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DARBININKU VADAS REIKALAUJA LAISVES
RUSU SOCIALDEMOKRATAI VEIKIA

Lietuvos socialdemokratų partijos užsienio delegatūra 1971 
m. savo Londone išleistame “Minties” žurnale Nr. 1, įdėjo “So
vietų Sąjungos demokratinio Sąjūdžio” programą. Ją 1969 m. 
pateikė Rusijos, Ukrainos ir Pabaltijo demokratai.

š. m. kovo 30 d. “The Chris
tian Science Monitor”, Bostone 
leidžiamas dienraštis, įdėjo sa
vo nuolatinio bendradarbio, so- 
vietologo Paul Wohl straipsnį: 
"A Soviet calls for social demo- 
kracy”. Autorius rašo, kad Ru
sijos pogrindy 1971 m. buvo iš
leistas naujas “Sėjiko” (Sepatel) 
žurnalas, kurio tik vienas egzem
pliorius patekęs į Vakarus, žur
nalas kviečiąs susiorganizuoti 
Rusijos socialdemokratų parti
jai. (Tokį naują judėjimą So
vietų oje, patvirtinusi ir Italijos 
spauda, gavusi žinių iš Sovietų 
Rusijos ir Lenkijos namo grįžu
sių apie 2,000 darbininkų, dirbu
sių projektuojamose pramonės 
statybose).

Rusijos socialdemokratai se
niau buvę gausūs ir gerai or
ganizuoti Savo politinę karje
rą socialdemokratuose pradėjęs 
ir Leninas. Stiprių socialdemo
kratų buvę Gruzijoje, Estijoje, 
Latvijoje, Lietuvoje, Ukrainoje. 
Jų grupės egzilėje dalyvaujan
čios net laisvojo pasaulio social
demokratų suvažiavimuose.

Tai labai ryškus istorinis pa
sikartojimas. Caristinėje Rusi
joje rusų ir kitų tautų, tarp jų 
ir Lietuvos — politinės partijos 
ir jų spauda išaugo ir sustiprėjo 
tik pogrindyje. Šuo metu komu
nistų valdomoje Rusijos imperi
joje tautų išsilaisvinimo ratas 
sukasi ta pačia kryptimi ir tais 
pat keliais E.). (E)

1$ VISO PASAULIO

CANBERRA__ Naujas Ame
rikos ambasadorius Australijoje 
Marchall Green pasakė savo kal
boje spaudos klube, kad Ame
rika nori pagerinti santykius su 
Australija. Pasitaiką nesusipra
timai kilę dėl to, kad australai 
praeityje per daug identifikavosi 
su Amerikos politika ir dabar, 
pasikeitus vyriausybėms, atsira
do kita linija, atnešusi nemalo
nių susikirtimų.

WASHINGTONAS. — Nar
kotikų biuras suvaržė plačiai 
naudojamų nuo nutukimo vais
tų vartojimą. Tie vaistai apeti
to sumažinimui kartu yra nar
kotikai, padidiną energiją, pa
našiai kaip amphetaminai.

—-

San Francisco miesto vieną fontaną popuose maži vaikai iki 14 mėty, nulipdydami, skulptoriaus Asawa vadovau
jami, šimtus bareljefu su miesto vaizdus. Fontanas jau tapo žinoma miesto vieta.

PALESTINOS KLAUSIMAS JT TARYBOJ
NEW YORKAS. — Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje Ame

rikos ambasadorius John Scali parėmė Izraelio reikalavimą, kad 
arabai pradėtų su Izraeliu derybas. Scali pritarė tam siūlymui de- 

■ rėtis, sakydamas, kad taika turi būti pasiekta kantriu, lėtu, žings-
BEIRUTAS. — Egipto pre- nis po žingsnio priėjimu. Tarybos debatuose Viduriniųjų Rytų 

zidentas Sadat iš Libijos buvo, reikalais Egiptas ir Jordanas pasakė, kad negali būti jokių de-
dviem dienom nuvykęs j Siriją, 
kur tarėsi su prezidentu al As
sad. Liepos 4 d. j Siriją atvyks
ta sovietų premjeras Kosyginas 
dalyvauti Eufrato užtvankos da
lies atidaryme.

SAN DIEGO. — Lėktuvnešis
“Bunker Hill”, pasižymėjęs Jca- kad ^aiesiijjiečiai turėtų s-vo

rybų, kol Izraelis neatsitrauks į 1967 metų birželio 4 d. buvusias 
sienas. Sirija visai atsisako su Izraeliu kalbėtis, net jei jis ir ap
leistų arabų buvusias žemes.

Praėjusią savaitę Saugumo 
Taryboje buvo įdomių pasisa
kymų apie palestiniečių teises į 
Palestiną. Egiptas reikalauja,

6

Didina sanatoriją
“Tiesos” 1973 m. gegužės 

d. laidoje atspausdinta žinutė
apie Druskininkų sanatorija Pa
baltijyje”. šiemet atidaryta 
antroji sanatorijos dalis. Ta 
proga “Tiesos” korespondentas 
patalpino pasikalbėjimą su ku
rorto vedėju gydytoju A. Maldu
čiu.

“Pirmuosius poilsiautojus”, 
pasakoja dr. Maldutis, “priėmė
me 1970 metų pabaigoje, kai bu
vo įrengta šios dešimties aukš
tų sanatorijos pirmoji dalis. Jo
je buvo 500 lovų. Praėjusiais 
metais “Nemune” ilsėjosi ir gy
dėsi 7 tūkstančiai žmonių”.

“Nuo šios dienos vienu me
tu galėsime aptarnauti 1040 žmo
nių. Tai didžiausia sanatorija 
Pabaltijyje ir Baltarusijoje. 
Virtuvės pajėgumas ir plotas 
yra toks, kad visi poilsiautojai 
galės pavalgyti vienu metu. Sa
natorijos svečiais rūpinasi 500 
“Nemuno” gydytojų, medicinos 
seserų, slaugių, gydomosios fizi- 
kultūros metodistų, virėjų, pa
davėjų”. Sanatorija esanti “pro
filiuota sanatorija, ji speciali
zuojasi virškinamojo trakto su
sirgimų gydymu. Be to, sanato
rijoje veikia endoktrinologinis 
skyrius, kur gydomi ligonys ser
gantys cukralige”, šiemet sana
torijos paslaugomis pasinaudo
sią 14 tūkstančių žmonių. (E)

SAIGONAS. — Pietų Vietna
me per 24 vai. įvyko 108 pa
liaubų laužymai. Saigono karinė 
vadovybė kaltina dėl sutarties 
laužymo komunistus, o šie kal
tina Saigoną. Iš Paryžiaus iš
vykdamas į Hanojų, Le Due Tho 
pareiškė spaudai, kad Saigono 
vyriausybė dar neįsakė savo da
liniams sustabdyti puolimus.

re prieš Japoniją, buvo parduo
tas vienai Portlando bendrovei 
Oregone kaip metalo laužas už 
317,000 dol. Buvę jo įgulos na
riai bandė surinkti pakankamai 
pinigų ir laivą paversti plaukio
jančiu muziejumi, tačiau jiems 
nepasisekė.

DETROITAS. — Antradienį, 
birželio 19 d. 8 vai. vakare De
troito ukrainiečių namuose, 
9740 Conant st. įvyks antras įvai
rių Detroito tautybių pasitari
mas dėl demonstracijos prieš 
Brežnevą, pranešė dr. Saulius 
šimoliūnas. Demonstracija nu
matyta šeštadienį, birželio 23 d. 
Patirta, kad Brežnevas pagei
davo aplankyti Detroitą ir pa
matyti, kaip “kapitalistai” ga
mina automobilius, tačiau Ame
rikos ir sovietų saugumo orga
nai patarė jam į Detroitą ne
važiuoti, nes čia gyvena daug 
bolševikius gerai pažįstančių 
žmonių, pabėgėlių iš sovietų 
okupuotų kraštų. Į lietuvių, uk
rainiečių ir kitų tautybių ruošia
mą demonstraciją įsijungė ir sti
prios Detroito žydų organizaci
jos.

atskirą valstybę. Izraelio atsto
vas Yosef Tekoah nurodė, kad 
palestiniečiai jau turi savo vals
tybę Jordane. Net pats karalius 
Huseinas 1963 metais pareiškęs, 
kad Jordanas yra Palestina, o 
Palestina — Jordanas.

Melvin Laird, būvy* gynybos ministe
ris, jau buvo pasitraukgs j pansija, 
tačiau prazidantas Nizona* jį prikal
bėjo sugrįžti j vyriausybę ir užimti 
vlotę, kurio anksčiau turėjo John 

EHichmon.

Tekoah nurodė, kad istorijos 
bėgyje tik vieni žydai žiūrėjo į 
dabartinio Izraelio žemes, kaip 
į savo šalį, atskirą politinį vie
netą — valstybę. Visi arabai lai
kė save ir kraštą tik dalimi di
desnių valstybių, Jordano pa
lestiniečiai galėjo balsuoti, ga
lėjo pasirinkti valstybei kokį no
rėjo vardą ir valdymo sistemą. 
Arabai negali reikalauti, kad žy
dai atsisakytų savo teisių į savo 
seną tėvynę.

Ambasadorius Tekoah apžvel
gė seną Palestinos istoriją ir pa
reiškė, kad arabai tik tada pra
dėjo keliauti į Palestiną, kai į 
ją pradėjo suvažiuoti žydai šio 
šimtmečio pradžioje. Arabų na
cionalistai net nelaikė Palesti
nos savo tėvyne, o tik dalimi Si- 
rios ar net viso arabų pasaulio.

Izraelio ambasadoriui atsaky
mą davė Arabų Jungtinio Emi- 
rato atstovas Pachachi. Jis nu
rodė, kad per 4,000 Palestinos 
istorijos metų žydų suverenu
mas Palestinoje truko tik apie 
700 metų. Per paskutinius 1,300 
metų Palestinoje gyveno arabai. 
Jų negalima staiga iš tos sri
ties išstumti ir padaryti sveti
mais imigrantais.

Palestiniečių klausimą gyvą 
išlaikė pačios arabų valstybės. 
Pabėgėliai iš žydų Izraelio buvo 
apgyvendinti 'nepatogiose sto
vyklose ir išlaikomi Jungtinių 
Tautų. Arabų valstybės neįtrau
kė palestiniečių į savo gyvenimą, 
bandydamos juos išlaikyti pabė
gėliais politiniais sumetimais.

ri ciniškai. Jis neminėjo Water
gate aferos, tačiau pasakė, kad 
amerikiečiai gali didžiuotis sa
vo politine sistema, nors politi
koje pasitaiko ir klaidų.

IŠLIPO LAISVOS AMERIKOS ŽEMĖJE
WASHINGTONAS. — Sovietų komunistų vadas Brežnevas 

labai tyliai atvažiavo į Andrews aviacijos bazę, kur lietui lijant 
jį sutiko valstybės sekretorius Rogers. Sovietų saugumas dar 
prieš kelionę išreikalavo, kad aerodromas būtų labai saugomas. 
Be amerikiečių iš valstybės departamento ir bazės personalo, ae
rodrome buvo tik Sovietų Sąjungos piliečių grupė su raudonomis 
vėliavomis ir foto kameromis. Sutikime dalyvavo ir 50 sovietų 
laikraštininkų, atvykusių atskiru lėktuvu iš Maskvos ir Wa
shingtone reziduojančių korespondentų.

Skylab astronautai

Atviras Watergate 
liudininkas

WASHINGTONAS. — Senato 
Watergate komitetas 5 su puse 
vai. ketvirtadienį klausinėjo Jeb 
Stuart Magruder, kuris nieko 
neslėpė, nors jo atsakymai įro
dė jo paties prasižengimus ir 
įstatymų laužymą.

Magruder buvo 1972 m. prezi
dento perrinkimo komiteto vice
direktorius, John Mitchel padė
jėjas. Jis papasakojo, kad Mit
chell, buvęs valstybės prokuro
ras ir John Dean, buvęs teisinis 
Baltųjų Rūmų patarėjas, kartu 
su juo planavo Watergate įsi
laužimą ir kitus šnipinėjimo 
veiksmus. Apie žvalgybos ope
racijas žinojo ir prezidento šta
bo viršininkas Haldeman, kuris 
įsakęs jam paslėpti visas šnipi
nėjimo bylas.

Magruder pripažino, kad jo 
komitetas be didelio entuziazmo 
pritarė šnipinėjimo ir kitiems 
nešvariems darbams, kuriems 
organizatoriai pradžioje prašę 
milijono dolerių, bet vėliau, pla
nus žymiai sumažinus, gavo tik 
250,000 dol. kampanijos pinigų. 
Tuoj po įsilaužimo į Watergate 
Magruder sunaikinęs visą eilę 
dokumentų bylų, kad FBI jų ne
paimtų.

Nauji mokytojai
Vilniaus Valstybinio Pedago

ginio Instituto neakivaizdinio 
skyriaus lietuvių kalbos ir lite
ratūros bei biologijos ir istori
jos specialybių studentai išlai
kę paskutiniuosius valstybinių 
egzaminus.

Š. m. balandžio 8 d., kaip ra
šo "Tarybinis Mokytojas” ba
landžio 11 d. laidoje, Institutas 
įteikė penkiatūkstantinį diplo
mą. Jį gavo M. Vizgirda, ža
liosios aštuonmetės mokyklos 
mokytojas. Neakivaizdinis mo
kymas buvęs pradėtas 1950 m., 
o paskutiniu metu į Institutą 
užsirašą apie 100 studentų per 
inetus. (E)

Meany kritikuoja 
kainų užšaldymą 
WASHINGTONAS. — Prezi

dento paskelbtas kainų užšaldy
mas dviem mėnesiam nesukėlė 
didelio entuziazmo vartotojų 
tarpe. Unijų prezidentas George 
Meany pasakė, kad tuo užšaldy
mu prezidentas pripažino savo 
ekonominės politikos nepasise
kimą. Kainos užšaldytos tokia
me aukštame lygyje, kokio ne
buvo per 20 metų. Jau 22 mė
nesiai. kaip darbininkų algų pa-

Aerodroman buvo įleisti tik 
trys amerikiečiai laikraštinin
kai. Jiems buvo uždrausta foto
grafuoti Brežnevą. Nebuvo ir 
televizijos aparatų. Amerikie
čiams buvo pasakyta, kad Brež
nevas norėjęs kuklaus sutikimo. 
Spėjama, kad Brežnevas bijo, 
kad kas jo nenušautų. Sovietų 
laikraščiams buvo leidžiama 
tografuoti. Trys Amerikos 
nių agentūros dėl tokio jų 
skyrimo pareiškė protestą.

Prezidento patarėjas Kissin-

ruošiasi namo
HOUSTONAS. — Skylab as- 

tronautai šį penktadienį atsiskirs 
i nuo erdvės stoties ir įsėdę į sa
vo Apollo laivą, sugrįš į žemę. 
Jie bus išbuvę erdvėje 28 die
nos — pasaulinis rekordas. Jie 
turi nusileisti apie 800 mylių į 
pietų vakarus nuo San Diego 8 
vai. 50 min. ryto Čikagos laiku.

Houstono erdvės centras pra- j gėris paskutines dvi dienas pra
nešė šeštadienį astronautams, 
kad jie iki šeštadienio 9 vai. ry- 

ito jau padarė virš 9 milijonų 
mylių kelią ir apskriejo žemės 

i rutulį 317 kartu. Jei jie, kaip 
sunkvežimių šoferiai, gautų po 
12 centų už mylią, tai kiekvienas 
astronautas būtų milijonierius 
tik po vienos kelionės.

fo- 
ži- 
iš-

Johnsonas žinojo, 
kad greit mirs

NEW YORKAS. — Žurnalas 
“Atlantic Monthly” įrašo, kad 
buvęs prezidentas Johnsonas bu
vęs tos nuomonės, kad prezi
dentą Kennedį nušovė ne vie- 

1 nas Oswaldas, bet grupė gerai 
, organizuotų komunistų, kerši-

leido su prezidentu Floridoje, 
kur dar kartą aptarė visas ne
matytas pasirašyti sutartis. Su 
Brežnevu yra atvykęs ir užsie
nio reikalų ministeris Gromyko.

Didelės amerikiečių daugu
mos mintis pasakė darbininkų 
unijų federacijos vadas Georgė 
Meany. Jo pareiškimas vakar 
buvo perskaitytas nuo Kapite
lio rūmų laiptų Washingtone per

kėlimai yra kontroliuojami, nu
rodė Meany. Darbininkų perka
moji galia yra žemesnė, negu 
prieš metus laiko.

Meany pridėjo, kad preziden
tas neužšaldė butų nuomų ari 
dividentų. Korporacijų pelnai 
toliau kyla, todėl mes neturime 
pasitikėjimo tokia programa, | Kumumsuj, nersr-

int^«i vrn 1 Jant Kennedziui už ČIA agentu-kurioje specialūs interesai yra 
privilegijuojami, pareiškė Mea
ny.

ros veiklą Kuboje.
Straipsnio autorius, kalbėjęs 

su Johnsonu jo dvare prieš jo 
Kiti kritikai sako, kad kainas mirtį, Lee Janos rašo, kad John- 

reikėjo ne užšaldyti dabartinia-, sonas 1968 metais nebekandi- 
me aukštame lygyje, bet jas su-1 datavo į prezidento vietą todėl, 
mažinti. Prezidento žygis esąs kad jis nesitikėjo ilgai gyventi, 
per menkas ir padarytas per vė-. Gydytojų grupė, gerai ištyrusi 
lai.

waukeganas, m.
ėjusį penktadienį negrai Wau-, 
kegane sukėlė riaušes, puldami ; 
baltųjų automobilius. Vienuoli-! 
ka asmenų, jų tarpe 3 vaikai, 
buvo sužeisti.

HOUSTONAS. Skylab astro
nautai buvo perėję į Apollo erd
vėlaivį, prikabintą prie erdvės,

} jo sveikatą ir papročius, pasa- 
, kiusi 1967 metais Johnsonui, kad 

_  pra_! jis turėtų mirti sulaukęs 64 me- 
amžiaus. Jis taip ir mirė.tų

Irane nušovė 
teroristų vadą

TEHERANAS. — Irano poli
cija susišaudė su žinomu tero- 

stoties ir patikrino visus instru- ristų vadu Rezaei, kuris buvo nu- 
mentus. Penktadienį jie grįš į šautas. Spėjama, kad jis buvo 
žemę.

Amerikos omboMdoriu* Jungtinėse 
Tautose John Scali pareiikė, kad 
Amerika greit pradės rimtai ieikoti 
taikos Viduriniuose Rytuose. Planuo

jama nauja diplomatinė ofenzyva.

vienas dviejų vyrų, kurie birže
lio 2 d. nušovė Teherane ame
rikietį pulkininką Lewis Haw
kins. Prie nušauto bandito bu
vo rastas revolveris, kuris pri
klausė pernai nušautam Irano 
policijos generolui Taheri.

Žuvęs teroristų vadas turėjo 
( brolį, kuris pernai buvo nuteis
tas ir sušaudytas už sabotažo 
veiksmus ir žmogžudybes.

Sovietai sušaudė 
už skystą lemonadą

MASKVA. — Armėnijos laik
raštis "Komunist” paskelbė, kad 
du sovietų valstybinių įmonių 
direktoriai buvo sušaudyti už 
valstybės turto grobstymą. Vie
nas jų vadovavo vaisinių gėrimų 
gamyklai, kitas — šaldytuvų ir 
elektrinių krosnių parduotuvės 
vedėjas.

unijų žydų komiteto. Meany pa
reiškė, kad Amerika nepažemins 
žmogaus laisvių už visagalintį 
dolerį. Reikia siekti ne preky
bos, bet laisvės deficito išlygi
nimo. Neatidarykime Amerikos 
prekybos durų sovietų vadams, 
kol jie uždarę laiko savo pačių 
oiliečių duris, neleisdami jiems 
išvažiuoti. Jei Sovietų Sąjungai 
reikia mūsų kreditų, mūsų ga
minių ir mūsų technologijos, ko 
mes iš jų galime pareikalauti? 
Mes sakome; tegul laisvės klau
simas bus įtrauktas į prekybos 
susitarimus, pareiškė Meany.

Mes nestovime skersai kelio 
taikai, tačiau mes negalime ap
gaudinėti savęs, kad tik gerų 
norų užtenka siekiant žmonijos 
troškimų. Amerika neturėtų sa
vo santykiuose su sovietais at
silyginti palankiomtis prekybos 
sąlygomis už sovietų barbariz
mą, pasakė Meany, primindamas, 
kad Brežnevas atvyko į Ameri
ką dieną, kada suėjo 20 metų 
sukaktis nuo Rytų Berlyno dar
bininkų sukilimo, kurį užgniau
žė maršalas Grečko. tas pats 
Grečko. kurį mūsų svečias, sek
retorius Brežnevas, neseniai pa
kėlė į politbiuro narius, pasakė 
Meany.

TUCSON, Ariz. — Oro Feno
menų Tyrinėjimo organizacija 
caskelbė, kad žinios, jog prie Au
rora, Texas, 1897 metais nukri
to kažkoks erdvės laivas ir kad 
to laivo metalinių šukių dar ga
lima rasti Auroros apylinkėse, 
viskas yra melagystė. Tiesa, 
buvo rasta alumino metalo lau
žo gabalų, tačiau tas laužas bu
vo kažkieno atvežtas per pasku
tines 60 dienų. Toje vietoje, kur 
turėjo “nukristi” svetimas erd
vėlaivis, rasta arklio pasagų, 
krosnies rinkių ir 1932 metų au
tomobilio leidimo lentelė.

Kiti du Baku gyventojai bu
vo nuteisti mirties bausme už 
panašius nusikaltimus. Jiems 
bausmė dar neįvykdyta.



PAGERBTAS JONAS VILKAITIS
tautai, 
priete-

veiklos

gerbūvio pakėlimo savo 
žmoųįjai, draugams ir 
liamą, — pasakė ji.

J.’Vilkaitis dėl savo
yra ir nukentėjęs. Ir kalėjimo 
gyvenimo turėjo paragauti Ry
goje. Buvo kelis kartus žanda
rų tardomas. Buvo ištremtas iš 
Suvalkų gubernijos, o vėliau iš 
Rygos miesto.

Bronė Spūdienė paskelbė ir 
pagerbė L D D-jos narę Oną Za- 
veckienę, taip pat atšventusią 
savo gimtadienį prieš dvi savai-

Jonas Vilkaitis

NEW YORKAS. — Lietuvių 
Darbininkų Draugija pagerbė 
Joną Vilkaitį, jo 85 metų sukak
ties proga, Fifi svetainėje, Wood- 
haven’e, birželio 3 d. po po pie
tų. Pagerbime dalyvavo apie 30 
narių ir svečių.

Tagerbimą atidarė ilgametė 
pirmininkė Bronė Spūdienė, pa
žymėdama, kad J. Vilkaitis visą 
savo gyvenimą pašventė tam, 
kad prisidėtų prie geresnio gy
venimo lygio, jį pakeltų. Tai 
yra gražus dalykas, tai yra žmo
gaus sukrautas didelis kraitis, 
kuris labai daug prisidėjo prię

Kun. P. Dagys pirmas ilga ir 
gražia kalba pasveikino J. Vil
kaitį ; V. Zaveckas sveikino Lie
tuvių Siuvėjų 54 lokalo vardu; 
D. Averka sveikino ALT-bos, 
Naujorko Skyriaus vardu; adv. 
St. Briedis sveikino ALSS Cen
tro Komiteto vardu; A. Mačionis 
sveikino A. L. Inžinierių — ar
chitektų vardu ir kiti.

Vilkaitis yra baigęs psicholo
gijos mokslus Petrapilio univer
sitete. Buvo mokytojas, laikraš
tininkas, Lietuvos valstybės tar
nautojas. Visiems žinomas ra
šytojas. nuolatinis spaudos ben
dradarbis, daugiausia rašantis 
prisiminimus. Gyvendamas Ame 
rikoje, dirbo Naujienų ir vėliau 
Keleivio redakcijose. Periodinė
je spaudoje dažnai pasirašo su-

Trys žinomi filmy ir teatro aktoriai. Ii

Vis-

visi

trumpintą pavardę, tai yra iš 
savo pavardės išleidžia ilgabalses 
raides. Arba pasirašo slapyvar
džiais : Parabel, Jonukasį 
širdis, Silpnutis Svyruolis, 
taspats ir kitaip.

Jono Vilkaičio raštus
skaitėme ir iš jo raštų gerai jį 
pažįstame. Šios sukakties proga 
J. Vilkaičio padėkos kalbą pa
gerbime užrašiau magnefonu ir 
perduosiu spaudai žodis žodin 
taip, kaip jis pats kalbėjo. ‘ Jo 
kalba iš anksto nebuvo pasirašy
ta ir nebuvo kaip nors kitaip iš 
anksto paruošta, nes J. Vilkai
tis buvo kviestas į posėdį, o ne 
į pagerbimą ir vaišes. Todėl šį 
kartą kiekvienas galime pasi
skaityti ir taip, kaip jis kalba,

Erot. Vaclovo Biržiškos

Pirmaierr* tom* /rą 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.X, e kietuose

viršeliuose už S6.0Ė.
Abi knygas (ausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So. H aisled Street Chicago. Illinois 60608

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
- » • H. i > L"

— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vąįkų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai

siems bei jaunimui: _ , •

L N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl, telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 pšl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė • Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. Ą. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl, $1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje Originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dad. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir Žygių. Iliustruotą dail. Ž. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

Poezija ir pasakos yra vajkų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galimu gauti šių pėrlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
dėme hoi iaunimiti • ' ‘ >-•*.?

173J So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

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

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

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

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 ps(. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agftpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944 54 m. 49 
psl. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl. $1.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami.
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 6060$

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

besnius įvykius ir kitus dalykus, 
kurie spaudoje nerašomi arba ki
tais kokiais sumetimais spaudo
je nerašoma. Aš tai rašau ir 
jau turiu (nors nemanykite, kad 
giriuosi, bereikalingai aš tą čia 
pastebėjau) ir jau turiu prira
šęs 14 tomų. Kiek vienas tomas 
300 puslapių. Faskutiąiu laiku 
truputuką sunkiau tas darbas ei
na, bet eina. Ir guli nesutvar
kyti mano atsiminimai. Gal aš 
galėsiu prie jų prieiti ir gal at
siras kas juos galės išleisti.

Dar kartą Jums nuoširdus 
ačiū! Aš šito nesitikėjau, nelau
kiau ir tuo labiau tariu jums šir
dingą ačiū!...

Užrašė Jonas Gaidys

likau tik todėl, kad reikėjo. Ga
lėjau grįžti ir sakyti, kad nėra 
kur gyventi ir nėra kur pasidė
ti. Reikėjo. Ir toj kučkėj be
veik pusę metų išgyvenome, va
dinas, pavasarį pradėjom, tai per 
vasarą paskui ten susiradom na
mus.

Tai, aš ir taip palinkėčiau, 
kaip visada ir visur, ir visiems, 
daryti kas reikia, kai kitos iš
eities nėra. Ir aš dariau kas rei
kia.

Man labai makru ir dalinai 
jaudinuosi, kad jūs čia taip ge
rai mane įvertinote. Aš pats sa
ve taip neįvertinu. Aš visą lai
ką sakau: kad ne ką aš noriu, 
ne kas man patiktų ir ne kas, va
dinasi, mano gyvenimo sąlygas 
pagerintų, bet darau, kad rei
kia, kad reikia...

Ir dabar, kad reikia, rašau kas
dien savo užrašus, kokius stam-

jis parašo.
spausdina-

o ne
(J.
me atskirai).

Aš pats asmeniškai siūlau Jo
nui Vilkaičiui visus jo raštų to
mus perduoti kurio nors Ameri
kos universiteto -bibliotekai ar 
kurios nors viešos Amerikos bi
bliotekos centriniam skyriui, 
kad toks vertingas ir didelis dar
bas kur neužsimestų ar nežūtų. 
Nugirdau, kad vienas universi
tetas iš Pensilvanijos valstijos 
yra pasiūlęs ir atitinkamą sumą 
pinigų už sutikimą padėti rank
raščius į jų biblioteką. Q pa
čiam Jonui linkiu ilgiausių ir 
kūrybingiausių metų!...

Jonas

vien taip, Kaip 
/iĮkaičio kalbą

Gaidys

i

JONO VILKAIČIO KALBA
Pasakyta jo paties pagerbime

Ačiū už suruoštą paminėjimą, 
kurio aš nelaukiau, nesitikėjau 
ir nežinojau. Jeigu jūs manote, 
kad aš esu didelis idealistas ir 
pasišventėlis tokiems visiems 
darbams, kuriuos teko atlikti ir 
dar teks, tai mano įsitikinimu, 
klystate.

Pirmas mano žygis, tai bu
vo spaudos draudimo metais. 
Pas mane atėjo draugas, jau 
miręs, buvęs profesorius Krikš
čiūnas ir sako: — Žinai, už tri
jų dienų atlaidai, reikia išli
pinti atsiŠaukimušĮ'6 man trūk
sta žmonių. Ar tu negalėtum 
pasidaryti iš Smetonos ir miltų 
košės ir nakties metu bėgti plen
tu. ištepti telegrafo stulpus, o 
kitas iš jaunųjų eis paskui tave 
ir klijuos?

Reikia. Įsidėmėkite tą žodį: 
reikia. Nėra kito. Jeigu aš nei
nu, vadinasi, tie atsišaukimai, 
tos proklamacijos nebus iškli
juotos. Tai aš ir išėjau. Tada 
man buvo 12 metų. Tai buvo 
pirmas mano žygis. Ir toliau, 
gal keturiems metams praslin
kus, tėvas veža mane į Mari
jampolę, į gimnaziją. Sustojam 
Pilviškiuose, rudenį, murkli to
kia diena, nesmagi, o moterų bū
rys linus valo (bruka, J. G.). 
Dulkės, šalta, o jos dirba. Ir tė
vas klausia, sako:

— Tai kaip jūs namo neinate?
— Kur čia namo?! Įsakyta ir 

turime dirbti.
— O kiek jūs uždirbat?
— No... Gerai, kad rublį per 

savaitę uždirbam.
— Kiek valandų dirbate?
— Nuo tamsos iki tamsos...
Tai į mane tas padarė, dar 

jauną vyrą, didelį įspūdį. Ir ma
nau, kaip nors reikia'paskelbti; 
kur nors reikia pranešti. Aš 
jau žinojau, kad išeina slaptas 
laikraštis Darbininkų Balsas. Ir 
būk jis išeina, vadinasi, Angli
joje. O Anglijoje buvo mano 
brolis. Tai aš jam ir parašau 
apie tas darbininkes (brukėjas, 
J. (k). Tam laikraščiui. Bet kad 
įdėt tą žinutę, tai brolis para
šė;

— Nė tu žinai, kur tas laikraš
tis eina; nė tau, — sako, rei
kia apie tokius dalykus rašyti. 
Ir taip, kaip pats parašai viešai 
eina per paštą. Pašte gali žan- 

■ darai sužinoti, pasiskaityti, ką 
rašai ir tau mokslas bus nu
trauktas. Sėdėsi kalėjime.

Ir šis atsitikimas buvo mano 
parašytas tik todėl, kad reikėjo. 
Nebuvo kas kitas rašo. Ir toli
mesni mano visi žygiai, koki, 
vadinasi, buvo, tai vis dėl to, 
kad teikėjo. a* G *

Aš turėjau progą sekti Ame
rikos lietuvių ąpaudą gal nuo 
1906-tų metų ir žiūrėjau, kad
toj lietuvių spaudoj nėra kas pa-1 ’ sak0
rašo iš Lietuvos.} Sugalvojau — 
reikia parašyti. Pirmiausia pa
rašiau Lietuvai korespondenci
jas, paskiau Kovai, paskiau Ke
leivis pasirodė išėjęs. Tam pa
rašiau. O Keleivis štai kodėl la- - : • 
bai patiko. Buvo Įdėta karika
tūra. Rusų caro valdžia prieš 
pat karą paskelbė mokesčius 
nuo kiaulių 'Karikatūra buvo 
tokia: vadinasi, earas laiko kiau
lę už uodegos ir parašyta: — 
“Davai tri kapeiką*. — Duok, 
sako, — tris kapeikas. Tas man 
patiko ir Keleiviui pradėjau ra
šyti. Ir pasidariau Keleivio 
nuolatiniu bendradarbiu.

Aš nenoriu daug kalbėti ir jus 
varginti, čia buvo daug kalbė
ta, daug klausyta* ir, žinoma, dė
mesys dalinai, kaip sakant, su
mažėjo. Aš trumpai dar pasa
kysiu: — aš neesu Lietuvių Dar
bininkų Draugijos narys!... Ar 
jūs žinote, ar nei? Aš tarp jūsų 
atsiradau, ir kad reikėjo. Buvo, 
neatsimenu, kuriais metais čia 
Naujorke Lietuvių Darbininkų 
Draugijos suvažiavimas. Ir su
važiavime renka pirmininką, ir 
pribėga prie manęs Stilsonas ir 
sako: — Būsi sekretorium? — 

Aš atėjau pažiūrėti ir kaip Nau
jienų korespondentas, kad apra
šyčiau. Sakau, kaip tai?... Nu 
sako:

— Reikia. Dėį to, kad Jonuš- 
ka neatvažiavo/ Jis visuomet 
korespondencijas parašydavo, — 
šitą, — sekretoriaudavo. —

Bet, kad aš sakau, nesu Drau
gijos narys...

— A! Kas čia žino, ar tu Drau
gijos narys, ar ne narys. Pasiū
lysiu ir išrinks suvažiavimo se
kretorium. — Ij išrinko mane 
suvažiavimo sekretoriumi. Ir 
nuo tada aš pradėjau lankyti 
Draugijos susirinkimus. Ir nie
kas manęs nepaklausė, ar tu esi 
narys? Ar tu r.ark> mokestį mo
ki?...

Tai tokių atsitikimų gyveni
me buvo pas mane labai daug. 
Dar vieną pasakysiu. Dar prieš 
tai, Lietuvoje, 1919 rpetais švie
timo ministerija neturėjo pini
gų. Ir vadinasi, naujų mokyto
jų negalėjo skirtį. O iš mokslo 
ir jau dalinai iš profesijos bu
vau mokytojas. Tik mokytojas, 
bet kaip čia mane Žaveckas pra
vardžiuoja profesorium — aš ne
su buvęs. Buvęs tik mokytojų 
seminarijos mokytojas.

Tai pasiunčia mane i Tauragę 
daryti reviziją, valdžios įstaigų.

Važiuoju dėl to, kad reikia val
gyti. O pinigų ir aš neturėjau; 
ne tik švietimo ministerija. O 
valstybės kontrolė turėjo šiek 
tiek pinigų. Jie sumokėjo ir ke
lionę ir vadinasi, ten, sako, viso
kių šunybių esą. Tai važiuok. 
Nuvažiuoju. Nėr kur nakvoti. 
Tauragė visa nudegusi. Ir man 
sako:

— Miesto pakraštyj yra žyde
lis šeršepskis — (iki šios die
nos tą pavardę prisimenu). — 
Jis, — sako, — atsistatė namą 
šiek tiek ir turi tris kambarius, 
— sako, — gal nakvynę duos 
pernakvoti. — O nuvažiavau su 
žmona. Nueinu pas šeršepskj ir 
tuoj atbėga jo žmona: — Ui! — 
Sako. — Kaip mes jus galim 
priimti? Košer!

O mano žmona mėgo pajuo- 
jauti.

— Žinai, — sako, — nieko 
baisaus <įia nėra. Dabar yra 
pulveriai (milteliai, J. G.) pada
ryta, kur tą košer sunaikina. — 
Ir, — sako, — nieko pavojingo 
nebus, galit jūs mus priimti. —

J, — jeigu taip, tai 
yra kučkė. — (Jūs žinote kas 
ta žydų kučkė). Sako, — ten 
viena lova tilps.

O, vadinasi, gali lyti, tai mes 
galim uždengti, kad neprilytų. 
Ir pasilikau Tauragėje, ir pasi-

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija caip pavasari. tetris pradžioje pro tirpstanti 

azdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo 
drginiais. kaip konfetemis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų 
■Miklūs Dramatiškai I 
juokauja ir verkir poetai, pajėgdami------------—-------- ,
jelmea

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimų.
1. J. Augustaitytė ■ Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio ier 

nato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegllos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato. 157 psl. $2.00.
5. Butkp jum. Eilėraščiai ir rastai. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. filių rinktinė, Ifl® 

Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ S£JA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5 D&

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano baranau ko 
Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 167 psL, $$00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl, $250.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrini

tai, 92 pšL, $1.00 *
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl, $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50
21. Alfonsas Tyruoiis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22 Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 
psl. $1.00.
24 Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 pel. $3.Ė0.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti Į Naujiena 
aštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

A a U J 1 E 5 O S,
1739 So. Halsted SU, Chicago, UL 60608

sniegą liepia 
medžių šakas 

______ ________ w_____x ~___ ___ r ir garsų, stę- 
besik eisiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja. 
>etai. pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir

>81
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1739 So. Halsted Street

enough food

t agent alot of time talking about the thing*

the other kids I bad fittfe odd jobs fa

got toy firtt bond.
When my frfendc faand out they really had 

• good tangh. Imagine buying UJS. Savings 
Benda whan there Were ao many other great 
things to buy. Well, they kept bughfag and I 

' kept savfag aft tbwugh h^h schooL
I • After graduation some of us wanted to go

Chicago, HL 60608
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V. karosas

VATIKANO RYTŲ POLITIKA
(Atsakymas J. Draugeliui)

LAISVOJI TRIBŪNA

(Tęsinys)

KĄ VATIKANO RYTŲ 
POLITIKA REIŠKIA 

LIETUVAI

Rytų politika nėra Vatikano 
išradimas. Ją anksčiau ėmė 
skelbti kairiųjų sąjūdžių ats
tovai, prisidengę liberalizmo 
skraiste. Jie negailestingai kri
tikavo šaltojo karo strategiją, 
kuri anot jų, vedė prie III Pas. 
karo ir civilizacijos sunaikini
mo. Žymiausias šio sąjūdžio 
vadovas anglų filosofas Bert
rand Russel metė obalsį: Bet
ter red than dead.

Prasidėjo visoje Europoje ir 
Amerikoje plataus masto, taip 
vadinamas taikos sąjūdis. Stoc- 
kholme buvo sušauktas t. v. 
taikos kongresas, kuriame 
buvo paskelbta taikos ofenzy
va. Pareikalauta nutraukti šal
tąjį karą, uždrausti atominius 
ginklus ir pasukti į koegzisten
ciją su komunistiniu pasauliu.

Taikos sąjūdis visu savo svo
riu rėmė Sovietų Sąjungą ir 
visas komunistinis pasaulis. 
Sovteių Sąjunga ir jos satelitai 
po II Pas. karo buvo fiziniai, 
ekonominiai išsemti, atsilikę

technologijoje ir apsiginklavi
me, mirtinai bijojo galimo pre
ventyvaus kaęo, apie kurį bu
vo plačiai kalbama dešiniųjų 
partijų sluoksniuose, kaip apie 
vienintelę priemonę komuniz
mui sunaikinti. Po Stalino mir
ties iškilo Nikita Chruščiov, 
kuris garsiame XX komunistų 
partijos suvažiavime pasmerkė 
stalinizmą ir paskelbė koegzis
tencijos politiką su Vakarų pa
sauliu. Sovietų iššautas sput- 
nikas supurtė pasaulį. Sovietų 
Sąjunga įgavo galybės statu
są.

šioje istorinėje sankryžoje į 
popiežių sostą įžengė Jonas 
XXIII. Jis paskelbė savo epo
chinę encikliką “Pacem in Ter
ris”, kurioje pasisakė prieš šal
tąjį karą, už taiką ir koegzis
tenciją su komunistiniu pasau
liu. Nors enciklikoje buvo var
tojamas atsargus diplomatinis 
žodynas, bet garsas nuaidėjo 
per pasaulį ne blogiau už sput- 
niko.

Po to sekė konkretūs Vati
kano politiniai ėjimai. Jonas 
XXIII uždraudė Italijos bažny
čiose, rinkiminių kopmanijų

Amerikos girininkams daug padeda naujas instrumentas, kuris ren
ka aplinkos klimato sąlygas ir jas siunčia į centrą. Specialistai iš 
ty pranešimy sužino, kur yra geros sąlygos mišku gaisrui kilti ir 

tą apylinkę stebi.

■ BALSAS K MINIOS

H ▼ A SUSIVIENIJIMAS 
I . XX LIETUVIŲX AMERIKOJE

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams,

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy- 
bis apdraudę ir ligoje pašaipą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių (capital*, 
tad jo apdraudė tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus, asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

ST,A — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

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

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psl. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psL------------- $6.00
Prof. Ved. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psL --------------------------------------------------- $7 JO
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO

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

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

šeliais. _______________________________________ $5.00
Juozas Liūdžiu s, RAŠTAI, 250 psl.---------------------------------- $3.00
P. LiOdfiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 psL _____________ :___________________________  $1.00
Janina Narūne, TRYS IR rlENA, jaunystės atsiminimai

170 psL -------------------------------------------------------------------- $3.00
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai. ------------------------------------------------------------- $3.00
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metu, skaityti vyskupų ganito- 
jiškus laiškus, kuriuose buvo 
smerkiamas komunizmas. Per 
visą pasaulio spaudą nuaidėjo 
ilikvidacija Lenkijos ir degra
dacija Lietuvos atstovybių prie 
Vatikano. Po šių įžanginių 
mostų, prasidėjo pusiau slap
ti, pusiau oficialūs diploma
tiniai kontaktai tarp Vatikano 
ir Kremliaus. Atvyksta pas po
piežių Chruščiovo žentas Alek
sei Adžubej pirmam diploma
tiniam vizitui. Po jo sekė Sov. 
Sąjungos prezidentas N. Pod- 
gornyj, o vėliau užsienio rei
kalų ministras A. Gromyko. 
Pasaulio spaudoje, tolygiai ir 
lietuvių, apie šias diplomati
nes keliones buvo plačiai rašo
ma.

Buvo spėliojama, kad pats 
Chruščiov teiksis atvykti į Ro
mą ir pasirašys konkordatą. 
Tas sukėlė nerimą lietuvių iš
eivijoje. Matyt lietuvių veiks
niai tuo reikalu rašė Vatikanui, 
nes Vatikano valstybės sekre
torius kard. A. G. Gicognani 
atsiuntė vysk. V. Brizgio vardu 
raštą, pavadintą “Vatikano 
paaiškinimas lietuviams”. Raš
tas baigiamas žodžiais: “Lietu
vių maldos telydi šią vyriausio
jo Ganytojo veiklą, belaukiant 
iš Viešpaties religijai tikros 
laisvės ir Kristaus Išganytojo 
taikos” (Tėv. žib., 1967. TH. 9.). 
Pasakyta aiškiai: už taiką su 
komunistiniu pasauliu, o apie 
lietuvių tautos laisvę nė žodžio.

J. Draugelis, matyt, neskaito 
spaudos, arba su faktais nesis
kaito, kai rašo: “Straipsnio 
autorius niekur neras davinių, 
kad Vatikanas būtų pasisakęs 
už koegzistenciją su komuniz- 
mu .

Pažiūrėsim. Chicago Sun-Ti
mes dienraštyje tilpo straipsnis 
su tokiu antgalviu: Vatican, 
Communism reach road of co
existence. Jame Romos kores
pondentas David Mazzarella 
rašo: “After more than a cen
tury as bitter enemies, the Ro
man Catholic Church and the

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Rašo P. P. Detroit, Mich.

Paprastas eilinis minios žmo
gelis su nerimu žvelgia į dabar
tinės išeivijos ateitį, matydamas 
jos praeities ir šių dienų klaikius 
reiškinius Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės veikloje.

( Paprasto eilinio minios žmo
gelio šio pasisakymo tikslas nė
ra daryti priekaištus kam, bet 
tik Naivaus proto akimis trum
pai žvilgtelėti ir tik trumpai 
stabtelėjus kaimietiško berno 
blaivaus proto pajėgumu susi
mąstyti, ties kai kuriais pasau
lio Lietuvių Bendruomenės vei
klos jau aiškų darbų vaisių re
zultatais.

Į 1973 m. kovo mėn. 20 d., “Eu
ropos Lietuvyje” Nr. 11-12, ku
rį gavau tik dabar, straipsnyje 

, “Spausdintas žodis”, kuriame p.
J. Vikis tarp kitko rašo:

j “Žymiai sunkesnė yra pirmoji 
sąlyga” — autoriai, rašytojai, 
bendradarbiai. Ir ji nuolatos 
sunkėja, nes vyresniajai kartai 
pasitraukiant, jaunesnioji nea
teina jos pavaduoti. Pasidairy
kime lietuviškų laikraščių redak
cijose ir vargu atrasime bent 
vieną bendradarbį iš jaunesnio-

> sios kartos. Pavartykime ad- 
'.ministracijų kartotekas ir nu
stebę turėsime pripažinti, kad

European Communist World ten nerasta nei vieno skaityto- 
have accepted a new policy of jo, kuris yra 30 metų ar mažiau, 
coexistence... The thaw is po- Duok Dieve, kad šitaip teigiant 
pularly atributed to Pope John būtų suklysta”. •
XXIII. He preached in his fa- Šie pacituoti faktai yra vieši 
mous 1963 encyclical “Pacem ir iškalbingi, kurie aiškiai rodo, 
in terris”, that dialogue with kad ir mes naujieji ateiviai jau 
communism was possible” (196. esame sugužėję į tautiniai su- 
IV. 14). .nykimo fazę. Jau aiškiai mato-

Toliau “The New World”, me> kad didelės klaidos įsisenė- 
Chicagos arkidiocezijos orga- josios Pasaulio Lietuvių Bend- 
nas rašo: “Coexistence is now r uomenėj e, stipriai palietė ir nai- 
imperative. The Vatikan is kina lietuvių kalbą, kartu ir lie
showing it willingness to accept ■
the facts when ir reopens diplo
matic relations with the Socia
list Republic of Yugoslavia. The vaį jjUS pakankamai pozityvus, 
Church is now comming to the nes šalia minėtų vilčių kyla ir 
same conclusion, that commu- pavojai. Turime žinių, kad 
nists apear to be here to stay Maskva siekia per Vatikaną nu- 
and have to be -dealt "with if tildyti išeiviją. Su minimu pa- 
the world is to survive” (1966. žadu Lietuvai, ji nori likviduoti 
VILI.). x laisvųjų lietuvių pastangas: už-

Tokius ir panašius pareiški- daryti Lietuvos pasiuntinybę 
mus teko skaityti daugelį kartų Vatikane, perimti lietuvių šv. 
spaudoje ir knygose, tik pas J. Kazimiero kolegiją Romoje, su- 
Draugelį dar tebedunksta senos stabdyti lietuviškas programas 
atgyventos popiežių antikomu- per Vatikano radiją ir pan”, 
nistinės enciklikos, kuriomis jis (196g. V. 13.). 
ramstosi savo argumentams 
paremti.

Vatikano Rytų politika atsis- ■ 
kleidė pilnumoje, pasirašius | 
konkordatą su Jugoslavija. Ja- j 
me buvo įrašytas punktas, kad ’ 
visi vyskupai ir dvasiški j a duo- | 
da ištikimybės priesaiką komu- | 
nistinei valdžiai, susilaiko nuo j 
bet kurios veiklos prieš valdžią, * 
atsisako pagerbti katalikus, ko- | 
vojusius ar žuvusius prieš ko- J 
munizmą ir apsiriboja vien tik 1 
religine veikla. 11

Tik vėliau Ostpolitik vedė 1 
gen. de Gaulle, kancleris Willy ] 
Brandt, ir. paskutiniuoju lai- I 
ku, prez. Nixon. Nors kiekvie- j 
nu atveju Ostpolitik turėjo 1 
skirtingą politinį uždavinį, bet I 
yra suvedama prie bendro var- | 
dilelio! Už gaunamas iš Krem- j 
liaus nuolaidas reikia sumokėti I 
labai aukštą kainą. j I

Kancleris Brandt už teisę pra- 1 
plėsti prekybą su komunistiniu 1 
bloku, turėjo atsižadėti visų, | 
anksčiau vokiečių valdomų, že- j 
mių nuo Oderio į rytus ir pripa- ] 
žinti Rytų Vokietijai neprikišu- I 
somos valstybės statusą. J

Prez. Nixon, būdamas Mask- 1 
voje, išsiderėjo iš Brežnevo j 
galimumą rasti išeitį iš Vietna- 1 
mo karo, bet už tai sumokėjo | 
20 milijonų tonų kviečiais, iš- g 
gelbėdamas Sovietų Sąjungą iš 1 
abai sunkios padėties. Kiek ■ 

Vatikanas yra pasiryžęs mokė- g 
ti už lengvatas Bažnyčiai ir kie- J 
no sąskaita? I

Tėv. žiburiai vedamajame g 
rašė: “Kadangi ta priespauda ] 
trunka jau arti 30 metų, kyla I

I gilus rūpestis del religijos atei- J 
ties. Tuo yra susirūpinęs ir Va- j 
Ūkanas, kurio vadovybė jau i 
kuris laikas ieško gelbėjimo ke- 1 

Ulių... f

i tuvy be išeivijoje ir ju greita* 
smukimas šiuo metu yra nebeiš
vengiamas. Ar šis Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės IV seimas 
ir JAV LB VII taryba ras lai
ko svarstyti pačius aktualiau
sius Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės klausimus ir ar pašalins 
esamas kliūtis, kurios sukliudė, 
kliudo ir kliudys klestėti lietu
vių kalbai, kartu ir lietuvybei 
išeivijoje parodys ateitis.

Paprastas eilinis minios žmo
gelis nori priminti, kad jis ne
nori nieko mokyti, ar būti kieno 
mokytoju. Bet tik apie tai, kas 
yra spaudoje rašoma, būdamas 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės nariu, kuris moka metinį so
lidarumo mokestę, nuo jos įstei
gimo pradžios, nėra praleidęs 

nei vieno susirinkimo, prenume
ruoja Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės leidžiama laikraštį “Pa
saulio Lietuvį” jis mano, kad tu
ri teisę kaip ir kiekvienas kitas 
savo nuomonę pareikšti.

Todėl aš, matydamas Pasaulio 
Lietuvių Bentdruomenės klestė
jimą, džiaugiuosi ir matydamas 
jos merdėjimą verkiu.

O ką aš daugiau galiu pada
ryti, būdamas paprastu eiliniu 
minios žmogeliu?

Mano proteliui atrodo, kad tik 
savo džiaugsmus ir skausmus 
išlieti, kad širdelei būtų leng
viau ir daugiau nieko.

Dėl to ir kyla rūpestis, ar Ro
mos — Maskvos pokalbis Lietu-

(Bus daugiau)

Šiuo metu paprastam eiliniui 
minios žmogeliui yra sunku bū
ti Pasaulio Lietuvių Betndruo- 
menės šeimoje, nes kada bend- 
ruomenininkas šviesuolis džiau
giasi, bendruomenininkas tam
suolis turi liūdėti.

Pavyzdžiui. 1969 metais — 
šeimos ir švietimo metai. Ben
druomenininkas šviesuolis džiū
gavo, kad tai buvo vieni iš sėk
mingesnių metų, o bendruome
nininkas tamsuolis liūdėjo, nes 
tais metais užsidarė vienintelė 
Šv. Antano Uetuviu gimnazi
ja Kennebunkporte, Amerikoje. 
Tai yra ištrauka iš mano užrašų 
knygutės.

Sena liaudies išmintis sako, 
kad visokių yra, visokių ir rei
kia. O jei ir nereikia, tai kur 
juos dėti?

» t t t t r t t

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

SAVE AT ^SURE£
<OOO

Mutual Federal 
Savinas and Loan

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

6
 ON SAVINGS CERTIFICATES 
% OF $10,000. OR MORE

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY &

nf REGULAR
A) PASSBOOK 

ACCOUNT
rer Annum

NOW INSURED TO $20,000.

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

SAVINGS

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

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

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

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

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

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

įsteigta 1923 metai*. TeL 421-3070

Įstaigo* pietnoM kiemas automobiliam* pastatyti.

i — ftAUjnbm, chicam $, ill. — Monday, junk is, 1973
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Iš Brežnevo neverta daug tikėtis
V isi žinome, ko yra verti susitarimai, pasirąžyti su 

sovietų valdžios atstovais. Labai gerai tuos susitarimus 
žino lietuviai, pakankamai tų informacijų turi preziden
tas Niksonas ir kiti aukšti valstybės departamento parei
gūnai. Rusai sulaužė savo susitarimus, pasirašytus su 
nepriklausomos Lietuvos vyriausybėmis, jie be pertrau
kos laužo ir tuos susitarimus, kuriuos jie buvo padarę su 
“tarybine” Lietuvos valdžia. Dar daugiau, rusai keliais 
atvejais sulaužė susitarimus, kuriuos jie buvo padarę su 
Lietuvos komunistais. Kai Maskvai nepatiko, tai ji net 
įtakingiausius Lietuvos komunistus išžudė, nors buvo 
pasižadėjusi kartu su jais “kovoti prieš 'buržuazinę san
tvarkų”.

Reikia manyti, kad prezidentas Niksonas turi tiks
lesnių informacijų apie dabartinę padėtį Sovietų Sąjun
goje. Iš visų Amerikos politikų, prezidentas Niksonas ko
munistus gana gerai pažįsta. Prieš Maskvos agentus jis 
vedė kovą pačioje Amerikoje ir žino priemones, kurio
mis rusai bando pavergti žmones ir gauti žinias. Kiti 
Amerikos politikai yra daug naivesni, negu prezidentas 
Niksonas. Ir vis dėlto prezidentas Niksonas vyko į Mask
vą ir bandė įtikinti sovietų imperijos vadus nevartoti jė
gos tautų ir valstybių santykiams spręsti. Matyti, kad 
prezidentui pavyko padaryti įtakos į įtakingiausią Rusi
jos komunistą, jeigu pastarasis šiandien skrenda į Wa- 
shingtoną didelės partijos vadų grupės lydimas. Brežne
vas šiandien labiau nori susitarimo ir taikos su Amerika, 
negu Amerika.

Pirmasis komunistų partijos sekretorius, prieš iš
skrisdamas į Ameriką, sukviestiems užsienio žurnalis
tams pareiškė, kad jis tikisi pasirašyti kelis susitarimus 
su JAV, kurie pagyvins prekybą ir bus naudingi abiem 
pusėm. Jis net pareiškė, kad nieko nenori sakyti apie 
Watergate bylą. Tai esąs JAV vidaus reikalas, į kurį 
rusams nėra ko kištis. Tuo tarpu prieš kelias dienas ko
munistų kontroliuojama rusiška spauda paskelbė, kad 
Watergate sugalvotas Niksonui pakenkti ir planuoja
miems susitarimams nepasirašyti. Brežnevas skrenda 
tiesiai į Washingtona, kur kelias dienas tarsis su prezi
dentu bei atsakomingais JAV pareigūnais jau sutartom 
sutartim pasirašyti. Brežnevas pradžioje planavo susto
ti New Yorke, bet paskutinių metu, sakomą, šis nutari
mas pakeistas.

Gerai informuotas žurnalistas Joseph Alsop rašo, 
kad Brežnevo kelionė į Ameriką ir pasitarimai su prezi-

“ČIGONŲ BARONAS” 
IR KAS TOLIAU?
Rašo JUOZAS TAUTVILĄ

6
Tai pirmą kartą, po tiek metų, Al

girdas Brazis buvo lyg naujai užgimęs di
delis solistas, ir šį kartą jis skambiai ir 
vientisai dainavo, o ne “suriko ir nutilo”. 
Jo gražusis “bei canto” visus žavėjo ir šir
dis kuteno. Todėl ir publika spontaniškai 
plojo ir šaukė “valio! Valio!”

Kalbant apie baletą, reikėtų pasakyti, 
kad tos astuonios jaunos ir gražios mergai
tės, švelniai besi šypsodamos labai mikliai 
savo kojylėsim ir rankų plojimais vaizdžiai 
išpildė muzikos garsų sudėtingą pynę. Jų 
primabelerina, Judy Barctis, atrodė vikriai 
besiartinanti, graži, jauna. lyg iš tolimų
jų dausų atskridusi žavingoji Fėja! Todėl 
ir žiūrovai ją greitai pamilo ir ilgai plojo 
šaukdami “Valio! Valio!”

Žiūrint iš lietuviško taško, tai visas 
dainuojantis ansamblis, tiek choras, tiek 
solistai ir solistės, stebėtinai gerai ištarė 
lietuviškus žodžius ir teisingai kirčiavo. 
Žiūrovas galėjo suprasti net kiekvieną dai
nuojamą žodį. Tai didelė jiems garbė! ! ! 
Ir šita proga aš žemai lenkiu savo galvą 
tardamas jiems: “Ačiū, ačiū, ačiū!...”

Visi trys operetės veiksniai buvo gyvi, 
judrūs ir malonūs pasižiūrėti. Solistai ir

KAI NEAPYKANTA APT1
P. STRAVINSKAS

M.'liT PROTĄ

to vedamieji” persunktas to
kia neapykanta, kad didesnės, 
rodos, jau nei negali būti.

1) Straipsnio pirma dalis skir-

rie “gaišiai šaukia apie ttvy 
nės meilę”... V. PETRAITIS

L— NEAPYKANTOS AISTRA
“AKIRAČIŲ” REDAKCINIAME 

STRAIPSNYJE
“Akiračių” 1973 m. balan

džio mėnesio laidoje paskelti- ta išniekinti visai mūsų patrlo
tasis be parašo, t y., redakci- tinei spaudai, kurios atstovais, 
uis straipsnis “Melo ir šmeiš- kaip ten rašoma, yra tie, ku-

dentu Niksonu atneš dideles pakaitas ne tik rusų senti
kiuose su Vakarais, bet jie atneš pakaitas pačioje Sovietų 
Sąjungoje. Žurnalistas Alsop gali turėti gerų informaci
jų, nes jam prieinami gana įtakingi JAV valdžios 
sluoksniai Alsop kreipia ypatingą dėmesį j Brežnevo ke
lionės paruošiamuosius darbus. Jis tvirtina, kad pats 
Brežnevas priėmė Henry Kisingerį, leido jam gyventi 
Zavidovo vasarvietėje ir visas keturias dienas jis tarėsi 
dėl susitarimų ir visos kelionės tvarkos. Amerikos dien
raščiams parašytame straipsnyje Joseph Alsop šitaip rašo:

“Brežnevo vizito pasekmė gali būti Sovietų Są
jungos istorinis pasukimas ne tik į santykius su ki 
tomis tautomis, ne tik su JAV, bet ir su likusiu pa
sauliu. Toks posūkis yra galimas, nes praktiškos ap
linkybės verčia Sovietų Sąjungą daryti naują pasi-

Pasirinkimas yra štai kokios prigimties: Sovie
tų Sąjungoje tiktai karo jėgos tikrai pasiekia rezul
tatų. Šis faktas kasdien kelia rūpesčių sovietų 
vadams. Kai kurie sovietų vadai planuoja pa
naudoti sovietų karo jėgas, kad pasiektų jiems 
palankesnę tarptautinę situaciją. Tiktai tokiais su
metimais traukiamos karo jėgos į Kinijos pasienį ir 
statoma laivyno bazė Persijos įlankoje. Bet Sovie
tų Sąjungai yra ir kitas pasirinkimas, būtent įvežti 
Vakarų techniologiją, Vakarų kapitalą ir Vakarų 
prekes, tokiu būdu priverčiant veikti visas tas sovie
tinio gyvenimo sritis, kurios šiandie nebeveikia. 
Brežnevo vizitas rodo, kad bus pasirinkta ši antroji 
galimybė”. (Chicago Sun-Times, 1973 m. birželio 
16 d., 30 psl.).

° Jeigu Alsopo žinios tikros ir Brežnevas yra pasirin
kęs antrąją galimybę, tai tada Sovietų Sąjungoje turės 
būti žymiai didesnių pakaitų. Chruščiovo atėjimas padė
jo galą žiauriems Stalino valdymo metodams. Brežnevas, 
siekdamas vakarų technologijos, pripažįsta, kad iki šio 
meto vesta “komunistinė” statyba krašto gyventojams 
gerbūvio, neatnešė. Jis bus priverstas keisti visą iki šio 
meto buvusią krašto valdymo sistemą. Niekam ne paslap
tis, kad tiktai komunistinė sistema sustabdė ne tik pa
čios Rusijos, bet ir rusų pavergtų kraštų progresą.

Brežnevas, išmetęs ukrainietį Šelestą iš politinio biu
ro, padarė politinio biuro nariu maršalą Andriejų Grečką. 
Pats Brežnevas visą laiką bendradarbiavo su sovietų ka
riais. Jeigu bus reikalo pavartoti jėgą naujai linijai pri
mesti kraštui, tai Brežnevas galės panaudoti sovietų karo 
jėgas. Jeigu Brežnevas tyrės drąsos viešai pripažinti, 
kad dabrtinė sistema neduoda reikalingų rezultatų, tai 
kartu su šia sistema turės trauktis ir dabartiniai Sovietų 
Sąjungo valdovai. Turės trauktis ir pats Brežnevas, “ko
munizmą statęs’1- 50 metų ir privedęs kraštą prie liepto 
galo. Visą laiką jis kovojo prieš kapitalizmą ir demokra
tinę santvarką, o dabar atvažiavę į kapitalistinę valstybę 
prašyti pagalbos “komunistinei” sistemai.

Nenurodydami įsakmiai tas 
’ mūsų “garsiai apie tėvynės mei

lę šaukiančios” spaudos “Aki
račių” redaktoriai skelbia ją 
esant labai žemo lygio pilną 
melo ir šmeižtų, tiesiog “džiung
liškos moralės”.

Akiratininkai stebisi, kad< 
dėl tos mūsų spaudos “džiung- : 
liškos moralės” niekas kartu 
su jais nereaguojąs — neis 
“išeivijos visuomenė”, nei ben
druomenės organizacijos”, net
gi nei save “profesine” besi
vadinanti Liet Žurnalistų Są
junga. .. Taip ir kyšo akirali
ninkų noras mūsų patriotinę 
(“garsiai šaukiančią apie tė

vynės meilę” spaudą sužlug
dyti, o jų redaktorius gal net 
ir nulinčiuoti... Na, ką gi su 
tokiais daryti, kada, akirati- 
ninkų žodžiais tariant “jų 
įžulumui nėra ribos”? !...

2) Straipsnio antra dalis — 
tai jau “kaltinamasis aktas” 
Naujienoms, ypač gi jų redak
toriui Jį esu paminėjęs pana
grinėjęs pirmesniame šios se
rijos straipsnyje. Mūsų laik
raščio skaitytojai matė, kiek 
ten yra tiesos, kiek akiratinin- 
kų dorinės atsakomybės, kiek 
jų sąžinės. Tai klasinis nesąži
ningo kaltinimo pavyzdys. Dėl 
jo , iš tikrųjų turėtų pasisaky
ti bent jau ta “Akiračių” redak
cijos prašomoji atsiliepti Lie
tuvių žurnalistų Sąjunga, jei
gu jai išvis rūpi mūsų spaudos 
etika. Oi ji rastų ten tas, anot 
akiratininkų, “džiungliškos mo 
ralės”. Retai kur tokios pasi
taiko. Vieno laikraščio (“Aki- 

’račių”) redaktoriams paimti 
kito laikraščio (Naujienų) vi
sai nekalto turinio vedamąjį; 
išsitraukti iš jo vieną humo
ristinį sakinėlį; duoti jam vi
sai kitą, fakto rimto konstata
vimo interpretaciją; po to, 
nutylėjus svarbius, to kito laik
raščio (Naujienų) redakto
riaus absoliutinį ųekaltumą ro
dančius faktus (JAV LB Val
dybos vicepirm. laišką, paskelb- daktoriai randa reikalo pašte
tą su redaktoriaus prierašu Nau 
jienose) ir iš to visą sufabri
kuoti to kito laikraščio (Nau
jienų). redaktoriui nesąžiningą 
kaltinimą — tai tikrai “džiung
liškos moralės” žurnalistų dar
bas, kuriuo turėtų susidomėti 
ne tik LŽS, bet gal net ir JAV 
teismas, kaip nusikalstamuo
ju darbu.

3) Kas stįmulavo “Akiračių” 
redaktorius tokią nedorybę, 
tiesiog nusikalstamąjį darbą 
padaryti?

Tai akla, neapvaldyta tų 
redaktorių neapykantos aistrą, 
kuri aptemdė jų protą, atšipi
no jų dorinės atsakomybės 
jausmo, nutildė jų sąžinės

LAIDOTUVĖS
(Pagal Krylovą)

Egipte žiloj senovėj buvo toks paprotys: 
Kai iškilmingai laidojo turtingus, 
Jiems pasamdydavo verksnius skaitlingus, 
Kad verkdami su karstu jie žygiuotų 
Ir paskutinę pagarbą velioniui atiduotų.
Kadaise, vežant į kapus kažkokią įžymybę, 
Karstą jo lydėjo raudančių žmonių daugybė, 
Kurie taip garsiai verkė, šaukė, 
Kad visų praeivių dėmesį patraukė, 
čia keleivis, tuos liūdnus garsus išgirdęs, 
Pamanė, kad velionio giminės jam taip nuoširdūs... 
Ir kad jie taip sunkiai nuo pergyvenimų kenčia, 
Jog gailestis raudoti juos priverčia, 
Ir paklausė: “Ar jūs nelaimė tuoj išnyktų, 
Jei man jį atgaivint pavyktų?
Aš burtininkas. Turiu tikrai galybę 
Atgaivinti mirusio žmogaus gyvybę”. 
“O, tėve”, visi sušuko, “kaip mums reik! 
Tik dar vieną malonumą mums suteik: 
Kad po kelių dienų jį vėl į kapus lydėtų. 
Tuomet tos laimės visi mums pavydėtų.
Kol gyvas buvo, nieks turto jo negalėjo panaudot, 
O kai numirs, mus vėl samdys raudot”.
Yra pasauly daug žmonių turtingų, 
Kurių tik mirtis yra kaikam naudinga.

II. — NIEKŲ TAUŠKĖJIMAS 
PROTUI APTEMUS

Savo straipsnį apie Naujie- 
1 nų “melą ir šmeižtus” “Akira
čių” redaktoriai baigia, štai 
kokiu Alg. Gurecko asmens 
garbės “apgynimu”:

“A. Gureckas pragyvenimą 
užsidirba sąžiningu darbu (m. 
pabr. — PS) nelietuviškoje 
(? ! — PS) įstaigoje. Bendruo
menė jam jokios algos nemo
kėjo. Algą iš Naujienų šiuo at
veju (? ! — PS) gavo šitokio 
žurnalistinio šlamšto (? ! — P 
S) gamintojai”.

Žiūrėkit, kiek čia logikos — 
kiek tos “spaudos moralės” (ku
rią ąkira liniukai taip “sieloja
si”) šiame spaudos gabalėlyje:

1) Norėdami atstatyti Alg. 
Gureckui Naujienose “paliestą” 
asmens garbę, “Akiračių” re-

bėti, kad Alg. Gureckas užsi
dirbąs sau pragyvenimą “sąži
ningu” darbu, lyg jo darbas 
Bendruomenei būtų jau “nesą
žiningas”. .. Gal toks Alg. Gu- 
recko darbas Bendruomenei 
(tas jo visai nereikalingas 
“ryšininkavimas”) iš tikrųjų ir 
yra, bet Alg. Gurecko “garbės 
gynėjams” to, rodos, nereikė
tų pripažinti.

2) Toliau, kam tas akirati-

Gureckas dirba (“užsidirbda
mas sau pragyvenimą”) “nelie
tuviškoje” įstaigoje? Argi dar
bas lietuviškoje įstaigoje yra 
au toks menkavertis, negar- 
jingas, kad reikia jo gėdytis?

3) Pagaliau, ko gi čia dabar

Alg. Gureckui ir jo “asmens 
garbės saugotojams” taip jau 
labai jaudintis, jei Naujienos 
ir būtų, sakykim, klaidingai 
paskelbusios, kad jis. Alg. Gu
reckas, už savo darbą Washing
tone (Bendruomenės naudai) 
gauna iš JAV LB Valdybos al
gą? Kas čia negarbingo? Kas 
čia asmenį pažeminančio? O 
“Akiračių” redaktoriai to fak
to jų išsikalbėto, tyčinį pa
skelbimą Naujienose (iš tikrų
jų tai humoristinę pastabą jo
se) laiko tokiu dideliu Alg. Gu
recko asmens garbės nuplėši
mu, kad Naujienas dėl to va
dina net “žurnalistiniu šlamš
tu”. Ir taip daro vyrai, dėdąsi 
save dideliais džentelmenais, 
dargi žurnalistinės etikos ži
novais bei saugotojais.

Štai, kas atsitinka žmogui 
ar žmonėms, kai neapykanta 
aptemdo protą!

Šeimai reikia $12,000
Ekonomistai apskaičiavo, kad 

keturių žmonių šeimai, turint 
dabartiniu metu pakilusias kai
nas, reikia į metus uždirbti $12,- 
000, jeigu norima vidutiniškai 
gerai gyventi. Viskas brangsta, 
bet paskutiniu metu, dolerio ver
tei tarptautinėje rinkoje nukri
tus, pradėjo kilti maisto kainos. 
Tas pirmon eilėn atsiliepia į šei
mos biudžetą.
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solistės, choras ir net vaikai nebuvo tos 
sustingusios ir nejudančios šachmatų figū
ros, bet laisvai vaidinantis ir ekspresyviai 
dainuojantis vienetas, išpildęs visą eilę 
gražių melodijų ir arijų.

Jos buvo mielos lietuvio ausiai, bet 
daug mielesnės visai austrų tautai. Visi de
vyni Vienos teatrai dažnai statė Johann 
Strąuss'o (jun.) operetes, ypač “Der Zigeu- 
nerbaron” (1885) ir “Die Fledermaus” 
(1874) ir turėjo didelį pasisekimą. To me
to muzikos kritikai pripažino šitas dvi ope
retes, kaip klasikinius kūrinius. Net ir 
Kauno teatras “Čigonų baroną” buvo pa
statęs 193-1 m. Jį rod,o ir šių dieųų Kaupo, 
teatrąs.

Kiekvienas žmogus kartais pasiilgsta 
gražiosios muzikos ir gražių dainų. Šių 
dienų “Rock” muzika, pilna juodžių ir 
hipių triukšmingų kaukūųų ir būgnų mu
šimu “bum buujų bąty'. — jau visiems įgri
so iki gyvo kaul^ Tą tyg nujaudamas 
muzikas Kasys Steponavičius ryžosi Chi- 
cagos lietuviams parodyti “Čigonų baroną” 
ir, gal būt, pralinksminti besipešančius 
frontininkus, bendruomenininkus, balfi- 
ninkus, bendradarbiautojus ir kitokius 
kipšįpinkųs- Jis ir ųeąpsirįko! Visi trys 
spektakliai buvo pilni žiūrovų, kurie 
grįžo namo suradę bendrą kalbą: gražu, 
malonu, puiku!...

ATSAKYMAS I PROF. VLADO 
JAKUBBNQ KRTUkĄ

Skaitydamas Vlado Jakubėno recenzi
ją apie “Čigonų barono” operetės pastaty
mą bei solistų įvertinimą (“Draugas” Nr. 
77 iš 1973 m. kovo 31 d.), labai nustebau, 
radęs dvi solistes: Kristiną Mileriūtę - 
Lindquist ir Eleonorą Zapolienę, priskir
tas prie dviejų kabutėse “Primadonų”. Visi 
gerai žinome, kad dvi kabutės (“”) yra 
pajuokos ir pažeminimo ženklai. Jei aš 
rašyčiau “profesorius” Jakubėnas, ar “kom 
pozitorius” Žilevičius, ar “daktaras” Ku
dirka, ar “inžinierius* Strampą, ir t t, 
tai spaudos skaitytojas* jei tų asmenų vi
sai nepažįsta, nedvejodamas suprastų, 
kad čia yra viešai išvardinti visokie suk
čiai ir melagiai, kurie nėra baigę jokio 
universiteto ar jokios konservatorijĮOs ir 
nėra gavę jokio mokslo ląipsnio, o tik iš
teisėtai prisisegę prie savo pavardžių ąukš- 
tos specįatybės pažymius. Bet jei tie ąsme- 
nys yrą tikrai baigę aukštąjį mokslą ar 
konservatoriją, ar kitokią muzikos mokyk
lą. ar buvę profesoriai, ąr rašę muzikos 
kūrinius, ar prakąituoįą daktarai, tai ka
butėse paženklinti jų įsigyti mokslo laips
niai, sudarytų jiems labąi didelę asmeni
nę skriaudą, o už tokį moralinį apiplėši
mą teismas priteistų nukentėjusiam dide
les sumas sumokėti.

Solistės Kristina ir Ęįeonora, radusios 
“Dęauge” tokį pono Ja^ųbėno viešą spren
di mą ir jų talentų įvertįaimą tik dviejų ka
bučių “primadonos” žyminiu, manau, kad 
jos ne tik raudojo, bet iš pykčio sudaužė

bent po porą tuzinų porceliano lėkščių ir 
vyrams pridarė daug nuostolių.

Kas buvo ir matė “Čigonų barono” spek- 
tąklius visi pripažino, kad juodvi turi ir 
gerą mokyklą ir gerą balsą, ir gerą vaidy
bą, ir ąet gražią išvaizdą. Savo arijų iš
pildymu įr savo vaidyba, jos visus įtikino, 
kad tąi yra talentingos solistės ir puikios 
primadonos, o ne kabutėse paženklintos 
dvi krankiančios varnos...

Labąi liūdna ir skaudu, kad toks kul
tūringas kompozitorius ir profesorius Vla
das Jakubėnas taip neteisingai ir taip žiau
riai nuskriaudė ir pažemino tas dvi talen
tingas solistes.

Prof. Jakubėnas prisikabino ir prie di
rigento Kazio Steponavičiaus , kuris “Či
gonų barono” pastatyme nepajėgęs suval
dyti tokį mažą orkestrą ir jam leidęs “už
rėkti” dainininkus ir solistus. Bet profe
soriui reiktų prisimibti, kad visos mūsų 
operos, diriguotos mūsų įvairių maestro, 
neišskiriant ir paskutiniųjų “Carmen”, 
būdavo orkestro “užrėktos” ir solistų “pi
ano” ir pianissimo” visai nesigirdėdavo, 
nors žiūrovas būtų sėdėjęs parterio ketvir
toje eilėje.

Profesorius taip pat klysta sakydamas, 
kad toje pačioje Čikagos Marijos gimna
zijos salėje “Bohemos spektaklius dirigen
tas Giulio Favario pravedęs su tuo pačiu 
“redukuotu” orkestru daug geriau ir pasie
kęs lengvo skambesio ir gražaus pianissimo. 
Aš irgi “Bohemą” mačiau ir sėdėjau par
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terio aštuntoje eilėje. Mano užrašai rodo, 
kad ir dirigentas Giulio Favario nesuvaldė 
savo orkestro ir jo pučiamieji instrumen
tai, ar tos “triubos” dažnai užrėkdavo ir 
chorą ir solistus.

Toks svetimo dirigento išgyrimas ir 
pažeminimas savojo dirigento, yra mūsų 
bendra liga, paveldėta nuo senųjų laikų, 
kada lietuvis nusiėmęs kepurę kaip vergas 
bučiavo savo ponui rankas, nors tas ponas 
lietuviui buvo biauriausias niekšas!

Lietuviškas nuoširdumas, lietuviškas 
vaišingumas, ir dažnas liaupsinimas sve
timo atsibastėlio, išvedė mus iš realaus gal
vojimo ir kritiško įvertinimo tų “protingų
jų svečių”, ar tai buvo vokietis, ar lenkas, 
ar žydas, ar ruskis, ar anglas, ar italas, 
ar belgas, ar... Jie visi ieškojo ne mūsų 
draugystės, bet tik pasilupikavimo ir gero 
gyvenimo. Skaniai prisivelgę ir brangių 
gėrimų prisilakę jie mus “šlovino”, laiky
dami vienoje kišenėje špygą, o antroje 
ginklą tam vaišingam lietuviui nužudyti. 
Atėjus Lietuvos nelaimės valandai, jie pa
rodė turį krokodilo dantis, durtuvus pisto
letus, kartuves ir net paruoštą mums mirtį 
šaltajame Sibire...

Už mūsų svetingumą ir už lietuvišką 
naivumą, mes susilaukėme kankinių mir
ties ir viso krašto praradimo.

Nors dabar jau tremtyje gyvendami, iš
mokime teisingiau vertinti svetimųjų suge
bėjimus ir taip pigiai nenuvertinkime sa
vųjų talentui Pabaiga



TELBP. PR 8-3J29

ML ANNA RAMONAS

2M* W- «M Strert
Valandos pagal susitarimą

CHICAGOS L. DRAUGIJŲ 1973 M. VALDYBOS
AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIŲ
KLUBO VALDYBA 1973 METAMS —

Pirmininkė Estella McNamee. 6151

OR. K. G. DALUKAS 
m

M. FANG C LU
AKOMRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGIMR CHIRURGIJA 
•M’ H- Pulaski Rd. (Crawford 

•tetikai Building). Tol. LU 5644* 
Antras ofisas —

<007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IL. Tai. $99-0500 

PEuma Ugnium pagal susitarimą.
Jei neatsiliepiąs skambinti 874-8012

0R. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

'CMRURGUA
Tote*. *95-0533 

Fu VsUoy Medical Center 
0*0 SUMNUT ST.

ROUT! 58, ELGIN, ILLINOIS

Keating Ave, telef. 585-5611; Nu
tarimų rašt Rože Didžgalvienė. 
3808 So. Union Avė, tel. 927-8660; 
Finansų rašt. Bernice žemgulis. 
2535 W. 42 St, tel. 847-2879; Kon
trolės rašt. Josephine Masilionis. 
4636 So. Keating Ave, tel. 585-5611; 
Kasos globėjas Joseph Mikšis. 7251 
S. Francisco Ave., tel. 778-1740; 
Kasininkas Matt Povilaitis. 7050 S. 
Maplewood Ave, tel. 434-0267; Mar
šalka Peter Palikonis. Korespon- 
šalka P. Palikonis. Korespondentas 
Estelle McNamee, 6151 So. Spaul
ding, tel. 434-4936. — Susirinkimai 
įvyksta kas kiekvieno mėnesio tre
cią sekmadienį, 1:00 vaL popiet Hol
lywood svetainėj. 2417 W. 43 St. 
Nariai yra priimami nuo 16 iki 55 
metų.

Joanna Zelvis, 3251 So. Green St, 
tel. 842-7838; iždo globėja Frances 
Wagner, 3238 So. Green St, telef. 
9274SJ39; iždininkė Anastazija Va
lančius, 7114 S. Cambpbell Ave, 
teL 776-3676; šeimininkė Adela Cu- 
prmskas, 3227 So. Emerald Ave
nue. Telef. 842-3148. — Susirinki
mai įvyksta kiekvieno mėnesio an
trą sekmadienį 2:00 vaL popiet 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St 
Narės priimamos nuo 16 iki 65 m. 
amžiaus.

PHYSICIAN ANO SURGEON 
MM WEST JIM STREET 

Ofieas: Hlmiock 4-5*49 
Reside 3M-2233

OFISO VALANDOS: 
zinnadieniaia ir ketvirtai 1—7 vaL. 
■atnuL. penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir faątad. tiktai susitarus.

Rex.: GI *407}

OR. W. E1SIN-HS1NAS 
4KUSMUA LR MOTERŲ LIGOS 

wINEKQLQGLNS CHIRURGIJA 
•132 So. Kodūo Ave, WA 5-2*70 

valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
talxapia. skamOmu Ml 30001.

K NINA KRAIKU- 
KR1AUCEUUNAITE 

*KŲ<|RIJA į* MOTERŲ LIGOS 
*l& So. KEDZ1C AVĖ. 

Tėtei. WA 52*70.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tol.: 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 11 vaL 
Tjfa tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
QET0METR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2*1* W. 71st St. — Tok 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“Contact lenses”.

Vąį pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEKUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2*56 WĘST *3rd STREET 

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

Ofiso tetef.: 776-2880 
Nauja* rex. telef.; 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
B*ndr* proktiks ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rex. tek WA 5-3099

PR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2*52 WEST 59th STREET 

TeL: . PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
k penkt 2-4 ir 6-8 vaL vak šeštadie- 

2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 
pagal susitarimą.

V. Tumosonis, M. 0., S. C. 
C8 IR u IG A S 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

Rasiti. tetefu Glbeon 56195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinu telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

VaL: 0—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1. 
2*50 West *3rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-50*4

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

LIETUVIU MOTERŲ DRAUGUOS 
„APŠVIETA” VALDYBA 1973 ME
TAMS — Pirm. Stella Kaulakis. 3247

So. Emerald Ave., tel. 225-3016; vi
cepirm. — Aldona Olis, 3439 West 
73 St, teL 925-9546; Nutarimų rast. 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave, teL 927-8660; Finansų rast

LIETUVIU ŽAGARĖS KLUBO VAL
DYBA 1973 METAMS — Pirmininkas

Paul Masilionis, 4636 So. Keating 
Ave, teL 585-5611; Vicepirminin
kas Bose Didzgalvis, 3803 S. Union 
Avė, teL 927-6660; Nutarimų rast 
Joseph Keturakis, 4436 So. Califor
nia Ave, teL 52o-2553; Finansų 
rašt Herman Danu, 4405 So. Wash
tenaw Ave, tel. 847-2774; Kontrolės 
rašt. Josephine Masilionis, 4636 So. 
Keating Ave, tel. 5855611; Iždininkė 
Adella Šankus, 2520 W. 68 St, teL 
476-6399; Korespondentas Rožė Didž
galvienė, 3808 So. Union Ave, tel. 
927-8660. — Klubo susirinkimai 
įvyksta kiekvieno mėnesio ketvirtą 
sekmadienį, 1:00 vaL popiet Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St Na
riai priimami nuo 16 iki 60 metų.

GRADINSKAS
TIK $119.95

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

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

GUŽAUSKŲ
GĖLES VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GELiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUŠTYMAl '

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.Š E R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka- 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAL
DYBA 1973 METAMS — pirmininkas 

Joseph Skeivys, 6601 So. Artesian 
Ave, teL 778-6536; Vicepirmininkas 
Frank Padrinkąs, 6918 So. Artesian 
Ave, teL 778-1624; Nutarimų rašt 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Avė, teL 927-8660; Finansų rašt 
Bernice Žemgalis, 2535 W. 42 St, 
teL 847-2879; Iždo globėjas Julius 
Klimas, 5602 So. Nordica Avė, teL 
586-1592; Kasininkas Lijo Genio- 
tis, 2222 West 24 Street, telefonas 
376-3980; Korespondentas Joseph 
Skeivys. 6601 So. Artesian Ave, teL 
778-6536. — Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio trečią trečiadie
ni 7:00 vaL vak. Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St. Nariai priima- 
mi nuo 16 iki 60 metų.

ERŽVILKO KLUBO VALDYBA 1973 
METAMS — Pirm. Helen Vengelaus- 

kas, 4500 So. Talman Avė, telef. 
VI 7-6743; Vicepirm. Lorraine Sa- 
molis, 2622 W. 42nd St, telef. VI 
7-5784; Nut. rašt. Estella M. Mc 
Namee, 6151 So. Spaulding, telef. 
434-4936; Finansų raštininkė — 
Bernice Žemgulis, 2535 W. 42nd 
St.; Kasininkas — Benediktas Jurė
nas, 4720 So. Hamlin Ave., telef. 
LA 3-8897; Korespondentas — Es
tella M. McNamee. 6151 So. Spaul
ding, telef. 434-4936. — Susirinki
mai įvykst kiekvieno antro mėnesio 
pirmą trečiadienį 8:00 vaL vak. Hol
lywood svetainėje. 2417 W. 43rd St.

LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO MO
TERŲ KLUBO 1973 METŲ VALDY- 
Ba: Pirmininkė — Nellie Skinulis, 

2441 West 70th Street, telefonas 
436-0495; Vicepirm. — Julia Sa- 
causkas, 7222 So. Richmond Street, 
tel. HE 4-7174; Nutarimų rašt. — 
Estella McNamee, 6151 So. Spaul
ding, tel. 434-4936; Finansų rašt. 
— Bernice Žemgulis, 2535 W. 42nd 
St, tel. VI 7-2879; Kasos globėja 
— Anna Klimas, 7240 So. Fairfield, 
tel. 737-4888; Kasininkė — Helen 
Vengeliauskienė, 4500 So. Talman 
Ave, teL VI 7-6743; Koresponden
tė — Estella McNamee, 6151 So. 
Spaulding, tel. 4344936. — Susirin
kimai įvyksta pirmą mėnesio ket
virtadieni Hollywood Inn salėje, 
2417 W. 43rd Street, 8 vai, vak,

LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ LY
GOS VALDYBA 1973 METAMS: Pirmi

ninkė — Marie Zolpienė, 3554 So. 
Halsted St, tel. YA 7-2576; Vicepirm. 
— Adeline Gedvile. 3352 So. Lowe 
Ave.; Nutarimų, rašt. — Estella 
McNamee, 6151 So. Spaulding, teL 
434-4936; Finansų rašt. >— Anna 
Guss, 3153 So. Halsted St; Kasos 
Globėja — Stella Zigmont, 930 W. 
35th PI.; Kasininkė — Rožė Didž
galvienė, 3808 So. Union Avė, teL 
YA 7-8660; Šeimininikė — Lena 
Laucus, 714 W. 31st St — Susirin
kimai įvyksta pirmą sekmadieni 
kiekvieną antrą mėnesi — Mrs. 
Laucus namuose. 714 W. 31st St. 
1:00 vai. popiet.

LIETUVIŲ MIŠKININKŲ SĄJUNGOS 
IŠEIVIJOJ. 1973 MT. VALDYBA — 

Vincas žemaitis — pirmininkas, 
2740 W. 43rd St, Chicago. Ill.

Hollywoode yra dramblys Tommy, kuris sugeba sukti ant užpaka
liniu kojų "hu*a" lankus, net stovėdamas šitokioje padėtyje.

60632; Jonas Žebrauskas — vice
pirm, 3103 W. 71st St, Chicago, 
Ill. 60629; Petras Norkaitis — Gi
rios Aido administratorius, 5249 S. 
Albany. Chicago, Ill. 60629; Juozas 
Skeivys — sekretorius, 6601 So. Ar
tesian Ave, Chicago. Hl. 60629; 
Petras šilas — Narys. 9324 Byron 
Ave, Miami Beach, Fl. 33154; Re
vizijos komisija: Julius Plaušinai- 
tis — pirm, 4235 So. Sacramento 
Ave., Chicago. Ill. 60632; Jonas 
Kriščiūnas — Narys, 1839 So. Ra
cine Ave, Chicago. Ill. 60608; Pra
nas Sideravičius — Narys, 1817 
49 Ave, Cicero, HL 60650.

3-jų dienų stovyklavimo mo
kestį įskaitant nakvynę ir mai
stą, suaugusiems 15 dol., jau
nimui iki 15 metų vienam 10 dol., 
dviem iš 
dol.

vienos šeimos po 7.50

kuopų šaulius-šaules
kviečiame dalyvauti

S.

Iš KANADOS
Šaulių kultūrinė 3-jų 

dienų stovykla

MONTREADIS, Que. — Mon
trealio Lietuvos Karaliaus “Min
daugo” šaulių kuopos Kultūrinė 
3-jų dienų stovykla KLB Mon
trealio “Baltijos” stovyklavie
tėje Lac Sylvere Laurentijos 
kalnuose prie St. Donat P. Q. Ka
nadoje, 1973\m. rugpjūčio mėn.

Rengia: L. K. Mindaugo šau
lių kuopos valdyba. Stovyklos 
vadovas: J. šiaučiulis. Stovyklos 
vadovo pavaduotojas — kordi- 
natorius: A. Mylė. Stovyklos ko
mendantas: Ig Petrauskas. Me
no vadovas: V. Sušinskas. Ūkio 
reikalams: S. Reutas ir J. Ba- 
brauskas. Vyt. stovyklos šeimi
ninkė: M. Kasperavičienė, šau
dymo vadovas: B. Kasperavi
čius.

Visus 
maloniai 
pirmoje Kanadoje L. K. Mindau
go šaulių kuopos Kultūrinėje 3- 
jų dienų stovykloje.

“Baltijos” stovyklavietė yra 
nuostabiai gražioje Laurentijos 
kalnų aplinkoje prie Lac Sylvere 
ežero, tik apie 100 mylių nuo 
Montrealio didmiesčio.

Visos L.ŠJS.T. Kuopų Vado
vybės maloniai kviečiame šau
lį šku nuoširdumu prisidėti ga
lima talka ir paraginti kuopų na
rius, brolius ir seses kuo skait
lingiausiai šioje L. K. Mindaugo 
šaulių kuopos kultūrinėje 3-jų 
dienų stovykloje dalyvauti.

L. K. Mindaugo šaulių 
kuopos valdyba

PRANEŠIMAI

— žemaičių Kultūrų* klubo pusme
tinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
birželio 20 dieną '7:00 vai. vak. Ho
lywood salėje, 2417 W. 43rd St. Na
riai kviečiami atsilankyti ir aptarti 
klubo reikalus, kurių yra daug. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

Mūsų mielam nariui

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bei 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, m. 60608

Jau kuru laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekse Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl- Kalni 
*8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavus lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro dkaugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikišku, socialistinių, laisvamaniškų ir 
Htų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norinbeji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Moner 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS

I7M So HALSTEO ST, CHICAGO. H.V MM»

ANTANUI STAKĘNUI
tragiškai žuvus,

gilaus skausmo valandoje žmoną Veroniką, dukrą Janiną, 
sūnus Vytautą ir Mindaugą bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame ir liūdime

Lietuvių Respublikonų Lyga 
Marquette Parko apylinkėj

JUOZAS BACEVIČIUS STASYS PATLARA 
ALGIS REGIS JONAŠ RAŠČIUKAS
ALGIS BARAKAUSKAS POVILAS ŽUMBAKlS 
ADOMAS ŪSELIS ANDRIU* MARKULIS

— Z-

Mielam kuratoriui

ADOMUI ŠERNUI,
1973 m. birželio mėn. 15 dieną staigiai mirus, 
giliame liūdesyje žmoną Editą, sūnų studen
tą Alfredą, brolius — Joną ir Petrą su šei
ma ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Lietuvos Reformatu Kolegija

nmruni

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

Tave akivaizdoje yra džiaugsmo gausumas ir linksmas gyvenimas 
po teve dėžinės amžinau Psa. 16:11.

e e e
Viešpaties akivaizdoje visados yra džiaugsmo gausumas, nežiūrint ko

kioje vietoje mes esame. Pasistenkime geriau susipažinti su dangišku 
Tėvu; artekime prie jo maldose, tyrinėjime jo brangių pamokslų; kalbė
jime apie jo gėrybes, apie jo apveizdą ir aprūpinimą, apie atsižymėjusį 
gailestingumą, kurį patyrėme patys ant savęs ir apie jo brangius pažadus, 
kurie yra tikri ir teisūs Kristuje Jėzuje: taip “prisiartinkit prie Dievo, 
o jis artinsis prie jūsų” (Jokūbo 4:8); jis apreikš jums save ir pasidarys 
gyvenimo jumyse.

Ištikrųjų tai yra Dievo valia, kad visi jo vaikai būtų linksmi jame, 
kad jie visuomet linksmintus; o jei kas neturi šitos laimės, tas negyve
na sulig savo privilegijos.

Kristus pasakė, kad ji* įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Žavisi, 3715 W. *6th St, Chicago, Illinois 60*29

•V. RAŠTO TYRINtTOJAI 
«■■■«■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st StreetM Tctef,: GRovehU16‘2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI I

ĖUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO [STAIGA

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

MODEMIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI. 
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, III. Phone: OLympic 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 KEpublic 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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
* — NAUJIINOS, CHICAGO % M.I-----MONDAY, JUNE 1% 1*73



Aiškina dviejų 
n eg r y smaugėjus

Savo laiku Chicagoje pagarsė
jo nedidelė plėšiku krupė, pasi
vadinusi “Mau-Mau” vardu. Chi
cagoje ir jos priemiesčiuose buvo 
nužudyti keli žmonės. Policijai 
pavyko sučiupti svarbesnius šios 
žudikų grupės narius ir suruošti 
jiems bylą.

Waukeegan kalėjime buvo lai
komi 6 negrai. Jie turėjo aiš
kintis teismui, ką jie bendro 
turėjo su kovingaisiais Mau
kiau grupės nariais. Palaikyti 
kalėjime du juodžiai prisipaži
no, ką jie žinojo apie Mau-Mau 
veiklą ir pasakė, kad vykdė žudy
nes. Su policija bendradarbiavu
sieji negrai tapo didžiausiais 
Mau-Mau priešais.

šią savaitę tie du negrai ras
ti pasmaugti. Policija nustatė, 
kad jiems buvo rankšluosčiais su
spaustos gerklės ir šitokiu būdu 
pasmaugti. Atrodo, kad dviese 
iš šonų kalinį lovoje laikė, tre
tysis rankšluosčiu smaugęs. Lake 
kalėjimo sargai ryto rado abu 
pasmaugtus.

Policija atidžiai tardę kitus ke
turis kalinius. Pranešimai sako, 
kad du jau prisipažino prie žmog
žudysčių. Jiedu papasakojo, kaip 
du negrai kalėjime buvo nužu
dyti. Dabar jiems bus suruoštos 
bylos už žmožudystę’

gautas auka’. Įstatymas drau
džia svaiginamų gėrimų parda
vinėtojams duoti aukas rinki
minėms kampanijoms. Buvo nu
statyta, kad Anthony Angelos 
davė gubernatoriui $50,000.

Gubernatorius, laimėjęs rin
kimus, buvo paskyręs Angelos 
tvarkyti leidimus degtinei par
davinėti. Kai paaiškėjo nusižen
gimas įstatymams, tai Angelos 
atsistatydino iš savo pareigų, 
o pats gubernatorius paskelbė, 
kad jis buvo gavęs tiktai $50,000 
paskolą, kurią jis jau suspėjęs 
atiduoti.

Komisija tyrinėja, ar kartais 
degtinės pardavinėtojai nebuvo 
verčiami dalyvauti bankete, kur 
už lėkštę teko mokėti po šimtą 
dolerių.

RŪTA BOBELYTĖ,

Dr. Kazio ir Dalios Bobelienės duk
tė, gerai mokosi. Praeitą savaitę ji 
buvo priimta į studentu National 
Honor Society narius. Gimnazijoje 
ji taip gerai mokėsi, kad pajėgė leng
vai peršokti sophomore klasę. Malo
ni žinia ne tik tėvams, bet ir visiems 
Bobeliu šeimos draugams. Rūta Bo- 
belytė priklauso Jury skautams. Mo
kykloje ji gilina lietuviu kalbos 

žinias.

HELP WANTED — MALE-FIMALt HELP WANTSO — MALE-FEMAL.fi 
Reiki* Darbininkų ir Oarbininkiy Reiki* Darbininkų ir Darbininkių

REIKALINGAS VYRAS AR MOTERIS,
žiną pakankamai lietuvių kalbą, kad galėtų versti iš anglų ir taisyti atsiųstas 
korespondencijas, Žurnalistinis patyrimas pageidautinas, bet ne esminis. 
Žurnalistikos išmokysime kasdieniniame darbe. Idealus darbas buvusiam 
lietuvių kalbos mokytojui-jai arba kalba besidominčiam inteligentui. Malo

nios darco sąlygos ir geras atlyginimas. Kreiptis:
N A U J I E N O S,

1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608
Telefonas HA 1-6100

■ pardavėjais. Izquierdo bute po
licija rado daug vogtų televizi

jos ir radijo aparatų. Policija 
' yra pasiryžusi nustatyti visus 
i narkotikų pardavinėjimo^ agen- 
1 tus ir vagiliavimo didesnėse 
krautuvėse siūlus.

HELP WANTED — MALI 
D*rbininky Reikia

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žema — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

Tyrinėja gubernatoriaus 
gautas aukas

Illinois atstovų rūmų suda
ryta komisija tyrinėja dabarti
nio gubernatoriaus Dan Walker 
rinkiminės kampanijos metu

— Visi atsimename, kad buvo 
nužudytos dvi moterys ir vienas 
vyras, važiavusieji Interstate 
57-tu greitkeliu. Trys vyrai su
stabdė pravažiuojančius, pake- 
liuje juos nušovė ir atėmė visiw 
turėtus pinigus, o vėliau jų ma
šinomis grįžo į Chicagos v akai 
rineę miesto dalį.

Praeitą naktį dvi moterys 
kentė labai didelę baimę, kai jų 
automobilį pradėjo sekti kiti pa
našūs trys vyrai. Jos buvo įsiti
kinusios, kad jas vejasi tie pa
tys žmogžudžiai. Kartais tuo 
pačiu greitkeliu jos pasileisda
vo net po 80 mylių, kad pabėgtų 
nuo sekusio automobiliaus, bet 
jis jų nepaleido. Nepažįstami vy
rai taip pat skubėjo tokiu pačiu 
greičiu.

Galų gale joms pavyko išsuk
ti į kelią Nr. 80, einantį į Jo
liet, UI. Jos pasigavo policiją ir 
papasakojo kentėtą baimę. Pa
sirodo, kad ir kitos moterys fatė 
tą patį automobilį, kurį vairavo 
juodukas. Policija mano, kad tai 
gali būti tie patys vyrai, kurie

jau nušovę dvi moteris ir vieną 
jauną vyrą. Policija jau žino jų 
vardus, bet dar nepavyko jų su
čiupti.

PAŠOVĖ ATVAŽIAVUSI 
ŪKININKĄ

Chicagon atvažiavo Wyomin- 
go ūkininkas, įvairių reikalų 
vedinas. Jis ieškojo kelio, kaip 
išvažiuoti iš didmiesčio ir pa
tekti į Dan Ryan greitkelį.

Raudonai šviesai užsidegus ir 
sustojus jo mašinai prie Cer- 
mak ir Federal gatvių, mažas 
berniukas paleido vieną šūvį į 
ūkininką John Bruegger. Kul
ka pataikė į galvą ir sunkiai jį 
sužeidė. Ūkininkas buvo nuga
bentas į Mercy ligoninę ir tuo
jau operuotas, bet gydytojai 
kulkos iš galvos negalėjo išimti. 
Ūkininkas guli be sąmonės. 
Ūkininko žmona keikia tą die
ną, kada atsirado reikalas va
žiuoti į didmiestį. įJi visą savo 
gyvenimą praleidusi farmoje ir 
niekad nuo nieko nenukentėjusi, 
tuo tarpu Chicagoje didžiausia 
nelaimė ištiko jos šeimą pirmą 
atvažiavimo dieną.

— Atstovų rūmai jau priėmė 
įstatymą, kuris leiūiia Illinois 

i valstijoje įvesti loteriją. Iki šio 
metu senatas priešinosi loterijos 
įvedimui, bet žinovai tvirtina, 
kad senate jau yra pakankamas 
senatorių skaičius tokiam nu
tarimui pravesti.

— Puerto Rico gubernatorius 
Rafael Hermandes Colon penk
tadienį atskrido į Chicago, kur 
rengiasi praleisti kelias dienas. 
Pats meras Daley pakvietė gu
bernatorių, kad atvyktų į Chica
go ir kartu su tūkstančiais por- 
torikiečių dalyvautų ruošiamoje 
šventėje.

TOOL ROOM MACHINIST 
Experienced, all machine tools. Be 
able to, maintain, repair various ma
chines, make own parts, etc. Good 

starting salary. All benefits.
Overtime. Permanent.
A. LAKIN AND SONS 

477-2444
2044 No. DOMINICK

1 HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
40 ar mažiau metų amžiaus. Bendra 
namų ruoša ir priežiūra 2 vaikų, vie
no mokyklos amžiaus. Gyventi atski
ram kambaryje su vonia Skokie apy
linkėje. Laisvi savaitgaliai. Ge
riausia alga ir namai tinkamam asme
niui. Reikalingos rekomendacijos ir 
susikalbėti angliškai. TeL 674-7161 

po 5 vai. vak. ir savaitgaliais.

BINDERY WOMAN 
experienced in hand inserting, fol
ding, stitching, zip sorting and mai
ling for publication printer and bin

der. Call PAT McLANE 966-8500. 
STANDARD RATE AND DATA 

5201 OLD ORCHARD RD.
SKOKIE, ILLINOIS

TRUMPAI

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NORI

Sučiupo kubietį 
su narkotikais

— Juzė Gulbinskienė yra Tė
vynės Mylėtojų Draugijos iždo 
globėja. Šios draugijos pir
mininkė yra Gertrud a Dargie
nė, o Elena Ručinskienė yra 
draugijos iždininkė.

— A. Čepulis kelioms dienoms 
išvyko į buvusią Evangelical 
ligoninę sveikatai tikrinti. Da
bar ta ligoninė vadinasi Ta
bernacle ligonine, (.epulis bus 
daktarės Rūtos Bublienės prie
žiūroje.

— Redaktorius Juozas Protiš
kus, atšventęs save 80 metų gi
mimo sukaktį, išvažiavo dviem 
savaitėm atostogų. Jis bus Det
roito apylinkėje, o vėliau vyks į 
Kanadą saviškių aplankyti.

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vietos

SPRING GREEN, WIS.
4 miegamųjų modernus ūkininko na
mas. pilnai įrengtas. 160 akrų prie 
Wisconsin upės. Trys jojamieji ark
liai. Išnuomojama vasarai arba il

gesniems metams.
369-6746 366-4096

— Miško Saugonių Distriktas 
praneša, kad saugonių įvairiose 
vietosee yra įrengtos golfo žai
dimų aikštės ir pilnas kursas 
kainuoja tik 4 dol., o jaunimui 
ir senimui 2 dol. Dėl artimiau
sio teirautis tel. 261-8400. Mau
dymosi baseinai bus atidaryti 
birželio 22 d. ir veiks nuo 1 vai. 
iki 10 vai. vak. Pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 2:30 iki 4:30 vai., vaikai iki 
11 m. įleidžiami veltui.

PETRAS KAZANALSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMU VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

PvTSy RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

AR PARDUOTI NAMĄ? 
SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

NORIU PIRKTI
mažą namuka 4 ar 5 kambariu su 
beismantu. Turi būti j pietų vakarus 
nuo Marquette Parko arba dar toliau 
i vakarus ir toliau i pietus nuo 66-tos 
gatvės. Kas turite, prašau pašaukti.

Tel. RE 4-3202

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5554

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate 
4506 Gulf Blvd.

St. Petersburg Beach. Fl 33706 
Area code 813 362-1441

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

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

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prakių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

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

Chicago!*. ariamiaačiuoaa Ir Kanadola Nauliano* metams — $22 00. 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metu — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO, IL 60608

Siunčiu_________ dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
□ Užsakau Naujienas savo ............    kaip dovaną

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

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

susipažintų.

Chicagos policijai ketvirtadie
nio vakarą pavyko sučiupti pas 
kubietį didoką kiekį narkotikų. 
Policija atidžiai sekė, kaip Ro
berto Izquierdo, Amerikos pilie
tybę gavęs kubietis, grįžo iš il
gos kelionės, sustojo ties savo 
namais, esančiais 2045 W. Ful
lerton Avenue ir iškrovė 700 pa
kelių, turinčių po 2 svarus įvai
rių narkotikų.

Policija leido jam viską iš
krauti ir susinešti į vidų, o vė
liau gavo teismo leidimą kratai 
jo bute padaryti. Pasirodo, kad 
Izquierdo turėjo gerai įrengtą 
butą narkotikams slėpti. Jis par
sivežė labai gerai įrištus ir į 
Acapulko miestelyje leidžiamą 
meksikiečių ^laikraštį suvynio- 
t^S*^haHRrcikuš. Pasirodo, kad 
Izquierdo savo name net specia
lią sieną buvo padaręs narkoti
kams slėpti.

Narkotikų trafiką sekantis 
policijos Itn. Wolliam Mahoney 
apskaičiavo, kad Izquierdo savo 
bute turėjo narkotikų už pustre
čio milijonų dolerių vertės. Ku
bietis parsivežė daug narkotikų, 
bet kratos metu paaiškėjo, kad 
pas jį ir anksčiau buvo didokas 
jų kiekis gerai tarp sienų pa
slėptas. Pas kubietį, be narko
tikų. rastas didokas ginklų san
dėliukas ir pakankamas kiekis 
šovinių.

Policija viską susidėjo ir nu
sivežė į stotį, kur kubiečiams bus 
ruošiama byla. Suimtas ne tik 
iš Acapulco parvažiavęs Izquier
do, bet suimta ir jo žmona, ku
ri turėjusi ryšius su narkotikų

— Dr. Danutė Paramskaitė 
dėsto prancūzų kalbą Guelph 
universitete ir yra paskelbta 
tarpe geriausių profesorių On
tario provincijoj. Kanadoje. 
Literatūros mokslo daktaro 
laipsnį ji gavo iš Lavalio u-to 
už darbą “Mirtis Ionesco vei
kaluose”. Kalbu ir literatūros 
mokslus ji pradėjo Amerikoje. 
Baigusi Immaculate kolegiją,

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS ________________________________________________________

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

ADRESAS________________________________________________________

Paršias
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*«■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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NAUJIENAS

K*ž koki juokdarys iikal* pri* me
džio iškaba apie išnuomojama butą. 

: Šakos* matosi grindų griaučiai, ant 
, kuriy būtu galima vaikmas pastatyti 
' namelį.

įstojo į Georgetown universi
tetą ir ten įgijo magistro laips
nį. Vienerius metus studijavo 
garsiajame Sorbonos universi
tete, Prancūzijoje. Dėstė pran
cūzų kalbą ir literatūra Notre 
Daine u-te, Kanadoje. Jos tė
vai Balys ir Natalija Params- 
kai gyvena Washington, DC.

— Ponia Jean Pargauskas 
išrinkta Amerikos Legiono Don 
Varnas posto Moterų vieneto 
pirmininke, Rita Radcliff ir 
Adelė Pocius — vicepirm.. Va
lerija Stanaitis — ižd., Joana 
Sobeckis — religinėms apei
goms. Rernice Ambrose — is
torikė, ‘Marion Zemske —' 
sekr. Praeitais metais Moterų 
vienetui vadovavo Stella Wa- 
bol, naują valdybą įvedė į pa
reigas Anette Mosteika.

— Linda Kurchis iš Mar
quette Parko apylinkės baigė 
Jones aukšt. komercinę mo
kyklą.

— Edvardas W. Platins, 
Gage Parko aukšt. matemati
kos mokytojas, už ypatingas 
pastangas ir geras pasekmes 
mokyme bei auklėjime gavo 
pažymėjimą ir yra paskelbtas 
Amerikos Viduriniojo mokslo 
pasižymėjusių mokytojų leidi
nyje.

— Walter Bajerčius. So. Bos
ton. Mass., atsiliepė į naujų 
skaitytojų bei platinimo vajų, 
užsakydamas Naujienas viene- 
rieins metams savo mielam bro
liui Eduardui, gyv. Brockton, 
Mass. Vajaus komisija nuošir
džiai dėkoja už dėmesį ir už 
gerą pavyzdį.

— P. B. Balchikonis, Kirk
wood, NY., kartu su prenume
rata atsiuntė vajui 5 dol. auką. 
Vajaus komisija nuoširdžiai dė
koja visiems rėmėjams už au
kas, visus skaitytojus prašo

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

VISKAS AIŠKU
GRAŽUS 6 KAMBARIU MŪRAS 

prie vienuolyno. Naujas gazu šildy
mas. Garažas. $19.900.

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. MŪRAS. Apie $12.000 
pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

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 šfldvmas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.

2 BUTU MŪRAS Kabinetu virtu
vės. Naujas gazu šildvmas. 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 Parką.. Kaina $9,900.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200
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remti Naujienas ir imtis inicia
tyvos jos platinti, darant pas
tangų surasti bent po vieną 
naują skaitytoją. Visi lietu
viai yra kviečiami užsisakyti 
Naujienas. Jos yra visiems 
įdomios, naudingos ir reika
lingos.

— M. Andrijauskas iš Mar 
quette Parko apylinkės, pratę
siant prenumeratą, atsiuntė va
jui 3 dol.

♦ Kam sunku gyventi ant 
svieto, tai Jonas Šulcą gali pa
lengvinti naštą. Prašome pa
siųsti jam laiškutį ir voką 
su pašto ženklu ir užrašytu savo 
adresu. Šulcas pasiųs jums gerų 
patarimų ir daug galinčią mal
delę. Voką ir laiškutį prašome 
siųsti tokiu adresu:

Mr. Jonas Šulcą.
3232 So. Canal St, 

Chicago, Illinois 60616 
Nieko mokėti nereikės.

(Pr).

7 M. MŪRINIS 3 butų ir 2 biznio 
patalou. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9.420 pajamų į 
metus. Klaidos — mokesčiai, vanduo 
ir aodrauda. Investavimas duoda 
virš 10% pelno.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kambarių. 
2 miegamų. Labai švariai užlaikytas. 
Geri kilimai. Gražiai aptvertas kie
mas. 65-ta ir Maplewood.

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

Tel. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60600. TeL: VI 74447

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 

ir kitus kražtus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archor Ava, 
Chicago, III. 60631 TeL YA 7-5H0

LAIKRODŽIAI IR BRANEENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 6Eth STREET 
TeL: REpublic 7-1E41

K. (RINGIS 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL TEL. VI 74327

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

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

TEL. — 7763888

FEMAL.fi



