. Adults only. '

Call CA 6-8630 1

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Įrengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuves. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

Tek: 778-0838 ar 651-9625

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO

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

Visi lietuviai nuoširdžiai 
prašomi bendromis jėgomis ir

LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

♦ Amerikos Lietuvių Dailinin
kų Sąjungos narių, dailės paroda 
atidaroma šį šeštadienį, gegužės 
26 dieną 7 vai. vakaro Lietuvių 
Tautiniuose namuose, 6422 So. 
Kedzie Avė. Visi kviečiami atsi
lankyti. Paroda bus atdara kas
dien nuo 6 vai. iki 10 vai. va
karo. . (Pr).

DĖMESIO 
62—80 M AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liabilitv apdraudimas.

Kreiptis: .
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, III. 60632. ToL YA 7-5980

♦ Džiaugsmai laukia Jūsų! 
Marquette Parko lietuviai namų 
savininkai rengia džiaugsmingą 
pikniką, kuris įvyks gegužio 
mėn. 28‘d. (kapų puošimo die
ną). Bruzgulienės ąžuolų sody
boje, 8234 So. Kean Avenue, 
Willow’ Springs, Ill. Rengėjai 
prašo visus gausiai dalyvauti. 
Atvykstančių lauks maloni lie
tuviška muzika, geriausias šil
tas ir nebrangus maistas, turtin
gas ir nebrangus atgaivos baras, 
turtingas laimės šulinys, malo
nus praleidimas laiko tarpe gi
minių. draugų ir artimųjų.

Atsigaivinimas puikioje žalu
mynų ir kvepiančių gėlių gam
toje ir kiti pikniko malonumai 
bei džiaugsmai.

Atvykite — džiaugsitės.
Stasys Patlaba

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

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

kitokį blankai

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANOENYBSS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

ToL: RBpublic 7-1941

K. ERINGIS 
CALIFORNIA SUPSR SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4824 So CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

nos nebrangios.
251844 W. 63rd Street, Chicago. HL 

TEL — 776-5888
Anicetos Gerbečleuskas, sav.

•NAUJIENOS* KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS
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