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šios konstitucijos pakaitos, tai 
ji taps įstatymu po 30 dienų ir 
be jo parašo/ Tada parlamen
tas rinks naują prezidentą 
prieš dabartinio prezidento va-
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. ŽIEMOS EPIDEfflJA
- . įv. . *į

Prisibijo, kad gali pasikartoti 19j8^l9 metai
GENEVA, Šveicarija. — Pasaulinių Flu (infhiėnzos) eksper

tų mitingas atsišaukė į viso pasaulio sveikatos^utoritetus, kad 
' ruoštųsi kovai su galima ateinančią-žieiną įvyikti žudikiška “kiaulių 

Flu” epidemija.

Ekspertai priėjo išvados, kad 
vien vakcinavima$ (skiepiji
mas) tos, ligos plitimo nesus
tabdys, dėlto bus j reikalingos 
ir kitokios priemonės, ypač ša
lyse, kurios skiepų turi labai 
mažai ar visai neturi. Dėlto eks 
pertai pataria visoihs sveikatos 
institucijoms medicinos-insti
tucijas ir visuomenę visą laiką 
informuoti ir ruošti planus, 
kaip, reikalui atsiradus, turi
mas sveikatos tarnybas ir inti- 
tūcijas panaudoti eventualėms 
išimtinoms situacijoms. “Kiau
linė sloga (sine Flu) pirma
jam pasauliniam karui besi
baigiant 1918-19 metais nuo tos 
ligos epidemijos mirė daugiau 
kaip 20 milijonų žmonių, jų

Pasivėlinusiems su mokesčiu 
formomis

Chicago^ Pašto įstaiga pasi
skelbė ir šiemet gebėsianti pa
vėlavusiems užpildyti ir įteikti 
savo pajamų mokesčių formas, 
kurio įteikti ',terminas baigiasi 
ateinantį ketvirtadienį balandžio 
15 d. Tą diena nuo 6 vai. vaka
ro iki vidurnakčio pašto tarnau
tojai priiminės iš žmonių užpil
dytas, bet laiku neišsiųstas for
mas ir tą pačią naktį išsiųs pa
gal priklausomybę, nes po ket
virtadienio pusiaunakčio išsiun
timas skaitomas pavėlavimu.

Kanados eskimai reikalauja 
r"jiems atiduoti visą šiaurędaugiau kaip 500,000. 7. X'1 

.. Ekspertu tvirtinimu, tošy pa
čios “kiaulių slogos’’ gemalai 
praeito vasaros mėnesį buvo 
rasti JAV kariuomenės Fort 
Dix, N. J. stovykloje ir dėlto 
prezidentas Fordas atsišaukė 
į visus amerikiečius, kad iki 
ateinančio spalio mėnesio visi 
įsiskiepytų ir tokiai imunicijai 
paskyrė §135 milijonus. --

Kanada pasiskelbė, kad . ji 
nutarė nuo tos ligos įskiepyti 
nemažiau kaip dvylika nii iijo- 
nų kanadiečių.

Svarsto Lietuvių 
B-nės reikalus

Cicero, III. — Vakar Cicero- 
je posėdžiavo Reorg. JAV Lie
tuvių bendruomenės vadovy
be, kad galėtų aptarti bėga
muosius organizacijos ir jos 
padalinių reikalus. Pirmon ei
lės buvo aptartas naujas kovos 
metodu klausimas. Iki šio me
to pasireiškę nuomonių skir
tumai buvo aptariami kultūrin 
gomis priemonėmis, bet pasku 
tiniu meto'pralaimėjęs priešas 
siekia netokii; jau kultūringų 
priemonių, šis klausimas teks 
kelti viešumon ir aiškinti.

Loch Ness “pabaisa” 
mokslininkus įtikino

LONDONAS. — Po ilgos eilės 
metų kai krečiami juokai iš Loch 
Ness giliame ežere menamai 
esančios pabaisos, jau ir moksli
ninkai pradeda rimtai prileisti, 
kad gali būti tiesa, kad tame 
škotų ežere “gyvena” koks nors 
neišnykęs senovės gyvas “sutvė
rimas”. Harwardo universiteto 
ir Massachusetts Technologijos 
Instituto naujuose leidimuose to
kia prielaida patvirtins pernai 
ir prieš keletą metų surinkti ar
gumentai.

kė Kanados valdžiai reikalavimą 
atiduoti jiems 750,000 ketvirtai
nių mylių žemės Kanados šiau
rėje ir 800,000 ketvirtainių my
lių Siaurės, okeano ir kad visai 
tai milžiniškai teritorijai būtų 
suteikta savialda su provincijos 
teisėmis (Kanadoje yra 10 pro
vincijų, kurios turi panašias, jei 
ne 'didesnes savialdos teises kaip 
JAV-bių valstijos).
7 Apie 15,000 eskimų vadas Ja- 
mes- Arwaluk, Inuit- Tapirisat 
(Eskimų sąjungos) pirmininkas 
Įteikdamas premjerui Trudeau 
reikalavimą pareiškė-, kad eski
mai už. Kanados žemę išpirkimų 
nepriima, kadangi žemė yra ne
parduodama, dėlto, jie reikalau
ją žemės.

žalingą įtaką vaikams 
daro TV rodomas smurtas

' BOSTONAS. — Smurtas die
na iš dienos rodomas televizijoje 
pasiekė to, kad’jaunųjų ir pa
auglių tarpe išgąstingai padau- 
gėjb smurto kriminalas, rašo 

Naujosios Anglijos medicinos 
žurnale Rutgers“’’ universiteto 
prof. Dr. Anne R. Somers, ska
tindama sukelti visuotinį puoli
mą prieš didžiausią- nusikalti
mą — žmonių smegenų teršimą, 
kurios rezultate turime jauni
klių paauglių smurto veiksmų 
epidemiją.

Smurtas televizijoje sukėlė 
pasibaisėtiną smurtingų nusi
kaltimų padidėjimą jaunųjų tar
pe. žymiai Amerikos vaikų ir 
jaunuolių daliai smurtas pasi
darė didele sveikatos problema 
ir alarmuojančiam skaičiui pa
sidarė jų gyvenimo kelias”, ra
šo straipsnio autorė.
Bostone baltas teisėjas apgynė 
keturių baltųjų mušamą juodį

BOSTONAS.
teismo teisėjas Frank Foster, 66 
metų amžiaus, pamatęs keturis Du Marylando universitetą 
baltuosius bemušant vieną juo
dąjį, mušeikas nuginė ir paskui 
gavęs varantuš juos suareštavo. 
“Aš norėjau, kad juodžiai žino
tų, kad yra baltųjų žmonių, ku
rie juos užstoja”, pasakė jis.
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Abraham Lincoln 1837 metais persikėlė į Springfieldą, 
nusipirko dvieju aukštu medinį namą ir atidarė advokato 
kabinetą, kurį čia matome, šioje kėdėje. Lincolnas dažnai 
sėdėdavo, šiame kambaryje-jis ilgai tardavosi apie rinki- 

kampaniją, čią „Jis su sava, žmona Mary Todd ap- 
^trya^ave-vHvš svarbeshfus pinigimūs ir^oGfimus-reikaltMk 

1846 metais jis buvo išrinktas į kongresą. -Jam teko vado- 
' A vauti kraštui pilietinio karo metu. .

, Dėl riaušių Kinijoj
Į suvaržytas turizmas

Au

KONGRESMANAS F. ANNUNCIO
APIE HELMUT SONNENFELDI

WASllINGTONAS. — (K. W.) Kongresmahas Frank 
nuncio (IĮ4 UI.) laiške Kongreso — Senato ir'Atstovų Rūmų už
sienių reikalų komisijoms pareiškė aštrią kritiką “Helmuto Son- 
nenfeldą doktrinai”, kuri siūlo risos Europos Rytų ir Vidurio tau
tas palikti sovietams “organiškai" suvirškinti.

Laiške Kongreso atstovas An- -— .  ■ -
nuncio pabrėžia, kad “pragaiš- I[nk» Jf/nlrA nmtocffl 
tingoji Sonnenfeldo “doktrina” pi vlublą

Tokijo Japonija. Keliuose 
Kinuos miestuose suvaržyti 
svetimšaliu vizitai ir šeštadie
nį Šanchajuj įvyko demonstra
cijos, kuriomis reiškiamos sim 
palijęs iš pareigų pašalintam 
buvusiam vicepremjerui Teng 
Hsiaopingui.

Pekino komunistų laikraštis 
“Liaudies laikraštis “tebeata- 
kuoja Tengą, reikšdamas pasi
tenkinimą dėl jo pašalinimo ir 
Hua Kuofengo preriijeru pa
skyrimą kaip “didelį dešinjų- 
jų nukrypėlių nugalėjimą”. To 
laikraščib vedamajame, pers
kaitytame per radiją, praneša
ma, kad “Teng nepažįsta mark 
sizmo-leninizmo ir atstovauja 
buržuaziją”...

Radijo paskelbė masines de
monstracijas, įvykusias įvairio 
se Kinijos vietose praėjusi ket
virtadienį ir penktadienį. Skel
biama, kad daugiau kaip 100,- 
000 žmonių dalyvavo penkta
dienio masiniame mitinge Pe- 
gine ir kad “du milijonai dar
bininkų, Jkaręiyi ų,
įstafgų Tcadrii TF'studentų pas^ 
kutinėmis 'keliomis dienomis 
dalyvavo demonstracijose? šan 
chajuje.

Panašūs masiniai susirinki
mai ir paradai ketvirtadienį ir 
penktadienį įvykę Kvantungo, 
Kiangsu, šečvano, Kveičovo, 
Liaoningo, Hopei provincijose 
ir Tibeto bei Ningsia^ autono
minėse srityse.

Šaltas
Saulė teka 5:17, leidiisM 5:Ž7

yra kulminacinis punktas ilgo
je serijoje dabartinės adminis
tracijos pasistūmėjimų, kurie 
veda Į Jungtinių Valstybių ir Są
jungininkų determinacijos silp
nėjimą dvasinėjd kovoje su ko
munistiškuoju totalizmu. Kon-

Washingtonui
Havana, Kuba. — Kubos vy

riausybė įteikė labai griežtą 
protestą NVashingtono •vyriau
sybei dėl sutarties laužymo.

gresas privalo tuo klausimu už- Prieš tris metus Washingtonas 
imti stiprią poziciją, neprileisti pasižadėjo neliesti Kubos žve- 
prie susilpnėjimo Amerikos ju ;aivu> žūklaujančiu tarptau-prie susilpnėjimo Amerikos I • - - - - ■ -
brangiausiųjų tikslų ir siekimų j tiniuose vandenyse, esančiuose
ginant laisvę ir demokratiją.

Skruzdelės gaminasi 
maistui gabenti įrankius
NEW YORKAS. — Kai kurios 

skruzdėlių veislės pradeda var
toti maistui nešti įrankius, pa
našiai kaip žmonės vartoja pir
kiniams sudėti maišelius ir veži
mėlius, tuo būdu žymiai daugiau 
maisto “produktų” nugabenda- 
mos į savo skruzdėlyną negu ne
šant savo žiaunose. Tokių skruz
delių JAV-bėse rastos keturios 
rūšys. , -

Žurnale “Science” toks atra
dimas aprašomas tvirtinant, kad 
tai tikrai yra pirmas kartas, kad 
socialiniai vabzdžiai vartoja 
įrankius.

tarp Kubos ir Floridos.
Kisingeriui pradėjus kampa 

niją prieš Kubos karių inter
venciją Angoloje, pabėgę ku
biečiai iš Floridos pradėjo ap
šaudyti Kubos Žvejus tarptau- 
tinniubse vandenyse. Praeitą pir 
jnadienį kulkosvaidžiais buvo

pilietinių teisių
Manila, Filipinų salos. Bu

vęs prezidentas Diosdado Ma
capagal norėjo išvykti Į JAV, 
bet jam buvo atsakyta viza. 
Macapagal pareiškė, kad dabar 
tiniu metu Filipinų salose ne
gerbiamos pagrindinęs piliečio 
teisės, jo gyvybei yra susidaręs 
pavojus. Jis pareiškė, kad pra 
dedąs vesti kovą už žmogaus 
teises.

Jis nori, kad būtų sušauktas 
Filipinų parlamentas ir aptar
ti keli labai svarbūs klausimai.

Buvęs prezidentas pareiškė, 
kad jis yra pasiryžęs vesti tai
kingą ir legalią kovą už kelis 
pagrindinius valstybęs reikalus.

apšaudyti du Kubos žvejų lai-|J’s nori, kad būtų leista parla- 
vaL Vienas žvejys buvo nušau-j mentui tvarkyti krašto reika
las, o kitas sunkiai' sužeis- his. Dabar viską daro prezi-kitas sunkiai' sužeis- his. Dabar viską daro prezi- 

dentas ir jo žmona.

baigę zoologai Joan H. ir Gary 
M. Fellers nustatė, kad varto
damos nešimo įrankius skruz
dėlės pargabena į savo skruzdė
lynu 10 kartų daugiau negu neš
damos be prietaisų.

BUENOS ATRĖŠ, Aagentina. — Peronienė suėmusieji ir į 
kalnus išvežusieji kariai norėjo ją įsodinti į lėktuvą ir išvežti į 
Ispaniją, bet ji prašiusi to nedaryti, ji norinti pasilikti Argentinoje.

Dabar ji gyvena Andų kalnuo
se, nedideliame 6 kambarėlių ge
rai prižiūrimame bute. Ją sau
go 50o karių, gyvenantieji greta 
esančiose kalnų kareivinėse.

Praeitą savaitę vidaus reika
lų ministerijoje rasti sąrašai 
žmopių, gavusių stambias su
mas iš ministerijos pingų. Jų

to, stambias sumas gaudavo įvai
rūs peroninių darbininkų unijų 
vadai. Kariai norėtų, kad pati 
Peronienė ir minėtų unijų va
dai pasiaiškintų teismui, kokiu 
titulu jiems buvo mokami vals
tybės pinigai. Policija jau yra 
suėmusi kelis šimtus tokių pero
ninių unijų vadų, viešai besine- 
šiojusių ginklus.

PARLAMENTAS PRIĖMĖ LIBANO 
KONSTITUCIJOS : PAKAITAS

Prezidentas Franjieh nesirengia trauktis, 
“ųeigu nebus paskelbtas kaltinimas

.BEIRUTAS, Libanas. — Libano parlamento nariai, susirinkę 
“niekieno žemėje” tarp musulmonų ir krikščionių laikomos Bei
ruto priemiesčio srities, vakar nutarė pakeisti konstituciją ta 
prasme, kad parlamentas turi teisę išrinkti kitą prezidentą. Iš 
99 parlamento narių, posėdyje dalyvavo 90 atstovų. Už šią kon
stitucijos pakartą buvo paduoti 
balsai.

Parlamento pirmininkas šį 
nutarimą sekmadienį nuvežė, 
prezidentui Suleimanui Fran
jieh, kad pasirašytų. Jeigu pre 
zidentas pakaitą pasirašys, tai 
ji tuojau taps įstatymu ir par
lamento nariai galės rinkti ki
tą prezidentą. Tuo būdu gal 
būtų galima baigti veik prieš 
metus prasidėjusi; pilietinį ka 
rą, atėmus; libaniečiams kelis 
tūkstančius gyvybių. Jeigu pre-

Italų komunistai 
nori rinkimų

Roma, Italija. J bažnyčią 
einantis ir viešai Maskvos klau 
syti atsisakęs Italijos komunis
tu partijos pirmasis sekreto
rius Enrico Berlinguer reika
lauja leisti visoms nefašisti- 
nems partijoms paruošti ekono

Vidaus .^reikalų m i n istras 
Chamloun pareškė viltį, kad 
prezidentas Franjieh pasirašys 
parlamento vienbalsiai priim
tą pakaitą, nes visi nori, kad 
pasibaigtų pilietinis karas. Pre 
zidentas žino, kad šios pakai
tos padarytos vien tik jam pa
šalinti. Jis norėtų kad parla
mentas pateiktų jam kaltinimą 
ir duotų progos jam pačiam 
gintis, bet tokio kaltinimo par
lamentas neturi. Jis nepaten
kintas, kad parlamentas nepa
jėgia sutvarkyti krašto vidaus 
reikalų ir atstatyti teisinės pa
dėties.

Labai plačiai kalbama apie 
įvykius Libano ir Sirijos pasie 
nyje. Praeitą penktadienį gerai 
ginkluoti Sirijos palestiniečiai 
užėmė tris svarbius Libano pa
sienio punktus. Sirijos atstovai 
tvirtina, .kad tai padarė ne Si
rijos kariuomenė, o bet tiktai 
Sirijoje ^susiorganizavę palesti 
niečiai. .Užsienio atstovus ste
bina tąs faktas, kad Izraelis, 
žinodamas apie šias., operaci
jas Sirijos, pasienyje, nieko ne
sako. Izraelis kelis karelus buvo 
paskelbęs, kad jis siųssiąs sa
vo karius į Libaną, jeigu Siri
jos kariai įkels koją į Libano 
teritoriją, bet šiuo metu Izrae
lio karo vadovybė tyli. Dėl įvy
kių pasienyje pirmas triukšmą 
pradėjo kelti druzų vadas 
Jumblatt. kurio ginkluoti dali
niai visą laiką sauvaliavo, lau
žė paliaubų susitarimus.

Pradžioje manyta, kad nie
kas nenorės kandatuoti Libano 
prezidento pareigoms, bet da
bar aiškėja, kad yra net du kan 
didatai. Elias Sarkis yra vieno 
didelio banko direktorius, ir 
Ravunond Edde. tautinio bloko 
partijų vadas. Abu yra krikš
čionys maronitai. Kaip musul
monai, taip ir /krikščionys yra 
pasiryžę vienbalsiai rinkti vie
ną iš šių dviejų kandidatų. Tvir
tinama, kad Frankjieh atsistaty
dins, jeigu nebus renkamas

Jeigu tokių pakaitų nebus, 
tai visame krašte bus ekono
minis chaosas. Naujos mados . 
komunistas Berlinguer prie La 
terano bazilikos suruošė dide
lį milingą ir kalbėjo iš bažny-- 
čios išėjusiems 30,000 italų. 
Jis nori, kad Aldo Moro įsileis
tų komunistus į dabartinę vy
riausybę arba birželio mėnesį 
skelbtu rinkimus.

Berlinguer yra įsitikinęs, kad 
ateinantieji rinkimai demokra 
tiniu būdu išrinktų komunis
tus kraštui valdvti, nes gvven- 
tojų dauguma nepatenkinta da 
bartine politika.

Gierekas prašys 
lenkų pinigų

VARŠUVA. Lenkija. — Len
kijos valdovas E. Gierekas, įsi
tikinęs, kad iš Sovietų Sąjun
gos negaus dolerinių paskolų, 
nutarė leisti užsieniečiams in
vestuoti pinigus į lenkų žemės 
ūkį ir pramonę. Lenkijoje pini
gus investuoti galės tiktai lenkų 
kilmės piliečiai, vienokiu ar ki
tokiu būdu turį ryšių su Lenki
ja. Pinigus investuoti galės ne 
tik lenkai, bet ir Ltenkijos žy
dai. '

šis nutarimas sukėlė didelio 
susidomėjimo visose komunistų 
valstybėse. Jos kelis metus skel
bė, kad panaikino kapitalizmą, o 
dabar prašo užsienyje gyvenan
čius lenkus vežti kapitalą atgal 
į kapitalizmą panaiknusą Len- 
kją.

Giereko vadovaujama Lenkija 
prisipirko daug mašinų vakaruo
se, bet neturi pinigų skoloms 
mokėti. Jeigu lenkai valdžios 
paklausys ir investuos dolerių į 
dabartinį lenkų ūkį. tai valdžia 
gal ir galės bent dalį skolų lai
ku sumokėti. Gierekui patiktų, 
kad Amerikos lenkai pradėtų 
statyti hotelius ir motelius Len
kijoje, nes jų visame krašte la
bai trūksta!. Gierękas garan
tuoja, kad vyriausybė nekiš sa
vo nagų j investuotas sumas.

niaronitas. Jis jokiu bildu nesi
trauktų. jei parlamentas nusi
leistų prievartai ir išrinktų 
prezidentu musulmoną.
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sius tebegyvenančius veikėjus, 
en eisiu, juk nufilmuotus ' klausdama;

me nėra;
Mėginau aiškinti, kai jau pio

nierių karta iškeliavusi amžiny
bėn, bet tas negelbėjo ir’pokal-
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Pitone: Virgis!* 7-774?

gegužės 8 d. 8 vaL vakare.
- gegužės 9 d., 3 yaL popiet
- gegužės 15 d., 8 vaL vakare
- gegužės 16 d., 3. vai. popiet

FRANK ZOGAS - Prezidentas

rodomi asmens ar_ jų aplinkos 
'vaizdai ,n^bMejįĮ^į?menui ar 
kultūriniam reprezentavimui ne
reiškia, pvz., kai rodomas neži
nomas maskuotas žmogus, purk
štuvu automobili dažąs, ir pa
našūs vaizdai.

8929 S Harlem Ave Bridgeview. Illinois 60455 • Phone 598-9400
4040 Archer Ave . Chicago. Illinois 60632 • Phene 254-4470

q Antakio plaukelis užauga 
per tris, savaites ir po 6 mėne
sių iškrinta.

'• Dainininkai dažniau su- 
serga larygitis liga if užkims

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA 
Minint Operos 20-tj ir JAV, Bicentennial

"ovo 20 ir gi dienomis šv. 
''r dnaiero parapijos salėje rody
ta- filmas —- Sala pavadintas. 
Susuktas iš Los Angeles ir apy
linkių vaizdų, iš žmonių gyve
ni .o ir veiklos.

"ilmuoti sumanė kunigas jė- 
ims Algimantas Kezys ir pats 

filmavo. Talkon pasikvietė loš
ti p eliškj filmo meno specialistą 
Povilą Jasiukonį. Taigi, esama 
sudėtinio darbo. Be kun. Kezio 
sumanymo to filmo nebūtų, bet 
I'e vs sako, jog ir be Jasiuko- 
ri šis f imas nebūtų toks, koks

see us for 

financing

Cathy Kogutaitė Nerija Linkevičiūtė
Roma Mastienė Margarita Momkienė

Danutė Stankaitytė

Daugiausia kavos išgeria švė 
dai, o ne turkai.

Švedui ■ vidutiniškai išeina 
per metus 24 svąrai, o turkui 
tik 140 gramų.

Anglai gali sukelti streikus, 
jei jiems fabrike neduosi per
traukos arbatai gerti, vis dėl
to ne jie, o daugiausia arbatos 
sunaudoja airiai.

Nedaug kas. žino, kad Euro-

Diriguoja: VYTAUTAS MARUOŠIUS
(Gegužės 8, 9 ir 16) ' . , .

ALOYZAS JURGUTIS ' '
, (Gegužės 15> \

Režisierius — ALGIMANTAS DIKINIS Dekoratorius — A. VALEšKA 
Choreografai — VIOLETA KAROSAITĖ ir JAUNUTIS PUODOŽIŪNAS 

Chormeisteriai — ALICE STEPHENS ir ALFONSAS GEČAS 
Apšvietimas — KAZYS CU0NĖLIS

NAUJlFNuS“ BOLŠEVIKAM: 
YRA RAKŠTIS 'L AKYSE

Sen. Henry Jackson Ne** Yorke 
pirminiuose demokratę partijos rin
kimuose gavo daugiausia balsu ir tu* 
rėš daug kandidatę* partijos konven
cijoje. Už jį daugelis balsavo ir Wis 
consipe, bet ten daugiausia balsy ga
vo Jimmy Carter.

Kiaidu taisymas
Straipsniuose — Kaip skaldo

ma Los Angeles visuomenė, yra 
nemažai spaudos klaidų, kai ne- 
tokios raidės linotipo matrica iš-

PASSBOOK 
SAVINOS... 

the best way ta savuegdady!

Š.j ir Ėj*Raštikiar^-A- 'h* H.- Mi- 
lakniai, L. ir S.'Tomkai, B. ir 
M. Stančikai, A. Ruigys, J. Ži
linskienė, V. Viskantas, B. Drau
gelis, J. ir S. Baltrušaičiai, I. Pe- 
traitienė, K. ir E . Prišmautai, 
Veronika Paplauskas.

šešiolika dolerių aukojo Vin
cas ir Janina Dovydaičiai.

' -J ...

Po 15.dolerių aukojo: Rita 
Bureika, R. Kontrimas, K. Ja
nuta, B. žemaitaitis,: M. ir V. 
Sutkevičiai, G, Vitkus, A. ir D. 
Polikaičiai, L. Baltrėhas, S. Dau
gėla, V. ir P. Prižgintai,

Po dešimt dolerių aukojusių 
yra 88 pavardės, pa- penkis dol. 
— 64 asmens ir eilė mažesnėmis 
sumomis aukojusių. Juos pa
minėsiu kitoje korešpondencijo-

Compounded 

Quarterl
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

‘ — Ar tų girdėjęs apie Ero- 
nę Starkienę? Kodėl jos fihne’ 
nėra ?

Tikrai verta ir teisinga pasta
ba. Bronė Valaitytė-Starkianė 
Los Angeles mieste apsigyveno

Ji spaudos bend- 
pirmoji chorvedė ir

i vargonininkė, ji Alto ir Bąlfo 
bei kitų organizacijų ne tik vei
kėja, bet ir steigėja, ji literatų 
rėmėja — rašytojų draugijos li
teratūros premijos mecenatė, bet 
jos filme nerrtatyti, kaip kad 
nematyti ir dar ne vieno iš to 
negausaus anos kartos visuome
nininkų būrio.

Dr. Mykolas Devenis ir Ale
na Devenienė — nedypukiškosios 
kartos veikėjai nufilmuoti. Fio
rentina Korsakaitė puikiai jos 
dainos menu užrekorduota kaip 
vienintelė Amerikoje gimusiųjų 
Įžymybių- šiame filme parody
tų. Rūta Kilmonytė-Lee išeivi
joje (Kanadoje) gimusios kar
tos puiki reprezentante. Įdo
miai nufilmuotas prelatas J. Ku
čingis ir jo darbų vaisius — šių 
dienų šv. Kazimiero parapijos 
sodyba, bet prel. Kučingis, tegul 

i ir atvyko anksčiau j Los Ange
les, iš Lietuvos išvyko Antrojo 
karo aplinkybėse.

Nėra filme jaunosios kartos, 
'naujųjų ateivių atžalyno, Įvai
riais mokslais ir profesūromis 
pasižymėjusių, jau Amerikoje 

: užaugusių ir čia mokslus išėju
siu. Filmuota 1971-74 m. lai
kotarpyje. Po premjeros buvo 
paskelbta, jog būsianti ir tre
čia filmo dalis, tad kun. Kezio 
ir tarta, prašant neužsigauti tų, 
kurie i pirmąsias dalis nepateko 
— būsianti proga trečioje filmo 
dalyję pasireikšti.

Kai kur filme pasigendama 
proporcijos. Prisiklausęs žmo
nių kalbų ir turėdamas vieną ki
tą savo pa&tabą, prakalbinau 
Povilą Jasiukonį. Vienas iš jo 
atsakymų buvo — daug ką lėmė 
pinigai: kas daugiau davė, tam 
ir viena kita minutė filme dau
giau duota. Ypač tai ryšku, kai

pan arbatą atvežė ir įpratino 
gerti hunų vadas Atila. Sau
godamas savo kareivių sveika
tą, jis uždraudė jiems gerti ne
virintą vandenį. Kareiviai, pa
gerinimui vandens skonio/ nau 
dojo arbatžoles.

M. Miškinytė '

žmones aš beveik kas sekmadie
nį gyvus matau’... žinoma, kaip į 1919 metais 
pasaulis įvairus, taip ir žmonių ' radarbė: 
nuomonės įvairios. Tačiau dau
giausiai teko išgirsti palankių 
vertinimų, tariant, jog tai bus 
puiki istorinė medžiaga ateičiai, 
kokių čia visuomeninių, litera
tūros ir kitokių meno šakų žmo
nių gyventa, kaip veikta. .Fil
mas rodomas ir kitose koloni
jose, o saugomas bus Lietuvių 
foto archyve Čikagoje.

Viena filmo žiūrovė, mano 
prakalbinta ir paklausta, kaip 
filmas patiko, atsakė;

— Tikėjausi visai kitokio... 
Vaizdų yra gražių, bet turinys 
lyg be plano, lyg atsitiktinai su
darytas. Beveik išimtinai dy- 
pukiškieji veikėjai ir tie patys j 
žmonės kartkartėmis'' rodomi: į 
jie piknike, jie susirinkame, jie 
privačiuose namuose*' filifilmuo
ti. O kur senoji karta?'Kur ko- 

KodėT jų f ii

Nauja Alto skyriaus 
valdyba

Balandžio 4 d. šv. Kazimiero 
parapijos patalpose buvo meti
nis Alto skyrių sudarančių or
ganizacijų atstovų susirinkimas. 
Dalyvių buvo apstu.; Priimta 
veiklos apyskaita ir išrinkta nau
ja valdyba, kuriai kandidatų ne
stokojo, o tas rodo, kaip čia re
miama Alto veikla. Valdybon iš
rinkti: V. Čekanauskas, K. Priš- 
mantas, B. Dūda, S. Kvečas, A. 
Mažeika, A. Skilius,1 V. šimolifi
nas. -P

žinau, kad tame'susirinkime 
dalyvavo ir Naujienų bendradar
bis V. Bakūnas, gal jis plačiau 
parašys. Gi, aš šią koresponden
ciją rašau ne savuose 'namuo
se, bet svečiuose Berkeley 

jnie&te. tad1 ir kai kuries ano su
sirinkimo įdomesnės smulkme
nos man nežinomos.

J. Klauseikis

krito, kaip kad reikėjo. A. Ge- 
čio žodžių citatoj išspausdinta: 
“kelia jums, kelis,Bendruomenei 
ir Alto vadovaujančioms ran
koms nemalonumų”... Turi būti: 
“kelia jums, kelią Bendruome
nei ir Alto vadovaujančioms ran
koms nemalonumų”...

Į L. B. Vakarų Apygardos val
dybą yra išrinktas prof. Vladas 
Juodeika, o išspausdinta Judei- 
ka. Salos filmo mecenatu, davęs 
du tūkstančius dolerių, yra G. 
(Gasparas) Kazlauskas, o iš
spausdinta V7 Kazlauskas. Tos 
klaidos ne dėl mano kaltės, bet 
kadangi yra mano straipsnyje, 
tai skaitytojus iri paliestus as
menis atsiprašau visų kaltinin
kų vardu. ' V '-.fi 7 .\ S.-

Iš aukotojui sąrašo

Vasario 16-tos šventėje Ame
rikos Lietuvių Tarybai po 20 do
lerių aukojo šie losangeliškiai: 
A. Jakubėhąš,~'Ąr ir B. 'šįmkai, 
M. ir E. Naujokaičiai,, V. ir D. 
Lembertai, L. Grafažiniėnė, B. ir

margumynai
Praktiški patarimai ir 

kiti dalykai

• šiemet lai būna žolė ža
lesnė tava tvoros pusėje. Eks
pertai tvirtina, kad gerai trę
šiama, laistoma ir laiku plau
nama žolė neleidžia bujoti 
piktžolėms, todėl nėra reika
linga pilti jas naikinančių che
mikalų. Cbicagos Metropolijos 
Distriktas dabar veltui dalina 
trasų maišelius. Jų centrinis 
sandėlis yra South Stickney, 
prie Lawndale Rd., į vakarus^ 
nuo Harlėm Avė. Taip pat iš
duodami Summit ir Lake Ca
lumet filtravimo įmonėse. Yra 
ir daugiau vietų. Jas gali nu
rodyti agrikultūros inžinierius 
Jim Haldersbn, tel. 751-5720 
arba Bob Carlson, tel. 751-5721.

Apie žolę, jai žemės paruo
šimą, tręšimą ir priežiūrą įsa
kykite agr. dr. .A. šeštoko 40 
psl. knygelę “Sodybų, pieve
lės”. Kainuoja $1.25, gaunama 
Naujienose.

3 Jei dažymo šepečiai yra 
sukietėję jiems leiskite mirkti 
per naktį karšto vandens ir 
meržiagų minkštytojo skiedi- 
dinyje.

• Mažas rūdies dėmes me
džiagoje- (pav. marškiniuose
prie diržo sagties) išima citri

nos sunka. Reikia, užpilti tru
putį citrinos sunkos ant rūdžių 
dėmės, leisti išdžiūti, o vėliau 
skalbti įprastu būdu.

$ Plastikines kiaušiniams 
sudėti dėželes galima panau
doti vandeniams dažams jūsų 
vaikų paišybos pratimams.

9 kiekvieną sekundę kur 
nors pasaulyje žaibuoja ir per
kūnija trankosi net šimtą kar

ta, q imtynininkų oda suserga 
išbėrimu. -

• Pelytės širdelė muša net 
175 kartus per minutę. Katės 
arba pavojaus akyvaizdoj dar 
padidėja. O kartais sumažėja.

• Jeigu turite gerų patari
mų ar norite pasakyti įdomių 
dalykų Naujienų skaitytojams, 
prašau rašyti man arba Naujie 
nų redakcijai. Esu Jums iš anks 
to dėkinga už dėmesį šiam sky 
reliui ir už .bendradarbiavimą.

Kava ir Arbata

2212 WEST CERMAK ROAD

Pete& Kazanauskas, Prendent

. HOURS» Jfon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SEBVING CHICRGO WTO SUBURBS SINCE 1905

Algirdas Brazis 
Valentinas Liorentas t 
Julius Savrimas 
Stefan Wicik a 

Operos Chhras '.',-
Šoka Jaunučio Puodžiūno studijos baletas

Bilietai gaunami VAZNELIO PREKYBOJE — Gifts International 
2501 W. 71st SL, Chicago, BL 60629 

Bilietų kainos — partei 
balkone ___ , _

Paštu bilietai užsakomi, siunčiant čeki ir pažymint spektaklio daU. šiuo adresu* 
, LITHUANIAN OPERA

6905 So. Artesian Ave^ Chicago. Illinois 60629 

įsus ir is visufTčvieciame atvykti į lietuyiškų ooperiy 
spektaklius!

i'.mo pirmojoje dalyje kai kur 
te?' nika šlubuoja ir nufilmuotų 
t: tinių šokių šokėjų judesiai 
r įmena senuosius Čaplino laikų 
fi’.mus, bet filmo antrojoje da
ly e labai stipriai jaučiami Po
li, j Jasiukonio meniški gabumai 
i- puiki technika. Pavyzdžiu yra 
selistų Dabšių. kompozitoriaus 
Erdriūno, Lembertienės sodybos i Jonijos pio'nieri 
v: iždai ir eilė kitų paveikslų 
’ ilmui daug meninio grožio su
teikė ir Giedra Gudauskienė, pa- 
rLikdama muzikos kompozicijas.

ai vieną pažįstamą kalbinau į bininkė pradėjo vardinti senuo- 
eiti filmo pasižiūrėti, jis atsakė

INSURED

Mutual Fedwal 
Savings and Loan

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME



PANGERMANISTŲ IR SLAVOFILŲ 
PROPAGANDOS TARNYBOJE

I

(Tęsinys)
Vienok Z. Ivinskiui tenka pa- 1 

gafba, kad jis neniekino kitų, ku
rie ką nors geresnio surasdavę 
lietuvių tautos praeityje. Prie
šingai daro dabar J. Jakštas ir 
taip darė jo mokytojas K. Būga, 
visai klaidingai suniekinęs dr. 
J. Basanavičių.

J. Jakštas taip užhipnotizuo
tas pangermąnistų moksline pro
paganda, jog jis -įkaito geriausiu 
mokslinio istorinio veikalo pa
vyzdžiu pangermanistų leidžia
mą Miunchene "Monumentą Ger- 
maniae Historica”, kur politi
kais tikslais fabrikuojama vo
kiečių viduramžių istorija, o 
taip pat klastojama ir Mažosios 
Lietuvos istorija pagal hitleri
ninkų Mortensenų ir kitų pan
germanistų prasimanymus.

. J. Jakštas, kur tik gali, ten 
stengiasi “pagarbinti" Morten-

senus, didžiausius lietuvybės 
duobkasius Maž. Lietuvoje. Taip 
savo knygoje: “Maž. Lietuvos 
apgyvendinimas iki XVII am
žiaus pabaigos”, Roma, 1970 m., 
21 pusk, jis rašo: “Rimto moks
lininko pavyzdys buvo H. Mor- 
tensenas (1894—19G4) dirbęs 
su savo žmona G. Heinrichaite 
anos pionieriškos disertacijos 
autore” būtent, už tai, kad jie 
“originaliais duomenimis” dėjo 

' pastangų įrodyti, ‘“maždaug nuo 
1450 metų pradėtą nuostabią lie
tuvių ekspansiją į vakarus ir į 
šiaurę” (pusi. 22). Ar tai ne 
aklas mūsų istoriko propagavi
mas absurdiškos pangermanis
tų “ostforšerių” išgalvotos te
zės, kad, girdi, lietuviai — že
maičiai Baltijos pajūrį ir Ma
žąją Lietuvą pasiekė ir koloni
zavo tik XV šimtmetyje?!

Nors J. Jakštas gerai žino,

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
" - --

; linki visiems klientams, draugams
ir pažįstamiems

BRIGHTON BAKERY
ANTANAS MACKEVIČIUS, Sav.

Telef.: Virginia 7-1250
-2457 West 46th Place ChicagOj IH. 60632

I jog istorinius Įvykius reikia in- 
teroretuoti sine ha et studio, 
bet jis šio masto nesilaiko, ka
da jis kalba apie jam nepagei
daujamus asmenis. Jis niekina 
mūsų istorijos tėvą S. Daukantą 
(lp7 psl.), Išvadindamas jį sva
jotoju etc., žodžiu, menkaverčiu, 
nes, girdį, jo parašyta istorija 
— "be realios tikrovės nuovo
kos” ir panašiai.

J. Jakšto silogizmais išeitų, 
kad 5. Daukantas, ištisą eilę me
tų, tyrinėdamas Lietuvos isto
rijos pirminius ša’tiųius — lie 
tuvos Metrikos dokumentus, tik 
svajojo ir ten taip ilgai besva
jodamas, net savo sveikatą pra
rado. Ir taip gautųsi sui gene
ris jakštiškas farsas.

Tačiau, iš tikrųjų, S. Daukan
tas, turėdamas visai tinkamą 

istoriko pasiruošimą, blaiviai ty
rinėjo lietuvių tautos praeitį, 
niekam nepataikąudamas, kaip 
ir pridera geram objektyviam 
istorikui. Dėl to jį net žymūs 
pasaulinio masto istorikai: prof, 
dr. E. Wolter, prof. dr. J. J. 
Ochmanski, dr. A. Bossin ir ki

rti laiko geru savo tautos žinovu.
J. Jakštas skriausdamas savo

sios tautos praeitį, net negali ap-‘ 
sieiti nepašiepęs aušrininko Viš
teliausko (152 psl.). Čia tenka 
pastebėti, kad ne vien tik Viš
telis taip galvojo, bet visai pa
našiai ne tik manė, bet ir rašė: 
prof. J. G. Hasse, prof. dr. W. 
Waren, dr. B. Tilak, M. Wagner, 
dr. W. Haacke, prof. W. Whit
ney ir kiti. Tad Vištelis čia nėra 
jau toks nusikaltėlis, kad jį bū
tų galima' pašaipai kalti prie gė
dos stulpo.

Kita vertus, ir ^mokslinės is
torijos reprezentantas” J. Jakš
tas dar negali Įrodyti, jog kita 
kalba buvo klabama rojuj. Rim
tas istorikas, jei trūksta pakan
kamai žinių, palieka klausimą at
viru, jkaip tai daro prof. ,dr. J. 
Puzinas savo tikrai mokslinėj 
istorinėj studijoj7 “Švėkšnos kra
štas Baltijos pajūrio archeologi
nių tyrinėjimų šviesoj” etc., o 
ne šaiposi iš kitų nuomonės.

Gryna fantazija buvo ilgą lai
ką laikoma ir žmogaus kelionė 
į Mėnulį, bet šiandien ji yra jau 
įtapusi realybe._.-31okslas -spar
čiais žingsniais,žengia į priekį 
Kas gali rimtai nuneigti, kad il
gainiui nebus nustatyta, kokia 
kalba kalbėjo rojuj, o gal ir lie-- 
tuviškai?... , .

Todėl ir “recenzuodamas” Č. 
Gedgaudo “Mūsų , praeities be
ieškant” knygą J. Jakštas ją vi
siškai tartiufiniu. būdu sunieki
no: “Č. Gedgaudo kalbamas-vei
kalas yra- didelio, tiesiog milži
niško kruopštumo išdava-. Kū
rinys tikrai nedaro garbės mū
sų išeivijos istoriografijai. Jis 
yra kompromitacija ir todėl ap
gailėtinas reiškinys” (152' psl.).

Kadangi J. Jakšto patiekti ar
gumentai č. Gedgaudo knygai 
suniekinti nėra nei pakankami, 
nei įtikinantys, tai čia neverta 
apsistoti. Bet norisi išreikšti C. 
Gedgaudai pagarbą, kad jis sa
vo veikale “Mūsų praeities 
ieškant ’’drįso pamatuotai 
kritikuoti želigowskininko 
Lowmianski” Studia and 
czątkami spoleczęstwa i panst-
wa Litewskiego” išvedžiojimus, 
jog Lietuvos valstybė 13 a. atsi
rado maždaug kitoj buvusios 
tuomet demarkacijos linijos pu-

sėj, gavusi pr.d ią apytikriai, 
dabartinėse -Kuisiadorių-Alytaus 
Apskrityse, o taip pat, kad I ie- 
uvos vardas kilo nuo kažkokio

Pasinaudodami 
nalo 1975 m. Nr.

Švyturio žur- į ir karo pradžioje buvo 2,253 ko- 
_ ------ ----------- naJO m i>r j paskelbtais . munistai. Ta rodo, kad per išti-
Jtaukos upe 1i<j' ar raisto, vardo. _duomenimis apie Sovietų Sąjun-jsus metus Lietuvoje priaugo tik 

gos komunistų partijos padali- 53 komunistai, o juk jų nema
ža buvo j Lietuvą privežta iš 
Rusijos. Reikia spėti, kad da
lis lietuvių komunistų, pamatę 
okupanto žiaurumus Lietuvoje, 
iš partijos pasitraukė, kitaip jų 
prieauglis turėtų būti žymiai 

didesnis negu 53.
Toliau paduodami tokie ko

munistų skaičiai: 1945 m. — 3,- 
526, 1952 — 34,732, 1962 — 
54,324, 1967 — 99,379, 1975 — 
140,219.

Komunistai pagal jų išsilavi
nimą; 1967 
mokslu — 
laipsnio 23, 
to — 546 J
mokslu —‘3,705, viduriniu moks
lu — 27,366). 1971 m. su aukš
tuoju mokslu 22,254 (daktaro 
laipsnio — 77, mokslinio kandi
dato 1,011), su nebaigtu aukš
tuoju mokslu — 4,476 ir su vi
duriniu mokslu — 37,734. 1975 
m. su aukštuoju mokslu — 30,218 
(daktaro laipsnio — 110, moksli
nio kandidato 1,572), su nebaig
tu aukštuoju mokslu — 5,072, 
su vidutiniu — 47,885.

Šiuose komunistų partijos na
rių išsilavinimo duomenyse yra 
vienas gana būdingas dalykas. 
Vidurinis mokslas išeinamas per 
11 metų. Partijoje buvo narių, 
bent iš seniau, h ei pradžios mo
kyklos nebaigusių; apie juos ir 
vidurinio mokslo nebaigusius, 
partijos narius čia nieko nėra-

Panašiai Lov mianskiui ir vokie1 
’dama pangermanistams J. Jakš- j 
tas išvedžioja lietuvių- tautos 
kilmę ir kažkokių baltų (119 žurnale rašoma, kad* yra išleis- 
j.). Tai visai Klaidingas pavadi- įa knyga “Lietuvos komunistų 

• partija skaičiais 1918—1975“.

1918 m. spalio 1-3 d. Partijos 
suvažiavime dalyvavo 34 delega
tai ir jie atstovavo 800 parti
jos narių. 1919 m. pradžioje jau 
buvo 4,322 nariai. 1920 nr. ba
landžio mėn. nebepasakyta kiek 
dar buvo partijos narių, tik nu
rodyta, kad Kauno rajone vei
kė 13 kuopelių su 413 narių, Pa
nevėžio — 35 kuopelės su 225 
nariais, Suvalkijoje — 43 kuo
pelės su 281 nariu ir Šiaulių — 
38 kuopelės su 250 narių. Tai 
iš viso tada būta 869 komunis
tų. Sovietams okupavus Lietu
vą, 1940 m. iš pogrindžio iš
ėjo 2,200 komunistų. (Reikia 
imti Lietuvą su Vilniumi ir jo 
kraštu. E.). 1941 m. sausio 1 d.

•‘ nį Lietuvoje, pateikiame savo 
trumpą tų davinių apžvalgą.

be
su-

VALDYBA IR DIREKTORIAI

Joseph F. Gribautkas1447 So. 49th Court, Cicero, Illinois 60650 
Telefonai Prlemlerfleme 656-6330, Mlectul: 242-4395

linki visiems 
taupytojams ir geros valios lietuviams '

ST. ANTHONY SAVINGS AND
- ' LOAN ASSOCIATION

•įimas, nes tikrumoj baltais va- 
ino Estijos, I atvijos, Kurlan- 

lijos vokiečius kolonistus (prof, 
'ommerlad, prof. L. Dominian, 
V. Tornius, dr. M. Walters,- R. 
Vittram, dr. G. Bonne, prof. dr. 
T. Haller, G. Linde ir visa eilė 
itų). Baltųzr aiškių pavadini-- 

mų kritiškas įvertinimas, pa
darytas akademiko J. Venclo
vos “Prutėnai ir rytų galindai”, 
1974 m., 21-26 psl.

Savo straipsnyj “Vilnius — 
lietuvių tautos — valstybės 
branduolys’MJ. Jakšto tvirtina
ma: “štai šios palei Nemuną įsi- 
kūriusios kiltys (aukštaičiai ir 
žemaičiai) pradėjo valstybinį 
gyvenimą 13 a. pradžioje. Jų 
valstybinį J užuomazgą kartą 
randame paliudytą 13 a. vadina- 
inoj Volynijos kronikoj, kur pa
minėti net 21 lietuvio kunigaikš
čio vardai. 1219 m. jie vyko pas 
Volynijos kunigaikštienę tartis 
dėl taikos” yra nei tikslus, nei 
teisingas, nes Lietuvos valsty
bė buvusi jau seniau (prof. H. 
Paszkiewicz, dr. A. Budreckis, 
prof. ■ dr. J. Roucek, Pr. Pauliu- 
konis, prof. P. Golubovskii, prof, 
dr. P. RauEnaitis, prof. A. Ja- 
nulaitisj prof. dr. J. Totoraitis, 
prof. E. Karskij ir visa eilė kitu).

Vokiečių Livonijos Eiliuotoji 
kronika, rašydama apie Mindau
go tėvą, pažymi: jo tėvas buvo 
didžiuoju karaliumi ir tuose lai
kuose neturėjo sau lygaus, čia 
prof. M. Liubavskis (Lietuvos 
istoriją, 11 p.) paryškino: "Ei
liuotoji Livžemio kronika apie 
Mindaugo tėvą, jo vardo nemi
nėdama, stačiai sako, jog jis 
esąs galingiausias Lietuvos val
dovas ir niekas negalįs su juo 
lygintis’.' Gi mūsų žymusis isto
rikas prof. dr. A. Šapoka (“Vil
nius Lietuvos gyvenime”, 1954 

• - - -- -\A-‘- 4 ~ -- • > . *

m-., 5 p.) aiškiai tvirtino: “Pir
mos žinios apie Mindaugo laikus 
rodo, kad jo, toli gražu nebūta 
pirmo valstybės kūrėjo, bet tik 
jos centralizatoriaus, turėjusio 
eilę pirmtakų”,

Nors gerai žinoma, kad seno
sios Lietuvos valstybė buvo ga
na didelė, kad jos režimas turėjo 
monarchinį pobūdį, kad jos val
dovai save skaitė ir vadinosi ka
raliais,,ir jis Čia pat cituoja Lie
tuvos karaliaus Gedimino žo
džius: “Visus tuos kurie girdės . J . "X - . - • *

ar regės šį raštą, sveikina Lie
tuvos karalius Gediminas ir lin
ki (jiems) taikos ir sveikatos 
viešpatyje” (123 psl.), tačiau J. 
Jakštas vis tik drįsta tvirtinti, 
kad tik Gedimino viešpatavimo 
laiku Lietuva “virto didžiąja ku
nigaikštija”. (122 pslt.). Koks 
vergiškas J. Jakšto pataikavi
mas svetimiesiems?!

Tuo tarpu pats žymiausias 
anų laiku autoritetas — Romos 
Katalikų Bažnyčios Galva, po
piežius pagonis Lietuvos valdo
vus iaikė karaliais. Taip, popie
žius Jonas XXII savo 1324 me
tų birželio mėn. 1 d. bulėj vo
kiečių ordinui rašė: “magnifici 
viri Gedimine Regis Letwino- 
rum” (A. Theiner “Vetera mo
numentą Poloniae et Lithua- 
niae”, Romae, 1860,1, 196).

Senosios Lietuvos valdovus 
laikė karaliais daugelis istorikų: 
prof. R. Buell, prof. dr. J. Ma- 
tusas, dr. R. Schierenberg, dr. 
C. Jurgėla, dr, K. Forstreuter, 
prof. dr. P. Raulinaitis, dr. A. 
Palmieri, B. Sands ir visa eilė 
dtų, kurių čia neįmanoma išvar- | 
dinti. Net patys objektyvūs len
tai (L. Mitkiewicz, ect.) seną
ją Lietuvos valstybę vadina 
“Krolewstwo Lrtewskie”.

Eo facto J. Jakštas nuvertina 
ir Lietuvos karalių Mindaugą. I 
Jis ne tik nenori pripažinti, jog 
Lietuvos karalius Mindaugas 
davė Lietuvai krikštą (kad Min
daugas davė Lietuvai krikštą, 
įrodė akademikas J, Venclova 
savo studijoj “Mandaugo krikš- I 
tas — Lietuvos krikštas”, 1972 I

daugą veidmainiu: “Dėl kryžiuo
čių paliudytos Mindaugo apos- 
tazijos netenka abejoti. Apie 

tai turime ir kitus tvirtus liudi
jimus. Bet jų liudijimas apie 
katedros pastatymą ir net-vys
kupystės įsteigimą Vilniuj ga
lima-laikyti grynu prasimany
mu”. (121 psl.). Vadinasi, kas 
tik Lietuvai gera, to-J. Jakštas 
nenori pripažinti. - , ■

’.(Bus daugiau)"

m. su aukštuoju 
15, 527 (daktaro 
mokslinio kandida- 
nebaigtu aukštuoju

Dabar Amerikon atvažiavusieji vai
kai turi eiti į mokyklą ir pramokti 
angliškai, bet 1939 metais atvažiavu
sieji vaikai! turėjo eiti į darbą.- Pa
veiksle matome jauną mergaitę, ren
kančią pupas Oregono valstijoje, Ma
rion apskrityje. '

šoma. Atseit, jų partijoje ne
bėra. Ką tai reiškia? Reikia ma
nyti, kad naujoji partinė klasė 
yra tik šviesuolių organizacija, 
o liaudis į partiją arba pati ne
beina, arba visai .nepriimama. 
Tik liaudies vardu vis kalbama.

(E)
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O ŽALIA • GELTONA

is UNIVERSAL graži 72x90 CANNON 
THERMAL antklodė jums dovana, jei 
įnešite dabar Sūbo'žr ’daugiau j jūsų esa
mą' taupymo, sąskaitą!
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UNIVERSAL SAVINGS 
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HIGHEST DIVIDENDS 
consistent with SAFE
TY and SOUND MAN
AGEMENT for over 52 
years.

Universal
SAVINGS
1800 S. HALS TED
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ACCOUNT

AH accounts are in
sured up to $40,000 
by the FEDERAL SAV
INGS AND LOAN IN
SURANCE CORPOR
ATION.

Located just south of the Chicaco Circle Campus
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Bando nupūsti nemalonius faktus
Praeitais metais Naujienos, pasiremdamos Maskvo

je dirbančiu ir rusisškai pramokusiu Chicagos Tribune 
korespondento James 0. Jacksono pranešimu apie blogą 
derlių ir sovietų valdžios susirūpinimą maistu,; parašė 
Įžangini, kuriame duonos, mėsos ir riebalų klausimas bu
vo nagrinėjamas. Be reporterio Jacksono pranešimo, 
Naujienos naudojosi ir kitomis informacijomis apie pra
eitais metais buvusią maisto padėti visoje Sovietų Są
jungoje.

Amerikos laikraščiams nereikėjo naudotis sovieti
niais pranešimais, nes Amerikoje ir Kanadoje zujo so
vietų pirkliai, bandydami užpirkti galimai daugiau javų, 
nes valdžiai jau buvo aišku, kad Sovietų Sąjungoje šiais 
metais truks duonos. Klausimas dar plačiau buvo nuš
viestas, kai paaiškėjo tikra Sovietų žemės ūkio būklė 
ir Maskva jau buvo užpirkusi didelius javų kiekius Ame
rikoje. Prezidentas Fordas, turėdamas galvoje .didelio 
užpirkimo Įtaką Į javų kainas Amerikoje, uždraudė par
duoti rusų užpirktus javus, kol klausimas nebus galuti
nai išaiškintas. Sklido gandai, kad sovietų karo vadovy
bė, sutraukusi karo jėgas Kinijos pasienin, rengiasi ka
ro veiksmams, tai reikėsią maitinti tūkstančius kareivių.

Prezidentas Fordas pasiuntė specialų atstovą Į Mas
kvą, kad galėtų aptarti susidariusią sunkią padėtį ir pa
ruoštų planą ateiviai. Pradžioje sovietų pirkliai buvo ne
patenkinti, protestavo prieš prezidento Fordo nutarimą, 
bet vėliau, kai klausimą išaiškino, tai pasirašė penkerių 
metų susitarimą su JAV javams pirkti. Paaiškėjo, kad 
Sovietų Sąjungoje duonos ir pašarų stinga ne pirmi me
tai. Sovietų valdžios planuotojai taip viską suplanuoja, 
kad jie numatę duonos stoką ir ateinančiais penkeriais me
tais. Maskva tikėjosi reikalą pataisyti, jeigu amerikie
čiai būtų jiems pastatę trąšų dirbtuves, bet kai šis reika
las buvo atidėtas, tai komunistai prisipažino, kad be trą
šų jiems truks javų ir ateinančiais penkeriais metais. 
JAV ir Sovietų Sąjunga pasirašė penkerių metų sutarti 
javams parduoti. Tai žino kiekvienas amerikietis, nes 
apie maisto stoką Rusijoje rašė veik visi Amerikos dien
raščiai ir pranešimus padarė radijas ir televizija. Nau-

jienos plačiau informavo savo skaitytojus, nes jos turi 
tikslių žinių apie žemės ūkį Lietuvoje ir Sovietų Sąjun
goje. ; J ' ;

Praėjus geram pusmečiui, Pr. Šklėrius, iš paverg
tos Lietuvos kojos neiškėlęs ir su užsienyje esančiomis 
informaijomis apie padėtį Sovietų Sąjungoje nesusipa
žinęs, parašė straipsnį “Ko nepasakys reakcingieji” 
Tas straipesnis jam buvo užsakytas. Jeigu Jokubka tu
rėtų daugiau laiko ir būtų apdairesnis, tai jis pats būtų 
galėjęs komentarus padaryti prie Naujienose pasiro
džiusių įžanginių, bet jis to nepadarė. Naujienas jis pa
siuntė pavergton Lietuvon, ten klausimas buvo aptartas 
ir Įpareigotas Pr. Šklėrius ’ Naujienoms ■ atsakytį Savo 
tiradą prieš Naujienas Šklėrius šitaip pradeda: “Aną 
dieną Naujienų redaktorių ausys išgirdo, o plunksna pa
rašė štai ką: ?

“Sovietų valdžia, norėdama išvęngti didesnės 
maisto stokos, jau šiandien Įsakinėja visiems kraš
to gyventojams taupyti duoną..., Specialiai paruoš
tuose atsišaukimuose valdžia primena krašto gyven
tojams, kad duona yra pats didžiausias tėvynės tur
tas. “Kad duona turtas, gali nežinoti tik Naujienos, 
visi kiti žino be kokių ten išgalvotų valdžios Įsaki
nėjimų. Pasidarytų tiesiog keista, jei Naujienos 
staiga pasidžiaugtų kokiais nors socialistinių kraš
tų laimėjimais, kurių, beje, apstu kiekvienoje1 
visuomenės veiklos srityje”. Vilnis, 1976 m. bal. 7 
d., 2 psl.) ' . ; j >
Visi kiti žino, bet Šklėrius nežino. Jis nežino todėl, 

kad yra pasamdytas nežinoti. Reporteris jąęksonas,- pra
nešdamas apie susirūpinimą duona, citavo, iš. Sovietų Są
jungos Maskvos rajono laikraščio, skirto žemės ūkio dar
bininkams. Tais laikais tie patys laikraštėliai aprašinė
jo, kaip darbininkai, belenktyniaudami ir vienas kitą ra
gindami sparčiau dirbti, centrelines valdžios buvo Įspėti 
branginti duoną, nes tai esąs pats brangiausias 'sovieti
nis turtas. Rusijos žemės ūkio darbininkai savo pareigą 
atliko visu šimtu procentų, bet sovietų valdžios samdyti 
planuotojai nemokėjo taip visko suplanuoti, kad krašto 
gyventojams būtų' pakankamai duonos. Jie nenumatė 
visų sąlygų, kurios kliudo komunistinei sistemai prisiau
ginti pakankamai javų. ' L T’l -/'

Tas pats Šklėrius savo straipsnį baigia šitokiais 
įrodymais”:

“Naujienų redaktoriai norėtų matyti, kaip tarybų 
Sąjungoje išpiaunami gyvuliai, ka4 paskui ilgai 
džiaugtųsi: va, kokie vienadieniai. Suėdė viską, o da
bar pilvus džiausto. Tame straipsnyje jįs akcentuo
ja paukščius-ir kiaules. Kitaip gi galvojaVTarybų-Są- 
jungos žmonės — per ši penkmetį vidutinė metinė 
mėsos gamyba būsianti 1515.6 milijonų tonų (sker
dienos) ribose. Taigi, šio produkto nemažės ir jo 
krautuvėse bus nemažiau, kaip ir šiuo metu, kai 
anot Naujienų, del pašaro stokos “mėsinėse yra dauK 
giau paukštienos ir kiaulienos”, šiek'tiek paskaičiuos 
ji ir atrandi’^ kad, pavyzdžiui, pernai vidutiniškai 
vienam Tarybų Sąjungos gyventojui pagaminta apie 
60 kilogramų mėsos (skerdienos), o juk yra ir priso- 
dybiniai ūkiai, kur irgi kriuksi kiaulės, kvakti an
tys, auginami kiti gyvuliai. Va, tau Jonai ir dūda! 
Faktų su ja nenupūsi! Tik Naujienų redaktoriai ga
li juos nupūsti nuo savo laikraščio puslapių.” (Ten pat 
Naujienų redaktoriams nereikia iš savo puslapių 

nei vieno fakto nupūsti, nes jie visi tikri. Šklėrius savo

Ci.

PENSININKAI SUBRUZDO
Lietuvių Pensininkų organi

zacijos narių susirinkimas bu
vo balandžio mėn. 7 d. Gage 
Parko Fieldhouse salėje. Susi
rinkimą sumaniai pravedė pir
mininkas Juozas Skeivys, sekre
toriavo Mykolas Pranevičius.

Vienos minutės susikaupimu 
ir prisiminimu buvo pagerbtas 
miręs narys Mikas Rėklaitis, jo 
giminėms ir artimiesiems išreik
šta užuojauta. Chicagos miesto 
atstovas G. Moor pranešė, 
kad visi pensininkai sveikatos, 
transportacijos, maisto kortelių, 
pigių pietų, maisto pristatymu 
Į namus, vaistų gavimo papigin
tomis kainomis ir kitais pensi
ninkus liečiančiais reikalais vi
suomet kreiptųsi Į Mayor’s of
fice for senior citizens adresu 
2353 West 63 St. Telefonas 744- 
5800 nuo 9 vai. iki 5 vaį po pietų.

Tuo pačiu reikalu kalbėjo V. 
Morkūnas, ‘P. Galinauskas ir kt. 
vieni kitus papildydami. Vice- 
pirm. V. Velža pranešė, kad val
dyba parašė peticijas senato
riams ir kongresmanams, pra
šančias, kad pensinįnkams būtų 
leista daugiau užsidirbti nepra
randant dalies pensijos ir kitų 
lengvatų reikalais.

Pirm. J. Skeivys, ragino vi
sus pirkti bilietus Į pensininkų 
banketą, kuris bus balandžio 
mėn. 23 d. Vyčių salėje. Bilietai 
gaunami pas Juozą Blažį, 2437' 
West 69 St. (Įėjimas iš šono), 
tel. 434-3419. Minėtu adresu ati
duoti ir fantus laimėjimams.

Pleškys ragino visus dalyvau
ti Lietuvių komiteto rengiamam 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
200 metų nepriklausomybės mi
nėjime, kuris bus balandžio mėn. 
25 d^: McCormick Arie Crown 
Theatre.

Naujai prisirašė nariai, Zel- 
ba Simas, Zelbienė Elena, Tal- 
lat Kelpša Tadas, Petrelis Jonas, 
Ernstas Marijona, Morkūnas 
Vaitiekus, Barkauskas Ciprijo
nas, Kleinas Marta, Pranevičius 
Mykolas, Strumsky s Motiejus, 
Strumskienė Petronėlė, Širmu- 
Jienė Veronika ir Kačinskas Vin
cas. Nauji nariai, pirm, pristą- 
dyti, susirinkimo su džiaugsmu 
-priimti. Baigmėje buvo pensi
ninkų -pasisakymai, nusiskundi
mai dėl vis didėjančių krimina-

Š. m. balandžio 25 dieną, Chicagoje, McCormick salėje, ren
giamas JAV nepriklausomybės 200 metų sukakties minėj imąs. 
Jį rengia 27-nių lietuviškų organizacijų iniciatyva sudarytas ko
mitetas, kuris per mūsų spaudą jau yra kvietęs ir dabar kviečia 
į jį įsijungti dar ir kitas jame nedalyvaujančias organizacijas, 
draugijas, klubus, kultūrines įstaigas ir kitus vienetus, taip pat 
laikraščių redakcijas ar leidėjus, kad nepasiliktų nei vieno šiame 
komitete ir pačiame minėjime nedalyvaujančio. Kviečiami daly
vauti minėjime ir visi organizacijoms nepriklausantieji lietuviai.

Į minėjimą yra pakviesti ir kitų tautybių amerikiečiaL Jame 
dalyvaus ir Chicagos Mayor Richard Daley. Jis sutiko būti mi
nėjimo garbės pirmininku. Taip pat dalyvaus visa eilė kitų žy
mių amerikiečių, jų tarpe ir aukštų šio krašto valdžios žmonių.

Rengimo komitetas deda visas pastangas, kad būtų paruoš
ta gera minėjimo programa, kad didžiulę McCormick salę pripil
dytų Chicagos ir jos apylinkių visuomenė, kad masės lietuvių at
vyktų su savo svečiais amerikiečiais, kad minėjimo dieną būtų 
užmiršti dabartiniai mūsų tarpusavio nesusitarimai, kad tą dieną 
visi gyventume vienybėje ir lietuviško solidarumo dvasioje, kuri 
stiprintų mus ir tolesniuose mūsų bendruose darbuose, kad, paga
liau, visi mes ramia sąžine galėtume skaityti nius Įpareigojančius 
Lietuvių Chartps žodžius, jog visi esame tarp savęs broliai, tos 
pačios Tautos vaikai, kad mūsų tautinis solidarumas yra aukš- 
ėiausiąj mūsų tautinė dorybė. :

Taxi ir būkime, tokie, švęsdami šią didelę Amerikos ir kartų 
mūsų šventę. t

Atsiminkime, kad mūsų menkas joje dalyvavimas gali mus 
taip sukompromituoti amerikiečių akyse,, kad po to nedrįstume 
jiems pasirodyti ir prašyti jų pagalbos mūsų bendrųjų tikslų vyk
dyme, ypač Lietuvos laisvinime.

LIETUVI, žinok, kad čia statomas didžiausion rizikon tavų 
vardas ir tavo Tautos interesas!

Todėl visi, kaip vienas, dalyvaukime JAV nepriklausomybės 
200 metų minėjime, 1976 m. balandžio 25 dieną, 2 vai. McCormick 
salėje, East.23 Street ir Lake Front.

MINĖJIMUI RENGTI KOMITETAS

traukinį
Chicago. Lake Bluff policija 

šeštadienį grįžo toliau tirti yie' 
tos, kur penktadienį iš pasalų 
buvo apašudytas Chicago-Nor
th Western keleivinis trakinys, 
o Illinois investigatoriai tyrė 
skeveldras kulkos, kuria buvo 
sužeista viena keleivė.

Valstybinė - kriminalinė la
boratorija Highland Parke jau 
gavo frągnųentus ^keleives 
Margaret Harris, Q2, galvą su-

•linių Įvykių 'ir kitų negerovių. 
Susirinkimas buvo labai kultū
ringas. Stasys. patlaba

dūda atpūtė naują faktą; visoje Rusijoje gyventojas! 
dieną negauna nei dviejų uncijų mėsos, kurios neužten
ka nei plonam senvičįui.

O duonos klausimas bus daug aiškesnis, kai Šklėrius 
paskaitys partijos konferencijai pasakytą Brežnevo kal
bą apie žemės ūkį ir parašys, kuriais sumetimais sovietų 
žemes ūkio ministeris Polianskis buvo išmestas iš kabine
to, išspirtas iš politinio biuro ir aplupinėtas nuo visų ko
munistų partijos vado privilegijų.

j žeidusios kulkos, iš kurios nūs 
tatys, kokios rūšies ginklas bu
vo pavartotas. Sužeistoji nu
gabenta į Victoria Memorial 
ligoninę Waukegane, kur ji 
tarnauja kaip registruota slau
gė (nurse); jos būklę, daktarai 
pripažino patenkinančia. Jį 
buvo viena iš kelių šimtų kelei
vių, penktadienio rytą trauki
niu- važiavusių į Chicagą, kai 
traukinui važiuojant 50 ar 60 
mylių greičiu per valandą tau
kiais krūmais apaugusiu tarpų 
prie Shoreacres Country . klu
bo pasigirdo trys šūviai. Vie-z 
na kulka pataikė Mrs. Harris 
paviršutiniškai į galvą, o ki
tos dvi kulkos padarė Įlenki
mus šone vagono, kuriame ji 
važiavo. r

Geležinkelio linijos pareigū
nai buvo susirūpinę, kad nesu
mažėtų traukiniu važinėto jų, 
bet atrodo kad publika, kurios 
kiekiai sekančiuose traukiniuo 
se nesumažėjo, nesiduoda tere 
rizuojąma kokiam Išprotėju
siam piktadariui, kurio polici
ja atsidėjusi ieško.

RAŠO DAN KURAITIS

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Visi trokšta laisvės

Leninas su Trockiu turėjo labai didelių planų Eu
ropai valdyti, bet jiems nepasisekė. Vengrijoje buvo 
sukilimas, bet Vengrija buvo labiausia atsilikusi Aust
ro — Vengrijos imperijos dalis. Vengrijoje maištavo 
ūkininkai, kuriems kiekvieną dieną buvo vis sunkiau 
gyventi. Bavarija taip pat buvo atsilikusi. Kitos Vokie
tijos provincijos daug geriau stovėjo, pramonė buvo 
pirmyn pažengusi, bet Bavarijoje veik nieko iiebuvo. 
Kaip vengrai, taip ir bavarai prakišo.

REVOLIUCIJOS PROBLEMOS
Leninas, taip Tuchačevskis buvo tikri, kad 
pavyks pasiekti Bavariją, o vėliau kiti sovietų 
pasieks Vengriją. Nepasisekė todėl, kad pa-

vieniem 
daliniai
ei u komunistų vadų tarpe nebuvo vieningos nuomo
ms apie kai guriuos pagrindinius klausimus. Man, 
jeigu kas apie juos būtų pasakojęs Chicagoje, Vilniu
je ar Maskvoje, tai būčiau netikėjęs Gal būčiau netu
rėjęs laiko išklausyti, bet Budapešte man teko patirti 
keletą tokių dalykų, apie kuriuos norėčiau pasidalyti 
mintimis su skaitytojais.

Reikia pripažinti, kad Budapeštas yra gražus 
mie stas. Dabar, kada mieste yra didokas skaičius ko
munistinių milijonierių, tai reikia pripažinti, kad ja
me yra tvarka, švara ir gera priežiūra. Be priežiūros 
negali būti švaros.

Viename Budapešto parke, visai netoli nuo cent
ro. yra vadinama Didvyrių aikštė. Vengriškai ta aikš
tė vadinasi Hosok tere. Tyčia paprašiau, kad man
tos aikštės vardą užrašytų ir vėliau galėčiau vardą 
palyginti su lietuviškais vardais. Kaip matote, veng-

riški žodžiai nieko bendro neturi su lietuviškais žo
džiais. .

Toje aikštėje yra didelis tūkstanties metų pamink
las. Madjarai 896-tais mūsų amžiaus metais nukaria
vo tuometinius Vengrijos gyventojus ir primetė jiems 
savo kalbą ir savo papročius. Koki ten gyventojai bu
vo — jokių dokumentų nėra. Kažkur užrašyta, kad 
jie kalbėjo ta pačia kalba, kuria kalbėjo šiaurės Ita
lijos gyventojai dar prieš Romo imperijos laikus.

Budos miestą ir Obuda apylinkę pavergė Madjarų 
karaliaus Arpado vadovaujami kariai. Pirmiausia at
vyko raiteliai iš Pietų ir pavergė visą kraštą, o vėliau 
Budos sritin buvo atvežtos karių šeimos, apgyvendin
tos dabartinėje Vengrijoje. Kai kurie Arpado kariai 
ir bajorai savo žmonų ir šeimų neatsivežė į Budos 
sritį, tai tie vedė vietos gyventojų moteris ir kūrė šei
mas.

Praeito šimtmečio antroje pusėje, kai suėjo tūks
tantis metų nuo vengrų įsigalėjimo, buvo pastatytas 
šitas paminklas. Jis labai didelis, ten supilta nepa
prastai daug geležies, špižiaus ir bronzos. Viršuje jo
ja pats karalius’Arpadas, o vėliau eina kelias į vir
šų. kuriame yra išbarstytos kilų didvyrių statulos.

Ten stovį šv. Stepono statula. Jis skaitosi Vengri
jos valstybės pagrindinis organizatorius. Pirma žmo
nes gyveno be valstybės, tvarkėsi papročiais. Tiktai 
karalius Steponas reikalus aptvarkė, papročiams da
vė įstatymų formą ir paskelbė visam kraštui. Vengri
ja nuo tų laikų tapo Steponų žemė. Didysis Lietuvos 
kunigaikštis taip pat vadinasi Steponas. Jo pavardė 
buvo Batoras, bet vardas atėjo nuo pirmo Vengrijos 
karaliaus ir šventojo. Senovėje karaliams buvo leng
va tapti šventaisiais, bet reikalas pasikeitė praeito 
šimtmečio gale. Dabar labai atidžiai tyrinėja visą kiek 
vieno šventojo gyvenimą, bet tais laikais užteko būti

karalium, kad būtų lengviau tapti šventuoju. Aišku, 
turėjo būti geras karalius.

Kiek aukštėliau prie Tūkstanties metų paminklo 
stovi vengro Ludislovo pamiklas. Iš to ir pas mus yra 
Ladas ir Vladas. Vladas tai iš slaviško, o Ladas — iš 
vengriško, o gal iš seno lietuviško. Kitas paminklas 
stovi Colomanu, dar vienas Belai. Visi jie buvo Veng
rijos karaliai. Stovi paminklas Janošui Hunjadųi, ku
ris kovojo prieš turkus, kai šie buvo pavergę visą 
kraštą. Yra paminklai Gabonu, Istanui, Rakošiui, Ko- 
suthui ii kitiems vengrų tautos didvyriams, kovojur 
siems už savo- krašto laisvę.

Netoli šio paminklo yra Dailiojo meno muziejus, 
Meno Galerija ir visa eilė kitų meno centrų. Iš visų 
vengrų menininkų man geriausiai patiko Sandor Mi
kus. Vengrai rašo Mikus, bet ištaria Mikas. Pradžioje' 
man atrodė, kad čia gali būti ir lietuvio Miko darbai, 
bet prižiūrėtojai man tvirtino, jog tai yra tikro veng
ro pavardė ir darbas.

NAUDINGAS AIŠKINTOJAS
Prie Vengrų karalių: paminklo sutikau vieną labai 

simpatišką senuką, pasirišusiame maišelyje besine- 
čiojąntį kelis skudurus ir kažkokio tepalo. Jis prieina 
prie paminklo bronzinės dalia ir ją pašvei&a. Jeigu 
nešveistų, tai tie parniūkia! taip gražiai neatrodytų. 
Jam, aišku, reikia mokėti. Jeigu miestas, vąlstybė ar
ba muziejus negali mokėti tarnautojams švarai palai
kyti, tai nieko negali laukti iš to muziejaus. Jame ne
bus tvarkos ir nebus švaros.

— Esu amerikietis, pirmą -kartą matau šiuos pa
minklus, ar galėtum man pasakyti^ ką jie reiškia? — 
paklausiau Istvąno. Jis man sakė savo pavardę, bet 
dabar berašant man ji praspruko iš atminties.

— Mielu noru .tai padarysiu, — pasakė senukas.

Jis .tuojau įsidėjo savo skudurą į maišelį, nusišluos
tė viena ranka ūsą ir pradėjo -pasakoti. Ką jis man 
apie minėtą parką pasakė, nebūtų įdomu, nes kiek
vienas, nuvažiavęs Vęngrijon, gali jį užgirsti Pabai
gus šnekas apie karalius ir šventuosius, Istvanas už
vedė kalbą apie mūsų , laikų didvyrius.

Jam didžiausiu didvyriu buvo pats Kadaras, suge
bėjęs vedžioti rusus už nosies jau kelintas metas. Jei
gu ne Kadaras, tai šiandien vengrams būtų tekę gy
venti taip, kaip jau penktas dešimtmetis gyvena ru
sai. Istvanas yra įsitikinęs, kad Kadaras yra pats ge
riausias Vengrijos politikas ir globėjas. '

— Kodėl rusai tuojau po Pirmojo’Pasaulinio ka
ro nepaėmė Vengrijos? paklausiau Istvano, kai mudu, 
praleidę porą valandų prie paminklo, vėliau atsisėdo
me artimiausiame restorane ir užsakėme garuojant 
čio ir labai šviežiai kvepiančio guliažo.

— Tuo metu rusai dar nebuvo pakankamai stip-' 
rūs, — main aiškino Istvanas. — Aš pats tuo metu bu
vau Rusijoje, girdėjau daugelį kalbų ir skaičiau laik
raščius. Mes stovėjome Maskvos kareivinėse, ruošė
mės kovai, bet visą laiką vaikščiojome į mitingus ir 
skaitėme laikraščius. Tada aš ir rusiškai pramokau.

Be silpnumo, jie buvo paskendę savo jninčių 
tinkle. To meto rusai revoliucionieriai įsikalė sau į 
galvą, kad revoliucijos negalima primesti kitoms tau
toms ir kitielfis kraštams, jeigu tos tautos pačios ne
benori. Trockis manė, kad revoliuciją gali tiktai no
rintieji žmonės pravesti, bet jeigu žmonės nenori, tai 
prievarta jiems revoliucijos nepamesi. Tuo tarpu pa
čios revoliucijos metu iškilę nauji vadai kitaip galvojo. 
Jiems atrodė, kad revoliuciją teks primesti toms tau
toms, kurios nesusipranta ir revoliucijos nesiekia.

(Bus daugiau)
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hERKRAUSTYMAI

As pritraukiau lups žmoniškomis virvėmis, meilės ryšiais." — Oze. 11:4

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

I

TĖVAS IR SŪNUS

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Laidotuvių Direktoriai

ADAM BERNADIŠIUS, Sav.

EUDEI

linkime visiems savo klientams ir draugams

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
Savininkai PAULIUS ENDZELIS, JUOZAS BENDORAITIS

3240 So. Halsted St CAlumet 5-7252
f

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

Dėl

!

Phone: YArds 7-1911
1739 S<k flalcted Stieei, Chienllhnnte 6060b
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GRADINSKAS

vių
Čia

i

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir t t

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Apdraustas per kraustymas 
ii įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

1976 METŲ '
TELEVIZIJA

TIK $89.95
2512 W. 47 ST. • F R 6-1998

Attd. 9—6; pirm, ir ketv. 12-^8. 
Sekm. ir tree, uždaryta.

lELEF. PR M229

DR. ANNA BAISŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telri. 695-0533

Fax Valley Madical Caster 
860 SUMMIT STREET

ROUT e“587ELGIN/lLLlNOIS^

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST, 7Jst STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO \ALAND0S:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrai, penktadieni nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus. ■■

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas, antrą šeštadieni 8—3 vai.
TeL: 562-2727 arba 562-2728

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Aye., WA 5-2670 

valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GlfVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

TeL- 561^4605 ir 4894441 * 
OFISAI : '

1002 N?WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tek: HE 4-1818
Rezidencijos: P R 6-98G1

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS:- Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tei. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
0FI§O VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
,Ofise telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

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

2850 Wes* 63rd St., Chicago III. 60629 
T.l.f-: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

IT 1 U J I E K A S

Š. m. balandžio 6 d. “Drau
go” 82 nr. Jonas Jokubka, ra
šydamas ‘Laiškai Draugui’ skli 
tyje ir norėjo man primesti ne
tikslumus mano koresponden
cijoje, paskelbtoje Naujienose 
kovo 3 dieną, bet deja, moky
tojas Jonas Jokubka savo laiš
ke nieko konkretaus nepasa
ko patikslinimui mano pasa
kytų faktų. ’

Tegu aš ir ne labai tiksliai 
paminėjau Šv. Antano parapi
jos mokyklos mokinių skai
čiaus, bet kitus mano teigi
mus mok, J. J. del nesupranta
mo tikslo, ne tik, kad mano 
žinių, nepątikslino, bet suvėlė; 
nukrypo nuo temos ir dar pri
dėjo melagingų tvirtinimų.

Aš parašiau, kad šiais me
tais, pirmą kartą per 17 metų, 
nuo įsikūrimo lituanistinės mo 
kyklos buvo menkiausiai pa
minėta Vasario Iti sukaktis. Tą 
rnipėjimą vykdė mokytojos pa 
mokos laiku, (abejoju ar vi-

, k. .
Mokytojas Jokubka to neuž

ginčija, bet dar prideda; — kad 
istorijos mokytojai, (o kiek jų. 
yra — nepasako) savo pamo
kose aiškino mokiniams dienos 
prasmę. Tad kitiems mokyto
jams nebuvo reikalo tą patį 
kartoti— (!)...

Mokytojau Jokubka! Pamo
kų kartojimas nėra nieko blo
go, juk mes “Tėve mūsų” daž
nas kartojame kiekvieną die
ną, tai kodėl lietuviui nepakar 
tolį apie Vasario 16-tą ir tin 
karnai pagerbti?

Tamsta skundiesi, kad skir
tingo amžiaus mokiniams rei
kia skirtingai'pasiruošti, o tų 
mokinių net 30! gal dar ir ži
nias pasisemti iš komunistą 
redaguotos, Vincento Liulevi- 
čiaus pasirašytos, kun. A. Juš
kos įvertintos ir frontininkų 
LB išleistos “Lietuvių tautos ir 
valstybės Istorifą^- šaltinių, tai 
iš tikrųjų'užjaučiu rJus, nes ten 
nieko nesako apie Vasario 16- 
tą.

Kas liečia šv. Antano para
pijos mokyklos ir Cicero litua
nistines mokyklas, tai jos ne
turį nieko bendro, nes taip ir 
pasisako kun.,-A, Juška (žiūr. 
.Draugas nr. 256, lapkr. 1 — 
1975 m.) Ten rašo: — Cicero 
veiklia dvi lituanistinės mo
kyklos — pradinė ir aukštes
nioji, skirtingos nuo šv. Anta
no parapinės mokyklos. —

O tamsta suveli jas sakyda
mas: — Tad minėjimas su jais 
buyo atliktas kartu su parapi
ne mokykla. Jie ir programoj 
dalyvavo. — Tad jeigu parapi
nės mokyklos mokiniai dar 
lanko ir lituanistinę mokyklą 
ir jie parapinės mokyklos var
du ruošia paminėjimui progra
mą, tai- dar nereiškia, kad li
tuanistinė mokykla dalyvauja

Linksuumv arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiausios gėlės ir vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
R.OY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Harlom Avė. — 586-1220

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

tik
bet 
rū-

paminėjimo programoje ir tai 
patvirtina to paminėjimo pro
gramos lapelis. Jame nesako 
apie lituanistinės mokyklos 
mokinių dalyvavimų.

Tai kam girtis svetimu triū
su t Dar priedui, mok. Jokubka 
tvirtina, kad lituanistinėm mo
kyklos mokiniai dalyvavo Va
sario 16 minėjimuose, kaip Al
tos vasario 8 d. ir LB vasario 
22 d. Taip, jei ir dalyvavo 3 ar 
5 mokyklinio amžiaus vaikai 
tuose paminėjimuose, tai 
dėka jų tėvelių pastangų, 
ne lituanistinių mokyklų 
pėsčiu.

Taip pat savo laiške mok. 
Jokubka tvirtina, kad santy
kiavimas su tėvais ir tėvų, ko
mitetu buvo ir yra geri. Jei bu
vo tokie geri, tai kode! tėvų 
komiteto, pirmininkas Juozas 
Arštikys “atleido” iš mokyto
jos pareigų p. Antaniną Rep
šienę? Ir kai tas reikalas pa
siekė spaudą, tai ir “atleidi
mas” neišdegė. Mok. Jokubka 
savo laiške užsimena apie mp-, 
kyklos balių, bet nutyli, kad 
to balia programoje “antro kai 
mp” “artistai” išdergė Tautos 
Himną, lygiai tuo reikalu nu
tyli ir tėvų komitetas. Atrodo, 
kad išdergiirias -tautinių Simbo 
lių yra “numatyta”, gal net ir 
“programoje”., Jokubka pasisa
kė kad kun. A. Juška tik ap
gailestavo, kad ne visi moki
niai dalyvavo vėliavos pakėli
me. Jei kokie vaikai ir dalyva
vo prie vėliavos pakėlimo, tai 
tik tėvų dėka, kurie pasirūpi
no tiio reikalu, bet lituanistinės 
mokyklos vaikai, buvo įspėti 
paties mokyklos direktoriaus, 
kuris pasakė tos mokyklos mo 
kiniams, kad jeigu kas nori 
dalyvauti prie vėliavos pakė
limo, tai gali eiti, bet jei kas 
nenori, — tai nėra jokia parei
ga...

Tad nežinau?, ką gi kun. Jus 
ką gali apagilėstauti.

Pabaigai, mok. Jonas Jokub 
ka po padarytų priekaištų sa
ko:... nes tai bendras reika
las — išmokyti vaikus lituanis
tikos dalykų. Tam pasisaky
mui visi padorūs liteuviai pri 
tars. Bet pirma turime apšva
rinti lituanistines mokyklas 
nuo probolševikinių vadovėlių 
ir nuo bolševikams tarnaujan
čių klappiukų tik tada nerei
kės

sauja gerus pašarus ir daržo
ves. Jeigu bus geras derlius, 
tai kenuotojai nedrįs kelti kai
nų vaisiams ir daržovėms.

Transportas lėktuvais nebus 
brangesnis, peš yra paruoštu 
daug lėktuvų, galinčių pervež
ti šviežius vaisius ir daržoves. 
Gali pakilti sunkvežimių važ
ma, bet neturėtų kelti maisto 
kainų. Jautienos ir vištienos

Meilė yra pagrindinis Biblijos tonas. Joje taip pat randasi perspėjimai ir 
pažadai, pa reiškimai ir apreiškimai teisingumo ir gailestingumo. Jeigu Die
vo charakteryje nebūtų gailestingumo ir meilės jo teisingumo suminkštini
mui, tai būtų nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievo išmintis, teisingu
mas, meilė ir galybė visada veikia tvarkingai ir sutrartinai. Todėl visi, ku
rie pažįsta Dievą, noromis myli ir .gerbia jį. Didysis mūsų Mokytojas yra 
pasakęs: “Niekas negali ateiti pas mane, jeigu jo nepatrauks Tėvas, kuris 
mane atsiuntė”. Ir vėl: “Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie 
savęs.” (Jono 6:44; 12:32) Visų patraukimas prie Jėzaus įvyks jam karaliau
jant Tūkstantmetiniame amžiuje.

Visi žino, kad mirti* yri žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mš 
rudąjį? J t< klausimą atsako knygutė "Viltis po mirtie**', kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 66629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJA!

drumsti.
Stasys Mikusis

linkiu visiems savo kostumeriams 
ir draugams

GAIDAS
SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

nas ir kiaušiniai neturėtų bran 
gti, o kiauliena gali dar atpig
ti. Atrodo, kad šiais metais bus 
nepaprastai geras citrininių 
vaisių derlius, todėl galima 
laukti pigesnių sunkų ir pačių 
vaisių.

Pasveikink savu draugui 
per ’Nauj xonas^

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

Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TŪTOMOBILIAMS PASTATYTI

1546 South 49th Ct Cicero, III. 60650 
Phone OL 2-9311

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

Maisto kainos 
neturėtų kilti

Washington, D. C. — Eko
nomistai apskaičiuoja, kad 
šiais metais maisto kainos ne
turėtų kilti. Nepaprastai geras 
oras pietų valstybėse prana-

Frank’s Television & Radio, Inc
PARDUODAM IR TAISOM

OEZJJOS VEIKALAI
Poezija — Kaip pavasaris, kurib pradžioje pro cupsiaiių sniegą liepia 

Lazdynui Lssfcleisii mažuti deimantu spindinu žieaą, apKaisu medžių sa*as 
žirginiais, Kaip komelėmis ir pamažu jveaa į gamtos vaizdų ix garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose garnio* scenovaizdžiuose svajoja 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimų. f -

1 AugustaityTa - Vaiciunierw, ZVAIGŽDfiTGS NAKTYJ U toru o tni 
natų, 1ZO psi. ikaina Ji.—. . z *-

2. Jurais BalTruSaiHs, ZfcMEb PAKOP05. ISlegljua. ^leautieK pvenms 
Kišeninio lurmato, 157 psl. Kama 5>Z.UU.

3. Bufkv EIL6RAŠCIAI IR RAŠTAI. 155 psi. 51.5U.
4. Vincas Jonikai, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių narūne. 1(J£

psl. Kama $3.UU. x
5. Kleopas Jurgelionis, GLUDI LIŪDI. Eyrikus cues, 1UO pai. S2.U0
0. Ana toil |us Kairys, AUKSINA SĖJA. Eilėraščiai, do S2AM1.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. ElUuoU paaakojimai apie

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais, su autoriaus iKustracijonu* S5.UU.
K Nedai Rastems, THE FOREST OP ANYKŠČIAI, Antano Baranauske 

‘Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
H. Baly* R ūkia, UGNIES PARDAVĖJAS. Eiles, #3 pai SI.UU.
10. Stasys Santvarai, ATDARI LANGAI. Riti mine lyrika, 1<T7 pa*, S3JJ0
11. Stasy* Saitvara*, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos įmyga, 152 pa£ $2,50.
12. Petrai Sagata*, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti tūrinė- 

dai, 92 psL, $1,00.
13. Petrai Šagalai, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
14. - ’------------------------------— —
15.
IK
17.

55 psl.
18.

Eugeni|ui Gruodi*, AGUONOS IS SMĖLIS. Eiles, 7U pel., >1.00 
Elena Tumiene, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 p«l. S2J0. 
Alton*** Tyruoli*. METŲ VINGIAI. Lyrikos naktine, 180 psl. $3 DU 
Jonas Valaiti*, SĖHOVES LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 
$1.00.
Adoma* BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 p*L »on

* Norėdami įsigyti šias ar kita* knygas, prašome a Ui lankyti | Naujienų 
bitinę arba atsakyti paito. pridedant čeki ar pinigin* orderi

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

Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
AssociacijosI

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti. Naujienose.
Juozas Kapačinslcas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kurianfio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGlETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune; Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbasgirdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraiti*, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

D. Kuraiti^ KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna In tu risto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 istoriniai žemėlapiai.. 106 psL Kaina $2.00.

Vincas Žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
> 84 psL Kaina $1J50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE. 1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60601 

atsilankant darbo valandom^ arba užsakant peitu lę 
čak| ar piniginę perlaidą.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: Olympic 2-1003

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: TArds 7-1138-1139

(LACKAWTCZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET
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Edvardas L. Bubnys is Mar 

quette Parko apvlinkts gavo 
pagyrimo raštų iš Illinois uni
versiteto Urbanoje vadovybės 
už ypatingai gera dėstyna 
Ekonomijos mokslų departmen 
te.

— Anna Pauiikaitienė, 80 m. 
sunutė, užpraeito sekmadienio 
popietę buvo apiplėšta prava
žiuojančio vyro prie 70-tos ir 
Artesian Ave. Iš jos atėmė ran
kinukų su $2.

— Prof. dr. Stasys Goštautas 
atstovauja Bostono ir apylin
kės lietuviams Paballiečiu drau 
gijoje.

— Stasys Juskėna# prašo pa
tikslinti taisytinas klaidas jo 
straipsnyje apie a. a. l)r. Vac
lovų Paprocką NaujienifSo nr. 
Tikrumoje Dr. V. Paprockas 
gimė Zablaciškiu km., o palai
dotas Cypress Hill kapinėse.

Lietuvių Savaitė Massa
chusetts gubernaturoj balandžio 
2t>-30 d. sulaukė Bostono lie
tuviu dėmesio, pritarimo ir pa
ramos. Komiteto iždininkas 
yra A. Andriulionis. Gegužės 
1 d. 7 vai. vtik. So. Bostono Pi
liečių klube Brocktono Lietuvių 
parapijos choras ruošia kon
certų.

"NAUJIENOS’ KIEKVIENOLIETUVIO
DRAUGAs IR HTjCDJLlS

Visiems mūsų klientams ir draugams linkime 
gerų ir linksmų Velykų Švenčių

CHERRY MEAT PACKERS, Inc.
4750 So. California Ave., Chicago, IL 60632 

TeL: YA 7-1200

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS. ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekiy.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ. *i

MOVING — Apdraustas per kraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metų patyrimas. - ‘

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209
If Jl" 1 .. ■ " '.Į!" — ............................ .1 L lltLJ,M.UWl. . , .J,.. J),,U  N, I1.UIIĮ.J.WĮ.Į1II l'.’į ...... ... ..

Į SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St, Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Hafsted et, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANTINAS

------- .........___________________________________ ______

JUBILIEJINIŲ METU
VEJU SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu Minint tą sukaktį, garinant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas .Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tviitai otovl ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais arxfe įgalio
tiniais .

’ * 2.^ ■. j

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.'*

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pinnūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago]® Ir Kanadoje metams — S30.00, puse: metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00/ Kitose JAV vietose metami 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniui

— $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
M M W >•» MM MBr MTV W W aaai ■* MT MHM esą MBV .«■» •“» M9 MV

NAUJIENOS,
5 39 So. Halsted St., 
Chicago, Di. 60608

Q Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS ________________________________

ADRESAS ___________

8 NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— MONDAY, APRIL 12. 1976

“PASAULIO LIETUVIS” 
IR V. SAUDARGO LAIŠKAS 

a

“Pasaulio lietuvis” — Lie- Bet negalimu nuimti atsako- 
tuvių Bendruomenės oficiozas. įnybės nuo tų^Vurie tokią ne- 
Jį leidžia Pasaulio Bendruo- sąmonę spausdina PL oficioze, 
menės Valdyba. Iki šiam lai- Įdėjimas taip įžūliai įžeidžian- 

buvo StJčįo laiško be jokių redakcijos 
Barzdukas. Gi nuo š. m. vasa- komentarų, reiškia, kad PCB 
rio mėnesio jo redaktoriai yra tokiems manijako svaisčioji- 

aĮsmenys. Paskelb- mams pritaria. Juk toks prieš 
Vatikaną pareikštas šmeižtas 
yra nusikaltimas, kuris šaukią 
si teismo, ne
taip rašė, bet Įę, prieš tuos, ku
rie jį įtalpino ČLB oficioze.

Pagaliau kuogi skinasi Mas
kvos šnieižimaš apie Vatikaną, 
kuri savo sovietinėse enciklo
pedijose jį niekina ir vadina 
reakčijonierių lizdu? Gi PLB 
redaktoriai atspausdino V. Sau 
dargo laišką, kuriame jis va
dina Vatikaną ^penktą j a kolo
na”, kuri su ,komunistais kėsi
nasi sugriauti- krikščionišką 
Vakarų pasaulį. Tikrai, turėtų 
būt gėda Pr. Razminui, kaip 
jis, katalikas — ateitininkas ga

kui jo redaktprius

HOMEOWNERS POLICY

■   i m ------- i» n ,

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. NEDZINSKAS, 4065'Archer Ava 
Chicago, III, 80631 Tai. YA 7-59K

REAL ESTATE FOR SALE Į REAL ESTATE SALE
hbmai, Žemė — Perdavimui | Namai, žemė — Pardavimui

bevardžiai
tas jo adresas, kuris yra Br. Nai 
nio namo numeris. Taip pat- 
paskelbti ir du technikiniai re
daktoriai, būtent Stasys Džiu
gas ir Pranas Razminas, Gimi
mo švė. Mergelės parapijos, 
Marquette parke lituanistinės 
mokyklos vedėjas ir ateitinin
kų sendraugių veikėjas.

Vasario mėnesio PL leidinys 
yra. skirtas paminėti Trečia
jam Jaunimo kongresui, įvy
kusiam P. Amerikoje. Iš ats
pausdintų pasisakymų apie šį 
kongresą negalima susi daryti 
pilno, objektyvaus vaizdo, kiek 
jis buvo sėkmingas ir kiek bu
vo naudingas pavergtosios Lie
tuvos laisvės kovai. Aprašy
muose daug pagyrų, daug iš
lieta jausmų. Reik tikėtis, kad 
kas nors jyįvertins nuodungiau 
ir išsamiau. Tarp straipsnelių 
įtalpintos .nuotraukėlės dar nie 
ko nesako apie kongreso svorį.

Bet ne apie jį šį kartą noriu 
rašyti, o apie tą laišką, kuris 
šiame leidinyje, prieš paskuti
niame puslapyje atspausdintas. 
Laiškas rašytas iš Australijos, 
kaž kokio V. Saudargo. Laiš
kas šį PL leidinį apteršė, kad 
ir visokiausiais cheminiais mil 
teliais jo nebenuvalysi.

0 ką gi rašo minėtame laiš
ke V. Saudargas? Jis turįs ma
žai žinių, kas dedasi LB, neži
no nei joje vykstančių nesklan 
dūmų. Bet jis žinąs, kad Vati
kanas pasidarė penktoji kolo
na Vakarų pasaulyje, bend
radarbiaudama su komunis
tais sugriauti Vakarų pasaulio 
egzistenciją. Taip V. Saudar
gas parodė savo veidą, bet kąr 
tu su juo parodė į,yęidą ir PLB 
anonimiškoji redakcija. Ar tai 
ne kiaurus -ir šmeižiantis įžei
dimas Vatikano, o kartu ir ka
talikų? Tiesa, kad tokį įžei
džiantį ir užgaunantį pliauška 
lą gali parašyti kiekvienas ne
išmanėlis ir už tai jis nėra at-.. 
sakingas. '

Call Frank Zapolit 
32O8’/2 W. 95th St.

GA 4-8654

STATI FAAM

IMSVAAMCf

itate a ad Casualty Company

Ruošia SLA Seimo 
programos knygą

Šiais metais SLA švenčia sa
vo veiklos 90 metų sukaktį ir 
ruošiamasi 59-tam seimui, ku
rį suvažiuos Amerikos ir Ka
nados delegatai. Suvažiavimas 
įvyks liepos - July 5-6-7-S die
nomis Chicago j e, Pick Con
gress viešbutyje.

SLA nuo pat įsikūrimo pra
džios rūpinosi svarbiais lietu
vių tautos reikalais. Jis buvo

Ii prisidėti prie, atspausdinimo (didžiuoju * lietuvių veikloos 
tokio Jūrinio laiško ir tai to
kio asmens, kuris matomai ne
turi nei mažiausio atsakomy
bės jausmo pajautimo.

Teisingai kaž kas rašė, kad 
kaž kokia slaptoji ranka ieško 
būdų sugriauti:"mūsų paskuti
niuosius vilties, tiltus, mus su 
kompromituoti prieš laisvojo 
pasaulio žmonės. O rezultate, 
tai yra patąrnayimąs okupan
tui.

Už tokio turinio laiško ats
pausdinimą “Pasaulio lietu
vio” bevardė redakciją galėtų 
laukti iš Maskvos, padėkos, nes 
ir ji padeda Vatikaną šmeižti. 
Gėda LB,- ktftFp^rodė šiuo 
laišku savo nesugebėjimą orien 
tuotis. Katalikai "turėtų pakel
ti stiprų balsą ir pareikšti Pa
saulio LB Vald^ąi griežtą pro 
testą. A. Svilonis ^

can prevent 
forest fireel

SUSIVIENIJIMAS -■ ■ ■ -i 
LIETUVIŲ' i ~ 
AMERIKOJE

' 7 į ■ I

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėk E Ma
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams. *-

f ' , į’
SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija —' duoda gyvy

bės apdraudę Ir ligoje pašalpa, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. “ .

SLA — jau turi daugiau, kaip tris sū puse milijono dolerių kapltatę, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gMi 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00. / 1^7;

SLA -r 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 apdraūdą: 
tiž $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

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

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

fe * = ■ '

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašystt:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
30T WEST 30 STREET, NEW YORK, N. T. 10001

Jau kuris laikas atspausdintu ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA ’
Alekso Abrbse knyga aprašanti paskutinių 90 (1889-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbui 664 psl. Kaina 
S10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai Ir 311 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, Laisvamaniškų Ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti Čeki arKa Money 
Orderj

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 1 t 3#?
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, m. 60608
■ —- - - ------------------------------- ------------------—__ .

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
• IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

' MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PLIKAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

B U T Ų N U O M A VIM A S
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI
Į VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE '

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

centru. Minint šios organizaci
jos 90-ties metų gyvavimo su
kaktį, kuri ■ sutampa su šios 
šalies (JAV) 200 metų sukak
timi — Bicentennial minėjimu, 
ruošiama išleisti gražus leidi
nys — Seimo programos kny
ga, kuriame numatoma talpin
ti daug Įvairių aprašymų apie 
lietuvių veiklą ir veikėjus Ame
rikoje. ... z

Daugelio organizacijų—kuo
pųir įvairių profesijų žmonės 
—- jau- prisiuntė sveikinimus, 
žinias, skelbimus, bet dair daug 
galėtume jų talpinti. Todėl 
kviečiame ne tik narius, bet 
visus lietuvius prisidėti prie šio 
istorinio leidinio išleidimo.

Komisiją knygai išleisti su
daro šie nariai:.

K. Macke-Mačiukąs, S. Molis, 
P. ■ Vilkelis, J. Kapačinskas, J: 
Dervinskas, A. Vysther.

Sveikinimus ir. nuotraukas 
malonėkite, siųsti žemiau duotu 
adresu: .. .. .-
Mr. K. -Macke, 2549 West 71st 
Street, Chicago, ftl. 60629. Tel. 
776^3140. (pr.)

— Dail.. Ą.: Petrikonio tąpy-z 
bos darbu paroda atdara 7 die
nas savaitėj e jiuo. -10 ryto; iki 
6 .vai.. vakaro, • p ..pirmadieniais 
ir ketvirtadieniais ■ nuo . 10 ryto 
iki 9 vą£_vaįę. Marquette Meno 
Galerijdj.e^-: ^Įp.’ Ay., 63rd St., 
prie Kedzie Avt. Tel. 436-2112. 
Visi kviėmmi atsilankyti, (pr.)

— Cnicagos Simfoninis Or
kestras atliks kbmpoz. Vlado 
Jakubėno /kūrinius- JAV Bicen
tennial minėjime, kuris jvyks 
š. m. balandžio 25 d. 2 vai. po 
pietų Arie Crown teatre Mc
Cormick place. Bilietai parda
vinėjami Brazdžionio krautu
vėje, 2646 W. 71 st Bilietų kai
nos 4, 3 ir 2 dol. (Pr.)

EVERY TREE
IS A 7AMU Y TREI

Oat trees fcroer
^oor ftauly vidh msar 

happy honn o£ naesdoa.
▼hf it*g jmpoettot» protect
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Ahrtys bold matches till cnUL 

Be wtfr to dtow ill campfim.

dhefB. įgiltu Crash iH 
■Bniro dead ooC

Heseet Only yoc a* 
pfWveflt fioceK fiets

SAVININKAS PARDUODA IQ kam, 
barių rezidenciją su 6 miegamaisiais, 
kilimais ir užuolaidomis. Pilnas rū- 
sys^ karšto vandens šilimą garažas. 
Gera vieta 5&tos ir Troy apylinkėje 
— arti mokyklų, bažnyčios ir arti vi
sokio patogumo/ Kaina sumažinta 
skubiam pardavimui. Tel. 737-8916.

10 BUTŲ n^ras i vakarus , nuo Ci
cero Avė. Virę $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu
tu mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja.

NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb. 
butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuje. 
Mūro garažas. Į vakarus nuo Kedzie.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

IR GYVENKDIE ČIA'
■_ _■ * ___ ..... . z*

6 butu iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke. š£6,000.

2 butu puikus mūras, atskiri šildy
mai, 2 auto garažas, Marquette Par
ke. Arti mūsų. $27,900,

ARTI 73 — California 20 metu 
puikus* 6 kamb.. 2 aukštu mūras ir 
2 auto mūro garažas. Labai patrauk
lus gyventi. $23,300.

SAVISTOVIAM profesionalui ar 
kiekvienam žmogui galima gerai pir
kti 2 aukštu mūro namą, luksus 6 
kamb. butas ir modernus biznis. Na
mas prieš 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką. $38.000/ x

2951 W. 63rd St Tel. 436^7878

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 1S.XM.

Lietuvių kalba: ^isdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO; ILL. 6CB29
-- — .............-- ........

z 11 - i

j TERR A 
Brangenybei, .LafkrodžleL Dovanos 
< visom* progoms.

3237 WEST ttrd ST„ CHICAGO

- Telet 434<4650

Didžiausios kailių 
pasirinkimas ( 

pas vienintelį 
lietuvį kailininką 

Chicago je

^NORMANĄ 
BURŠTEINA

Tek 263-5826 
(įztaigoc) ir 
677-8489

v (buto) _

185 North Wibaah Avenue 
2nd Floor Chicągo, DI. 60601

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus. '

(Pr).

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas 
2M4 WEST 69th STREET

T»Mj R E public 7-1M1 
------------ ------- ------------- /

HELF STRENGTHEN 
AMERICA'S PEACE POWER

; 9 kambariu kaip naujas ranch? 2 
virtuvės. 2 vonios, nauji karpetai. 
Arti Brighton Parko. Galite greit už- 
imji. $36,500. A

2 BUTU modemus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami, graži 
gatvė Marquete’Parke. $36,600.

' MODERNUS 4 , BUTU mūras ir 2 
uito mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 

J45,500.

VALDIS REAL ESTATE
2625 West 71st St. TeL RE 7-7200"

RUB’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 
V NUOMOSlt.

ĮVAIRUS DRAUDIMAI
Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

♦369 ARCHER AVE. CTUCAGOJE 
Tel. 254-5551

LEMONTO APYLINKS.TE 
I35-TA IR ARCHER AVĖ. 

Tel. 257-5861

M. A. š : M K U S
Real Estate. Notary Public.; 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 

I iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

Visi namo ir perstatymo darbai
Kambarių pristatymas, porčiai. žai
dimų kambariai, rūsys, maudynės, 
virtuvės miegamieji, apmušimas. 
Mažam kontraktoriui reikia darbo.

SKAMBINKITE 545-0478.

HEATING CONTRACTOR
(rengiu mieste Ir užmiesty naujus Ir 
oerstatau menus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditiomng. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. TeL VI 7-3447

DĖMESIO 
$2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis: 
A.LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

REMKITE TUOS BiZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI




