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DAUGIAU ŽUVUSIU PU V VIETNAMO KARE
MASKVA. —- Sovietų valdžia besistengdama didinti pramo

nės ir žemės ūkio gamybą iki šiol visai nesirūpino aplinkos teršimo 
klausimais, kol spaudoje pasigirdo alarmo balsai ir gyventoju 
protestai dėl vandens ir or£ teršimo. Dabar žemės ūkio ministe
rija paskelbė, kad visojefSovietų Sąjungoje yra uždrausta ga
minti DDT nuodus, kurie buvo plačiai naudojami vabalams nai
kinti. Dabar turimos DDT atsargos bus baigtos naudoti ir dau
giau tų nuodų nebebus?j*Ministerija suvaržė ir kitų pavojingų 
nuodų naudojimą, nes pastebėta, kad nuo jų išnyksta ne tik vabz
džiai, bet ir paukščiai bej žuvys.

Aplinkos teršimas sovietų pra-1 - 
monės centruose pasidarė rim
ta problema. Sovietų spaudoje 
nusiskundžiama, kad vakarinėje 
sovietų imperijos dalyje užterš
tos visos didžiosios upės: Volga, 
Dniepras, Donas, Moskva, Viče- 
ga ir Dauguva. Vandenyje pil
na pūvančių medžių ir pramonės 
išmatų. Vandens užteršimas 
duodąs valstybei per metus 6 bi
lijonus rublių nuostolių.

Baltgudijos ežerų ir upių žu
vų 'produkcija pernai siekė tik 
1936 metų kiekį. Naftos išsilie
jimas Kaspijos jūroje irgi labai 
sumažino žuvininkystę ir paken
kė garsaus rusų ikrų produkci
jai. Įvairūs, pramonės kasiniai 
Ukrainoje sugadino 40.000 hek
tarų dirbamos'žemės, o Rusijo 
je — net 260.000 hektarų.

Sovietų miškuose net 18 mi
lijonų hektarų miško, kuris išde
gė arba buvo iškirstas, likblfc-

Nuskandino du
Kubos laivus

HAVANA. — Kubos komunis
tų oficiozas “Granma” paskelbė, 
kad laisvųjų kubiečių organiza
cija paskandino du Kubos žvejų 
laivus ir paėmė į nelaisvę 11 
žvejų. Jie laikomi ne Ameriko
je. Kubos vyriausybė painfor
mavusi Šveicarijos ambasadorių, 
kuris atstovauja Amerikos in
teresams Kuboje, ir pareikala
vusi, kad pagrobti žvejai tuoj 
būtų sugrąžinti Kubai.

Miami savo centrą turinti ku
biečių organizacija Alfa 66 pri-. , t
pažino, kad ji tikrai paėmusi Į Į Izraelis vėl numušė du Miaus
nelaisvę 11 Kubos piliečiu ir rei-į . . r \ 
kalaujaiiti už j u paleidimą pa*!. ; ^'*1- AVIVAS, — ..Egipte prie šuezo kaualv Įvyko oro kovos, 
leisti 8 kubiečius partizanus, ku-j.kurioje buvo numušti duEgipto lėktuvai ir trecias sužalotas. Abu 
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Kambodiįos generolas Sosthen Fernande^ princo Sihanouko laikais 
buvo saugumo viršininkas, tačiau, princą nuvertus, pasiekė ištiki
mybe naujai valdžiai. Jis paskirtas Kambodžos kariuomenės vir- 

? šininku.

rie neseniai buvo išsikėlę Į Ku
bą, organizuoti sukilimo ir bu-

Kubos valdžia sako, kad jimė- 
pasiduos Amerikos ČIA ir jos 
agentų šantažui ir partizanų ne
paleis. Kuba įspėjo Britanijos 
ambasadorių Richard Sykes, kad 
britai neleistų Kubos priešams 
veikti iš britų valdomų salų, 
esančių netoli Kubos. Kuba pa
ti žada griebtis priemonių sulai
kyti priešrevoliucinę veiklą, or
ganizuojamą britų salose prieš 
Kubos vyriausybę.

želdinama. Azij os sovietų plo
tuose 40 milijonų hektarų dir
bamos žemės dėl blogos priežiū
ros tapo vėjų išpustyti.’ \

Pramonės miestuose gyvento
jai turi tas pačias problemas, 
kaip Amerikos didmiesčiuose. 
Dūmai ir suodžiai, Įvairios kenk
smingos fabrikų dujos teršia orą, 
Įvairūs muilo gaminiai, alyva ir 
vabalų nuodai teršia upes ir eže
rus. Miškai ir parkai priversti- - 
šiukšlių. Vyriausybė nekreipė 
dėmesio ,! aplinkos teršimo pro
blemos, todėl sovietai neturi 
Įmonių, kurios gamintų įrengi
mus dujų ar dūmų šalitiimui ar 
vandens gryninimui. Ukrainoje 
valymo Įrengimams gaminti iš
leidžiama tik apie 50 nuošimčių 
valdžios skirtų lėšų. Miestų ka
nalizacija tik 80% išvaloma. Ki
ta dalis eina i upes nevalyta.

Izvestija neseniai rašė, kad 
Moldavijoje vienas -cukraus fa
brikas pila Į Reuto upę kasdien 
apie 10,000 kubinių metrų atma
tų. Tik neseniai valdžia paskel
bė griežtą dekretą, kuris drau
džia pilti atmatas į upes ir eže
rus. Įmonių direktoriai grasina
mi sunkiomis bausmėmis.

Brandtas nepaaukos 
savo principų

SAARBRUCKEN. — Vakarų 
Vokietijos socialdemokratų par
tijos kongrese kancleris Willy 
Brandtas pareiškė, kad derėda- 
masis su Rytinės Vokietijos va
dais jis nepaaukos savo parti
jos principų ir neatsisakys Vo
kietijos sąjungininų. Brantas 
turi vėl susitikti su Rytų Vokie
tijos premjeru Willi Stophu Kas- 
selyje, gegužės 21 dieną.

Susitarti su rytų vokiečiais ir 
užmegzti gerus kaimyninius ry
šius nereiškia baltos vėliavos iš
kėlimo, kalbėjo Brandtas. —‘Mes 
galime turėti tas pačias politi
nes teises, nors ir neturėdami

V. Sidzikauskas, Lietuvos 
Komiteto pirmininkas ir PET 
Seimo Lietuvos delegacijos pir
mininkas, gegužės 1 d. išvyko še
šių savaičių kelionei Į Vak. Eu
ropą. Po kelių dienų i Europą 
išvyksta ir Latvijos, Estijos ir 
Albanijos. Laisvės Komitetų pir
mininkai : Vilis Hazners, Leo
nard Vahter ir R. Krasniqi.

V. Sidzikauskas Eltai pareiš
kė: “Jei pernai lankiausi Euro
poje kaip PET (Pavergtųjų Eu
ropos Tautų) delegacijos narys, 
tai šį kartą vykstu kaip Lietuvos 
Laisvės Komiteto Pirmininkas.

Mano tikslas bus: kiek leis są
lygos, pagyvinti Lietuvos lais
vės bylą vak. Europos valstybė
se ir pabendrauti su mūsų vei
kėjais įvairiuose Europos kraš
tuose, be to, pasidomėti ten vei
kiančiais radijais^ transliuojan
čiais į Lietuvą.

Numatau aplankyti svarbes
nes Europos sostines, kur suei
siu į ryšius su vyriausybių ir par
lamentų atstovais”.

to paties politinio stiliaus, pa
sakė jis.

Kancleris pareiškė savo parti
jos kongresui, kad Vokietijos 
saugumas reikalauja palaikyta 
artimus ryšius su Amerika. Be 
Amerikos paramos nebūtų įma
noma gerinti santykių su rytais. 
Vokietija turinti laikytis Nato
organizacijos ir bendradarbiau- tik Suezo kanalo apylinkių bom- 
ti su JAV

nuknto Egipto teritorijoj e. Izraelio lakūnai visi sugrįžo sveiki 
namo. Izraelio žiniomis tai jau 93 Egipto lėktuvai numušti po

Nėra žinių, ar pašautų lėktuvų pilotai buvo 
egipSė^ri ar rusai.--šie sovietų- Mig-21-.pasitikb įBaėlib lėktuvu 
skrendančius- bombarduoti ^egiptiečių pozicijų už kanalo.

Amerikos žvalgybos žiniomis 
Egipte yra apie 100 rusų pilotų, 
kurie paskirstyti į tris eskadri
les. į Tie rusai yra atsiųti nese
niai šalia anksčiau buvusiu 70 ar 
80 sovietų lakūnų-instruktorių, 
kurie treniruoja Egipto pilotus. 
Iš rišo Egipte esama tarp 8,000 
ir 10,000 sovietų kariškių. Jie 
prižiūri SAM -8 priešlėktuvinių 
raketų statybą ir tvarko radaro 
stotis, susižinojimo sistemą, tie
kimą ir lėktuvų bei priešlėktuvi 
nių pabūklų remontą.

Trys ar keturios sovietų eska
drilės saugo karinės bazes, tarp 
Aleksandrijos ir Kairo. Nemaža 
grupė prižiūri priešlėktuvinius 
pabūklus, išstatytus aplink As- 
wano užtvanką. Tos pačios žval- 
gybos žinios teigia, kad rusai su
daro 20-ties priešlėktuvinių ra
ketų bazių įgulas. Tose bazėse 
esama apie 160 SAM raketų. Ru
sų lakūnai stori aerodromuose 
į vakarus nuo Nilo upės, į pietus 
nuo Kairo. Rusų eskadrilės at
sigabenusios ir naujausių Migų, 
kurių Egiptas iš sovietų nebuvo 
gavęs. Tie sovietų lakūnai, pa
stebėję radaro ekranuose, kad at
skrenda izraelitai, tuoj pakyla jų 
pasitikti. Jie negali žinoti, kur 
Izraelio lėktuvai skrenda ar tik 
pulti prie kanalo esančių Egip
to taikinių ar giliau į Egiptą. 
Nuo Suezo kanalo iki Kairo grei
tai skrendantiem lėktuvam trun
ka tik trys minutės.

Washingtone kalbama, kad 
prieš kelias savaites, kai izraeli
tai puolė raketų lizdus prie Hel- 
wano, devynios mylioj į pietus 
nuo Kairo, buvo užmušti keli ru
sų karininkai, egiptiečių instruk
toriai ir nemažai buvo sužeistų. 
Nuo to laiko sovietų lakūnai pra
dėjo skristi pasitikti puolančių 
žydų lėktuvų. Paskutiniu metu 
izraelitai daugiau nebeskrenda 
į Egipto gilumą, pasitenkindami

Kolegijos vadovas 
neglosto studentu
SAN JOSE. — Kalifornijos 

San Jose kolegijos prezidentas 
dr. Hobert Burns padavė atsista
tydinimo pareiškimą ir pareiš
kę kad jis nebekandidatuos Į 
prezidento vietą. Priežastis ta, 
kad Akademinė kolegijos tary
ba, .susidedanti daugiausia iš pro
fesūros ir turinti studentų at
stovus, nutarė, jog nežiūrint de
monstracijų ir studijų gaišini
mo, visiems studentams reikia 
duoti gerus pažymius ir užskai
tos, nors kolegija būtų užda-

bardavimu

♦ Gynybos sekretorius Laird
ir prezidento patarėjas Kissinger 
vakar lankėsi senate ir ragino 
respublikonu partijos senatorius
•kovoti prieš rezoliuciją, kuri su
varžytų prezidento lėšas karui 
Vietname. 4

f , •5.

♦Prezidentas Nixonas pasira
šė įstatymą, kuriuo visi moky
klų vaikai gaus nemokamus 
priešpiečius mokykloje, ši pro
grama prasidės visose mokyklo
se nuo Padėkos dienos.

♦ P. Vietnamo Dalat mieste 
komunistai puolė policijos mo
kyklą, užmušė 23 asmenis -ir 15 
sužeidė, jų tarpe ir tos mokyk
los direktorių.

♦ Senatorius Thomas Dodd 
viename priėmime staiga apalpo, 
neteko sąmonės. Jis paguldytas.
ligoninėn, Įtariama, kad jis tu- į sJūlytą rezoliuciją, kuri sustab- 
rėjo širdies smūgį. j dytų lėšas karo Pietryčių Azi-

PASKELBTI ŽUVUSIU SKAIČIAI
APIMA IR KAMBODIJOS FRONTĄ

SAIGGNAS. — Amerikos karo nuostoliai praėjusią savaitę 
pasiekė 168. Tai didžiausias žuvusių skaičius po pernai metų 
rugpiūčio mėnesio, kada žuvusių per savaitę buvo 185. Praėjusios 
savaitės žuvusių skaičiuje Įrašyti ir žuvę Kambodijoje. Padidėjo 
ir P. Vietnamo kareiviu nuostoliai. Ju žuvo 863, — didžiausias 
skaičius po 1968 metų Tet ofenzyvos, kada vietnamiečių žuvo 
1,152 per vieną savaitę. Iki šiol Kambodijos ofenzyvoje žuvo 
6,212 komunistų kareivių. Mūšiai eina prie Svai Rieng miesto, 
kur vietnamiečių jėgos, remiamos Amerikos helikopterių, suti
ko komunistų pasipriešinimą.

Veteranai remia 
valdžios politiką

WASHINGTONAS. — Sena
torius John Stennis, ginkluotu 
jėgų komiteto pirmininkas, pa
smerkė kai kuriu senatorių pa-

♦ Darbo unijų federacijos I J°je reikalams. Jis pareiškė, kad 
AFL-CIO vadovybė oficialiai pa- Įtokios rezoliucijos priėmimas se- 
skelbė. kad ji pritaria preziden-jna^e būtų didelio džiaugsmo; 
tui Nixonui, pasiuntusiam ka- j Maskvoje. Pekine ir Hanojuje 
riuomenę į Kambodija išvaryti priežastis.
komunistų iš jų bazių. Šitą rezoliuciją pasmerkė ir

šiaurės V ietnamas pranešė dviejų Amerikos veteranų orga- 
Kambodijai, kad jis atšaukia pa- nizaciiu vadai Amerikos' Legi- 

;jouv Milton Patrick ir l ž- 
. sienio Karų veteranu vadas Kay 
Gallagher pareiškė senato span- 

: duš kambaryje, kad rezoliucija 
•; atimti iš vyriausybės lėšas Viet-

skėtinius tris aiuhasados 
ianiauioįiis. kurie dar buvo Hke 
PhuoAn Pėuiic. Haiuriu< pra^o, 
kad dipknuaiaiit^ butu, sudary
tos sąlygos saugiai išvažiuoti. ..Į

♦ Athenuose, Georgijoj pra- namo karui būtu Amerikos ka- 
sidėjo studentų riaušės, guber- reiviams durklas Į nugarą,'būtų 
-natenus atsiuntė kariugmęnės pažeminimas visai Amerikai
dalinį studentų neramumų mal
šinti. ,

♦ Prezidentas Nixonas su pa
tarėjais išvažiavo savaitgaliui Į 
Floridą.

SANTO DOMINGO. — Do
mininkonų respublikoje vienam 
me kelyje vėl rasti trys nužu
dyti žmonės. Prieš rinkimus 
žmogžudystės labai pagausėjo.

it 
apsunkintų kariuomenės dalinių 
atitraukimą iš Vietnamo.

Per paskutinius dvejis metus 
Į Amerikos veteranų organizaci
jas įstojo 550,000 Vietname ka
riavusių amerikiečių. Veteranų 
organizacijos labai sustiprėjo lė
šomis ir narių skaičiumi. Jos ne
pritaria “balandžių” agitacijai 
prieš karą Vietname ir remia vy
riausybės politiką. Veteranai vi-

----- : 1 ” ” i soje Amerikoje sudaro nemažą 
ryta iki šių mokslo metų galo, politinę jėgą.

Dr. Bums su šiuo nutarimu 
nesutinka ir tvirtina, kad Kali
fornijos įstatymai jam neleidžia 
vykdyti tarybos nutarim^ir da
linti mokslo pažymėjimus vi
siems studentams, net ir tiems, 
kurie tų pažymėjimų neužsitar
navo. ■

■
Oil

O

. ..

Gillette kosmetikos gaminiu tikrinimas laboratorijoje atliekamas ra
dioaktyvi v spinduliu maiinos, kuri aiškiai ir greitai nustato chemine 

gaminiy sudėtį. -%

susilaukė kritikos
MASKVA. — Nedidelis Mask

vos teatras Taganka sostinės gy- 
į ventojų tarpe turi dideli pasise-
ikimą, ypač jaunimo tarpe, čia 
j sunku gauti bilietų spektakliams, 
j kurie statomi moderniu, vaka- 
i rietišku stiliumi, nesilaikant 
bolševikinio “socrealizmo”. To
dėl šis teatras, jo direktorius Juri 
Liubimov, režisieriai dažnai su
silaukia puolimų iš konservaty
vių sovietu teatro kritiku.

Neseniai nauja pjesė parašy- 
I ta poeto Andriejaus Voznosens- 
kio, Tagankos teatre ėjo tik tris 
dienas. Valdžia Įsakė veikalą su
stabdyti dėl jo “ideologinių trū
kumų”.

Vakar “Sovietskaja Kultūra” 
laikraštyje prabilo pats teatrų 
unijos pirmininkas Michail Ca- 
rev. Jis teatrų darbuotojų suva
žiavime kritikavo Tagankos pa
sirenkamus kūrinius, nors tea
tras turįs teisę egzistuoti ir sta
tyti provokuojančius veikalus, 
tačiau Carevo aiškus įspėjimas 
buvo: “Kolektyvas turi rimtai 
pagalvoti apie savo darbo turi
nį ir apie teatro vaidmenį dabar 
pasaulyje vykstančioje ideologi
nėje kovoje”.

♦ Gvatemaloje bombos spro
gimas sužalojo Izraelio ambasa
dą, žmonių aukų nebuvo.

Amerikos garinė vadovybė 
Saigone turi problemą su P. Viet
namo kariuomene, kuri žada lik
ti Kambędijoje amerikiečiams 
pasitraukus. Problema yra ta, 
kad amerikiečiai patarėjai yra 
beveik kiekviename vietnamie
čiu dalinyje. Amerikiečių ran
kose visas tiekimas, mašinų tai
symas, artilerijos pabūklų prie
žiūra. Jei visi amerikiečiai bū
tų atitraukti, kaip vyriausybė 
žada, kas atsitiktų su vietnamie
čiais? Ar jie sugebėtų vieni at
laikyti -priešo spaudimą?

Yra įtarimų, kad P. Vietnamo 
vyriausybė, Įžengusi i Kambo- 
diją su savo daliniais, gali pano
rėti pasilaikyti kai kurias Kam
bodijos dalis. Saigone kalbama, 
kad reikėtų atkirsti nuo Kambo
dijos vadinaiuą “Papūgos, sna
pą”. kuris giliai Įsirėžęs Į Viet
namo žemę. Kambodijai būtų pa- 
siūtyt6s~ksįios jūroje esančios 
salos,-! kurias Kambodija reiš
kia pretenzijų.

z Planuotojams rūpi ir vietna- 
miecių-kambodiečių santykiai. 
Jau buvo keli vietnamiečiu už
puolimai Phnom (Penhe. Kaip ži
noma, šios dvi tautos praeityje 
yra turėjusios daug nesuvestų 
sąskaitų, daug kariavusios. Kam
bodijoje gyveną vietnamiečiai 
buvo persekiojami ir žudomi, ši
tokioje padėtyje gali kilti Įvairių 
susikirtimų, kurie nepadėtų ben
drai kovai prieš komunistus.

šiaurės Vietnamo komunistų 
vadas T .e Duan iš Pekino sugrį
žo i Hanojų. Sovietų Sąjunga 
iki šiol dar nepripažino egzilinės 
Sihanouko valdžios, o Tasso 
agentūra paskelbė Lenkijos už
sienio reikalų ministerio Jedry- 
chowskio pareiškimą Paryžiuje, 
kur jis pasakė, kad Lenkijos vy
riausybė pritartų naujai tarp
tautinei konferencijai Indokini- 
jos klausimu. Sovietų laukimas 
ir savo diplomatų palikimas Kam 
bodijoje laikomas palankiu to
kiai konferencijai ženklu. Sovie
tai nenorį išplėsti Vietnamo kon
flikto, kuriame gali sustiprėti 
Kinijos Įtaka Pietryčių Azijoje.

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

BEIRUTAS. — Libano vy
riausybė svarsto kariuomenės 
padidinimo ir sustiprinimo klau
simą. Libanas dabar turi 15,- 
000 vyrų armiją, sudarytą iš 
savanorių. Norima kariuomenę 
padvigubinti. Arabų partizanai 
skelbia didelius laimėjimus prieš 
Izraelio karinę ekspediciją į Li
baną partizanų bausti. Partiza- 
nai numušę Izraelio helikopterį 
ir paėmę tris įgulos narius į ne
laisvę. Vienas vokiečių kores
pondentas. kuriam buvo leista 
vykti su Izraelio kareiviais į Li
baną, praneša, kad arabai nesu
tarę organizuoto fronto, bet pa
vieniai pašaudę Į izraelitus ir pa
bėgę į krūmus.
‘WASHINtiTONAS. — Prezi

dento Nixono duktė ateinantį 
mėnesi baigia Smith kolegiją, o 
jos vyras David Eisenhower bai
gia Amherst kolegiją. Nė vie
nas jų nedalyvaus baigimo iš
kilmėse.



LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO 
JUBILIEJAU

D A L Y V A U J A :
Prel. MYKOLAS KRUPAVIČIUS, 

Steigiamojo Seimo atstovas,
MEČYS MACKEVIČIUS, Dipl. '-rnirrlrrr.

Dr. VLADAS ŠIMAITIS,
Adv. JONAS NAŠL1ŪNAS ir

Dr. JONAS VALAITIS -

Tos dieno# programoje kalbės 
me dalyvavusių politinių grupių atstovai, paieiKuaim 
apžvalgą, Steigiamojo Seimo priimtą konstituciją, žemės 
formos įstatymą bei jo reikšmę ir seimo kovą už Lietuvos ne- 
pr ik la usom y bę.
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ninkė p. Juzė Daužvardienė ir 
Gintaro Baliaus pirmininkė Ma
rija Rudienė. Popietėje dalyva
vo beveik visos šių metų debiu- 
tantės su savo mamytėms. Bu
vo plačiai aptartas ruošiamas 
debiutančių balius, kuris įvyks 
šių metų birželio 20 d. South 
Shore Country Chib patalpose, 
šiam dešimtajam Gintaro ba
liui suruošti ir pravesti yra su
organizuotas darbingas komite-

minėta p. Rudienė, vicepirminin
kė ponia -M. Krupa, sekretorė. M. 
Kreech, choreografė G. Maliuš- 
kienė, o rezervacijomis rūpinasi 
p. A. Lapinskienė ir p. A. Kaza- 
nauskienė.

Programos knyga rūpinasi G. 
Giedraitienė, H. Woidat, Chris
tine Austin, A. Beer, V. Kut- 

j chins, H. Svilaihienė, o spaudos 
i reikalais rūpinasi p. G. Krajicek, 
j Dalia Bobelienė, Aldona Daukie-

SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Krajicek duktė, ir p. Bronės Am
brose ir p. Elenos Statkienės- 
Verbelienės anūkė.

šiame puošniame pobūvyje da
lyvavo debiutantės giminės ir di
dokas skaičius klubo narių. Taip

NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL.— FRIDAY, MAY 15, 1970

S3.50. 404 puslapiai.

dabar Naujienose
omunistai

Being an American is comfortable.
After all, we do have more than any 

other country in the world.
But sometimes we get too comfort

able. We take our leisure and our 
prosperity and our freedoms for 
granted. Sometimes we have to be 
reminded that it wasn’t easy for us to 
get where we are. That the freedoms 
we enjoy weren’t handed to us on a 
platter.

Of course, die great majority of 
Americans have great pride in their 
country. . u

n U 336 psi.

preserve our freedoms by investing in 
their country.

At the same time, they’ve been 
storing up quite a nest egg for them
selves. ’ . į ■ .

U.S. Savings Bonds pay a guaran
teed return. And .your investment is 
backed by die full faith and credit of 
the United- States of America.

Also, the interest on Series E Sa> 
ings Bonds isn’t subject to state or 
local income taxes.

You can defer federal taxes on 
E Bond interest until you redeem the 
Bond. ' C

If your Bonds are lost, or stolen, 
or destroyed, we simply replace’them 
without cost. - . •' . •

They’re safe.

Tai ar negalima bedieviška
me laikraštyje kelti dieviškų 

žmones1 problemų? ši problema yra ne 
one, savojvien tikinčiųjų, bet visos tau

tos. Toliau:
‘Tame straipsnyje redakcija 

paaiškina, kad jai pirmiausia 
rupi lietuvybė ir laisvė. Kadan
gi kataliko, kviečiančio mels
tis lietuviškai straipsnio nepri
ėmė - lietuviška katalikiška 
spauda, tai socialistų dienraš
tis parodęs ir išspausdinęs tą 
straipsnį. Vadinas, aiškinama 
skaitytojui, kad “Naujienos” 
yra vienintelis laisvas ir nepri
klausomas lietuvių laikraštis”. 
Visu tuo “Naujienų” redakto
riai teparodė įprastą sofistikos, 
demagogijos pavyzdį... (ten

jis galįs surasti priešingai įro
dančias citatas. Aš tuo tikiu, 
tik netikiu, kad jos būtų be so
fizmo ir demagogijos, kuo pa
sižymi ypač sovietine ir Soyie- 
tijai tarnaujanti spauda, taigi 
ir “Nemuno kraštas 
, “Nemuno kraštui

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
OVILO LAURINAVIČIAUS 401 puslapių romanas

kė:: “Universitetai dega! Mes 
turime veikti dabar, o ne sėdėti 
rankas sudėję ir balsuoti už lei
dimą dar daugiau šimtų milijo
nų doleriu mokesčių mokėtojų 
pinigų valst. kolegijoms”.

Kitas senatorius, Robert Cher
ry (D.? Chicago) gi pasakė: “Ne- 
trukdykim tiems vaikams (kids) 
ir universitetams. Mes žinome, 
ko tie vaikai nuori — Vietnamo 
karo pabaigos, ir jie nori pažan
gos sprendžiant namines proble
mas. Mums tyrimas nereikalin
gas”...

Illinojaus senato vykdomasis 
komitetas nubalsavo rekomen
duoti, kad iki ateinančio lapkri
čio 16 d. būtų pravestas riaušių 
universitetuose ištyrimas. Jei 
senato dauguma priims ir atsto
vų butas pritars, tai iš abiejų 
partijų bus sudaryta 10 asme
nų tyrimo komisija.

Vienas senatorius, William

O kodėl gi ne? Tegul tik 
; žmoniškai būna parašyta, tai 
ir spausdins. Juk Naujienos ne 
sovietų kompartijos laikraštis, 
bet laisvame pasaulyje gjrve- 
nančių lietuvių. Bet šioje An
tanavičiaus sofistikoje štai kas 
išryškėjoj j “Nemuno kraštui” labai ne-

“Na, o jei taip jau kalbėti, patinka Naujienos, nes jos jam 
tai mums ypač rūpimu — išei--atrodo, visada stojasi skersai 
vijos ryšių su Lietuva — klauJkelio. “Nė. K.” N r. 5/169, kaip 
simu Draugas arba Tėviškės ir Antanavičius, iš Brooklyno 
Žiburiai yra 
laisvesnį 
(ten pat)

Pirmiausia V 
nuslėpė, kad ne 
su Okupuota Lietuva jam rupi vien todėl,- kacfe jos kitaip žiūri 
ryšiai. Su tėvynėje gyvenau- į vienus ar antras laisvinimo 
čiais lietuviais Naujienos ypač kovos aspektus.; Todėl jos pa
nori turėti ryšius, tik ne su čiais nedraugiškiausiais žo- 
okupantų valdžia ir jos įsteig-jdžiais kolioja, į^^yzdžiui, Lįe- 
tomis organizacijomis. Ne Nau’tuvių Bendruomenę, kurT^ve- 
jienų redaktoriams reikia pa-’dama šunkeliais^ ir net “pri- 
skaityti logikos vadovėlius, do-;vesta prie liepto galo”, nes jo- 
mėtis filosofija — tegul to pa-;je blogai darbuojasi Nainys: 
simoko “Nemuno krašto” re-/‘Energijos instrukcijoms ruoš- 
daktoriu 
biais.
nių neklaidintų

- išei--atrodo, visada 
klau-ikelio. “N. K.” :

as arba Tėviškės ir Antanavičius.
žymiai lankstesni,'J. Kažiūnas-parašęs:

negu Naujienos... , “Mėgindamos vienintelės. at- 
Įstovauti ALT’S!. “Naujienos” 

Antanavičius kritikuoja be-ygailesčio visas 
u Lietuva, bet kitas laisvinimo organizacijas

gali pasirodyti per daug keis
tas, “Naujienos” jj palydėjo 
redakciniu straipsniu “Kelia
me ir svarstome svarbias pro
blemas”. (N. K. Nr. 3/1939, 25

į Debiutančių arbatėlė 
P Ponia Silvija Fetrosienė, norė- 
I dama pagerbti debiutantę panelę 
• Carol Jean (Statkutę) Krajicek, 
į puikiose Glen Ellyn patalpose 
j suruošė jaukią arbatėlę.

Debiutante Carol Jean Kraji- 
1 cek yra Chicagos Lietuviu Mo-

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
- - - . . ■ . - ■

176 |>'.isĮaĮ)iai. yra fotografiją, minkšti viršeliai. Kaina 82.1KI 
Tai geriausioji sodriu pasiskaitymą knygą.

estą prie liepto galo’ 
tegul to pa-'je blogai darbuojasi 

'Nemuno krašto” re-/‘Energijos instrukcij 
su savo bendradar-; pas j j yra daug,..bet išminties 

kad nesąmonėmis žmo- labai maža”, (^psl.)
Kiek tas lieėiaįNaini, siūlau 

.ntanavičiaus straipsnio PasisakJ« Amerikoje leidžia- 
Pasirodo “Vienintelis. laisvasim^/^vll? sPa^’ kun°ie ras 
lietuviu laikraštis” baigiamas Paske k^a L" W^bes teismo 
tokia pastraipa: • ' t sprendimą, atmetanti Naimo
-- “P. S. Norėčiau paaiškinti, P^^tas nnkhmi^ taisykles, 

aujienu” krititka|Ar ne faktas’ ^^nys turi 
’už ju kritika;ener?Vos ruoštvmstrukcijas ir 

__ i.^„x!taisvkles. kad net garbės teis- Aemuno kras! - . . ,v .imas turi įsikišti?
I J. Kaziūnas prikiša Naujie- 
»noms, kad jos. nedraugiškiau
siais žodžiais koliojasi:

“Visus moko, visus bara,' 
visus kaltina. O iš nepraustos 
gerklės toks chamiškumo “kva
pas” sklinda, jog nesitiki, kad 

Įskaitai civilizuoto pasaulio 
{laikrašti — kad bent kiek san
tūrumo būtų, bent kiek pagar
bos lietuviškam“ žodžiui... Kaip 
!gera, kad tokie neturi veiksmų 
valios... ” (tenįpat).

! Gal šie J. Kaziūno žodžiai ir 
'civilizuoto pasaulio, bet jau 
•fik ne kultūringo. Kraštas ga- 

filosofijosC' bū*’ civilizuotašT bet,ne kul- 
ar tai ne turingas. Kultūra ugdo civili- 

,-zaciją, bet ne ‘/priešingai. Tą 
traipsniu nenorėjau V. turčtV “Nemuno kraštas” žino- 
ičiaus Įtikinti, kad jis ti; Pal^ skaitytojai
bet “Nemuno krašto”1XauŪcnV. zoį*ls

skaitylojus. jog jiems Antaną-lsu x-Savo issa- 
vičius sovietinės meškerės kab
liuką trinia. Nenorėjau Anta
navičiaus klastos įrodinėti sa
vais argumentais — juk geriau 
ilgos ar trumpos citatos žmo
nių, geriau tą reikalą išma
nančių. Ko gi vertos diskusijos, 
jeigu jos neparemtos argumen
tais? Antanavičius giriasi, kad

They’re automatic.
And they’re also a reminder. A re

minder that we all have to work hard 
to keep what we have. -

Investing in your country w3I do 
just that

Think about U.S. Ssr
It’s a way to keep our 

country from.getting 
folded, spindled; ;
or mutilated. * |

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS
2. Juozas Liudžius, RAŠTAI, 246 psl..............
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199
4. Liudas Mikšys, iŠ ISTORIJOS ŪKANU ATEINA

TUVA. 699 psl.......... .............. ...........................
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl
7. Prof. V. Biržiška*,’ SENŲJŲ * LiE^

RIJA, du tomai. 207 ir 225 osl........................ $2.00 i
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psi..................................

10. VI. Mingėia, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. ..... ... ............................ . ........ ...... ............

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! .........................
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00. kietais i................ . ..... ............ ........
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl....................
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ... ........ ........
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ.................
16. C R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl..........
18 Kip-As Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl............-.... .............. ..................................... .
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškai. ........... .......... ................ ............ .... .........
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl.
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl. .... ......
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 pst ........ .

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

jog mano 
nėra “kerštas” 
mano straipsnio 
te” adresu. Mat, tas 
straipsnis manęs neįtikino, 
Įo autorius B. Pupalaigis 
tiek diskutavo, kiek norėjo pa-į 
sirodvti su ilga kitu citata. Bet- 
gi kitu citatos — dar neirodv-l 
mas: aš lygiai taip pat galėčiau 
surasti ilgą priešingai Įrodinė
jančią citatą. Reikia turėti sa
vo argumentus ir logiką. Deja, 
“Naujienoms”, man atrodo, 
neretai šito trūksta” (ten pat)/

Kas gali patikėti V. Antana
vičiau-' žodžiais, kad minėtas 
jo straipsnis ne kerštas Naujie
noms? Išvadinimas demago
gais, sofistais, siūlymais pasi- 
mokvti logikos, 
daugiau apsišviesti 
keršto žodžiai?

Savo 
Antaną

nė, E. Venckuvienė, S. Semėnie
nė ir H. Alien. Garsinimus tvar
ko ponios K." Kutchins, M. Bulaw 
ir S. Vizgardienė, o debiutančių 
reikalus—B. Block, V. Kaliebe ir 
J. Paliulionienė. Dekoracijas pri
žiūri ir paruošia A. Guest ir Al
dona Brazienė, b stipendijas — 
J. Oksienė, M. Rudienė ir M. Kru
pa. Dalia Bobelienė

o progos V. Antanavičius patvirtino, 
ir rado, kad “Naujienos pirmiausia rū- 

Ipi lietuvybė ir laisvė, nes ko 
ii--katalikiška spauda nepriėmė, 

traipsni Naujienos atspausdino, čia ir 
kalba”.'glūdi tolerancija, kurią Anta- 
Katali- navičius vadina sofistika ir de- 

bę pra- magogija. Antanavičius klau- 
uelstis i šia:

“Nemuno kraštas” įtikinamas
- ' _ ....st--.

diskusijomis, bet ne argumentais
Praeitais metais gautume iš 

\ u k i e t i jos ž u rna 1 i u k e N emu-
m j kraštas”, skyriuje “Iš dėsi
uos ir kairės”, Brooklyno V/ 
Antanavičius parašęs, kad iš 
imigrantų laikraščių sužinojęs, 

tik emigrantų spauda turi 
laisvę, nes kiekvienos partijos 
ar politinės kryptie 
gali reikšti savo nuor 
spaudoje. Todėl ji$f tvirtino:

“Tuo pačiu mes turime/su
tikti, jog ir Lietuvos žurnalis
tai yra laisvi: jie turi daugy
be leidiniu, kur gali reikštiTauo“ 
nionę savo pasaulėžiūros pa
grindu” (18 ir 19 psl.) .

Kadangi V. Antanavičiaus O 
palyginimas duotas netinka
mas, — visa spauda Okupuoto
je Lietuvoje Sovietų Rusijos 
kompartijos, kitokios ten nėra, 
tad į V. Antanavičiaus dema
gogišką tvirtinimą atsiliepiau 
Naujienose tilpusiu sausio 20, 
21 ir 22 d. straipsniu: “Kas span 
dos laisvė ir kas tiesa”.

V. Antanavičius ieškr 
i tą straipsnį reaguoti 
Štai:

“Naujienos išspausdino 
ga Jono Kaseliūno s 
“Melskimės protėvių 
kuriame kreipiamasi į 
kų Bažnyčios vadovy 
šaut leisti žmonėms r 
Dievą gimtąja kalba. J 
toks religinės problematikos spausdinsis ir komunistai? Jei 
straipsnis bedievių laikraštyje laisvas, tai laisvas!” (ten pat)

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arija 
pasinnciant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

I am an Ąmeiiean. . f 
Do not fold, spindle, or mutilate,

l)elpyoufi,.(
EART FUND

I

UJIENOS. 1739 So. Haisted St.. Chicago. Illinois 60608.
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pats pirmasis apie tai painfor
muoti “Naujieną” skaitytojus.

a <

Lietuviai legionieriai prakasa žemę kaži mielinėse kapinėse sta
tomiems vėliavą stulpams. Pirmoje eilėje matome legionierių 
John Evans, Don Varnas Posto komendierią Paul Jocius, Dariaus 
Girėno Posto komandierių Frank Navas ir A. Dzieginskį. Antro-

moterys mokėdamos 
ir keliolika kartų daugiau kaip 
Amerikoje, dar turi valandas 
stovėti eilėje ir dažnai net už 
tokius pinigus nieko negauti.

sako. Ohio valstybiniame Ken- (amerikoniškais 
to universitete, kur buvo nušau

“Knygas reikia deginti, kadan
gi knygos mus prispaudžia” 
vienas bandė paploti).

“Trustees” (universitetų 
tikėtiniai) yra parazitai...
tys studentai privalo daryti kiek
vieną sprendimą”.

“Aš nepaisau, jei ir 99.99 nuo
šimčių (Stanfordo studentu) no
rėtų, kad R. O. T. C. būtų pa
likta. Ji neturi būti palikta”.

Keturi reikalavimai

Nors Jerry Rubin savo išvaiz
da ir iškalba labiau primena klo
uną, bet esmėje ir jis žino, ką

Tiek iš mano “Dream City” 
New York.
5.10.70. • .

je eilėje matome vėliavnešius: šaulį Julės Corbett, nešėją Adam 
Anderson (baltoji kepurė), vėliavnešį Adam,Paplauską, ir šaulį 
Casimir Stukonis. Civiliai: Chicagos arkidiocezijos atstovas 
Patrick Quinn ir kazimierinių atstovas Louis Kulp.

ATLANTO
Laiškas iš New Yorko

Pakeliui iš Washington, D. C., | šeikų” nedrįso to padaryti, i 
į New Yorką — pro autobuso j jie žinojo, kad mano daviniai bu 
(kurį įkeitėme už lėktuvo bilie- j vo autentiški, tikri — ir 
tus ir rezervuotas pirmos kla-! gana žymiai skyrėsi nuo to,

jie 
kas 

buvo “užplanuota” ir kas rengė
jų buvo po to skelbiama...

ŠĮ epizodą prisiminiau dėl to, 
kad vakar važiuodamas pas sa
vo prietelių Į Long Island (Port 
Washington) patekau Į Penna, 
Station, ant kurios pastatytas 
naujas (rodos, 25 aukštų) “buil- 
dingas”, talpinantis senąją Ma
dison Square Garden, kuriuo var
du naujasis pastatas ir yra 
vadintas.

sės vietas) langus gėrėjomės ža
liuojančiais laukais, daržais, žy- 
dinčiais sodais ir gėlynais, ma
žais ir dideliais ūkiais, žodžiu — 
vaizdais, kurių Kalifornijos gy
ventojas negali pirkti net už pi
nigą...

Kai mūsų autobusas sustojo į 
New Yorko miesto centre (Port 
Authority), išlipęs iš autobuso 
pajutau New Yorko “kvapą”: 
benzino dūmai, laivų deginamos 
alyvos ar anglių smarvė, gat
vėse deginamų laikraščių pele
nai ore, tūkstančiai beskuban
čių žmonių Į miestą ar iš mies
to, vienur kitur nudribęs valka
ta, puošniai apsirengę žmonės 

~ Penktoje Ave., ar Ave of Ame
ricas arba mažuose Broadway 
teatruose. Visa tai sudaro ma
no svajonę apie New Yorką, ku
rį labai mėgstu lankyti. Ir kai 
grįžtu Į savo miestą Los Ange
les — jaučiuosi “nelaimingas”, 
nes taip labai Los Angeles tada 
man nepatinka. Trunka pora 
mėnesių, kol vėl gyvenimas Los 
Angeles man grįžta į norma
lias vėžes ir vertinimus. Bet ir 
tada New Yorko įspūdžiai lie
ka ilgam mano širdyje.

Savo laiku, prieš keletą me
tų, lietuviško žygio į Jungtines brolius nusilenkę okupantui pra- 
Tautas proga, aš buvau smar- šydami vizų į Lietuvą, tuo pri- 
kiai “apkultas”, ypačiai katali- pažindami Sovietų Rusijos auto

ritetą Lietuvoje. Bet je'igu tu, 
eilinis pilietis, nueini pasiklau
syti iš okupuotos Lietuvos at
vykusio lietuvio solisto — tu esi 
išdavikas...

Bet dabar kiti laikai, ir 
kiti vėjai ir kiti daviniai,... 
kyšime, V. Daunoro koncertas 
New Yorke. Skaičiau mūsų 
spaudoje, kad tas koncertas bu
vo ir toks ir kitoks, ir kad jame 
tebuvę vos apie 200 klausytojų. 
Kai dabar, būdamas New Yorke, 
patikrinau “pletkus” — pasiro
dė, kad toje salėje buvo 298 sė
dimų vietų ir kad jos visos buvo 
užpildytos, nežiūrint, kad dar 
pora desėtkų buvo stovinčių... 
Taigi.;.

Sumenkinti, suniekinti, pa
šiepti ar net ir išjuokti — gali
ma viską. Tik stebiuosi, kad to 
“meno” imasi kai . kurie mūsų 
ultra “patriotai”, kad ir netie
sioginiai — per savo žmonas ar

nimo vingius, siekiant didesnio 
dėmesio Baltijos kraštų laisvei. 
Iš savo pusės, kaip eilinis pilie
tis, iniciatariams pažadėjau sa
vo visokeriopą paramą. Kai lai
kas padiktuos sąlygas — būsiu

2
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: du tokie institutai, vienas 
jų Kento universitete. Tie 

: talai nepaprastai svarbūs 
nerikos kariams kovojant 

rieš Vietkongo partizanus ir 
iaurės Vietnamo kariuomenę 
žunglėse, nes tie “kristalai” jau 
> tolo “užuodžia” pasislėpusį ar 

| užsimaskavusį priešą.
Trečias ipių-yipių reikalavi

mas panaikinti įstatymų saugo- 
imo mokyklas, kuriose studen- 
ai gali išeiti policijai reikalin- 
r\i mokslą, ir ketvirtasis reika- 

lamas panaikinti kriminalinę la- 
beratoriją, naudojamą riauši
ninkų ir kriminalistų nusikalti

me įrodyti.

keikia žinoti, kad visų šių 
ui josios kairės” radikalų va- 
yra buvę ne tik pas Castro 

HoČimingą, bet ir pas patį 
ocetungą. J. B.

Kiek Soviets Rusijoj 
kaštuoja viščiukas?

( h.'cago Tribune reporterio 
Maskvoje Frank Starr žmona 
Hannelore . Maskvos krautuvė
je sumokėjo už du svarus salo
tų ir agurkų penkis rublius 

•*5.50); kita 
auna šeimininkė už vidutinį 

ti keturi jauni studentai, riaušių I viščiuką sumokėjo 12 rublių 
organizatoriai— S. D. S. “wea-!.(.?13.50). Negana to, sovietų 

po kelis

kų ir tautininkų spaudoje, dėl 
to... kad paskelbiau tiesą — tik
rus davinius — kiek toje de
monstracijoje (senojoje Madi
son Square Garden) žmonių da
lyvavo. Mano paskelbtas (“Nau
jienose” ir sekantų rytą per Los 
Angeles lietuvišką radijo valan
dėlę) skaičius buvo autentiškas, 
nes jį gavau iš Madison Square 
Garden administratoriaus - “me- 
nadžerio” (manager).

Nieks nebuvo lengviau, ma
ne tada puolusiems spaudoje, 
kaip telefonu paskambinti Madi- 
,son Square Garden administra
cijai ir iš ten gauti tikrą daly
vių skaičių. Niekas mano “mu-

Turime daug veiksnių ir vei
kėjų, bet atrodo, kad vis dar yra 
pakankamai dirvos naujiems ta
lentams... Kodėl nemėginti nau
jus kelius...

New Yorke patyriau apie nau
ją “judėjimą” Įsteigti dar vie
ną “veiksni”, kuris savo užuo- 
moju būtų labai skirtingas nuo- 
,yisų jau egzistuojančių, bet sa
vo nauja struktūra atitiktų šių 
dienų Amerikos politinio gyve-

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKU

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusk 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Ulir.sis i 
j

ATEINA BIRŽELIS...
■ . . , - - - ■ r- - - ■ - ■ •- - - ■

Seiliau mus žudė kulkomis, dabar
— daina. PreL J. Kučingis

Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, įnirusiems kankinių 
mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo 
birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietų vykdomų genocidą, 
kviečiame palaikyti prieškomunistinę spaudą ir pirkti leidinius, ob
jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą:

B. Armonienė, PALIK AŠARAS MASKVOJ. Sibiro tremtinės pri
siminimai apie komunizmo vergų stovyklas, kur tebežudomi kulkomis 
ir badu. Kaina $3,00. z • i

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

Č1KAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą. i

K. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN
GA §i knyga idomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psl., 
$1.00.

Dr. J. Kaškelis, KOMUNIZMAS BB KAUKĖS. Faktai, statistika 
ir įdomūs aprašymai apie komunizmą Lietuvoje. $1,00.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU 1 VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas; VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

H. Tautvaišiene, TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO TAIGOSE. Vaizdus 
autorės paliudijimas apie tai. $1.25.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingu Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00. •

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 173* So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

Š. m. gegužės 15 d. yra išskir
tinai prasminga diena tiek lietu
vių politinei bendruomenei, tiek 
lietuvių tautai. Prieš 50 metų, 
kai Lietuvos žemėje kiekvienas 
augalas atsiskleidė pavasario 
saulei, naujam gyvenimui atsi
skleidė ir Lietuvos valstybė. Stei
giamasis Seimas buvo tarsi nau
josios, atkurtosios valstybės 
pumpuras, kuriame susikrovė di
džių darbų vaisiai.

Steigiamasis Seimas yra is
torinis fenomenas, unikumas. Iš
kyla jis iš jau istorinės perspek
tyvos savo atliktais darbais, ku
rie audringo laikmečio fone bu
vo milžiniški. Tarp jų ryškiau
siomis varsomis žėri Valstybės. 
Konstitucija ir Žemės Reformos 
Įstatymas. Juos seka dešimtys 
kitų Įstatymų, nutiesusių Lie
tuvai tvirtus pagrindus.

Stengiamasis Seimas yra pra
smingas ir savo narių jaunatve, 
vienok kartu ir jų politiniu su
brendimu. Jų giliu rūpesčiu tau
tos ir valstybės reikalais, kaip 
lygiai lojalumu savo politiniams 
Įsitikinimams ir organizacijoms.

Steigiamasis Seimas prasmin
gas ir krikščioniškosios demo
kratijos grožiu ir, veiksmingu
mu, kurie glūdėjo jo pasiseki
me, kaip lygiai ir visų bendra 
akcija, kuri tarnavo visų tėvy
nei.

bu šiandien jau griuvėsiuose, ta
čiau pasiekti laimėjimai, pa
demonstruotas pasiaukojimas, 
Įžiebtas kūrybingumas liks atei
ties kartoms kaip gražiausias ne
mirštančios tautos palikimas sa
vo vaikams. Kaip šviesus švy
turys tamsioje, naktyje, švie
čiąs politinių išeivių kelius Į 
laisvą Tėvynę. Kaip valstybi
nio genijaus išsiskleidimas. Kaip 
šviesios ateities užtikrinimas. 
Kaip Lietuvos nemarumo išdi
dus liudytojas.

Kol.Steigiamojo Seimo darbai 
ras kūrybinį atgarsį mūsų širdy
se ir protuose, tol Lietuvos atei-. 
tis švies laisvės ir garbės šviesa.

Lietuvių Krikščioniu Demokratų 
Sąjungos Centro Komitetas

1970.V.15

organizatoriai — S. D. S. 
thermenų” frakcija (vadeivos 
Mark Rudd ir Bernadine Dohrn) 
platino pamfletą su 4 reikalavi
mų punktais, kurių pirmas bu
vo — pašalinti R. 0. T. C. (Prie 
universitetų įvesti skyriai, ku
riuose studentai' gali pereiti kai 
kurių karo mokslų kursą).

Antra reikalavimas nutraukti 
subsidijas Project Themis in
stitutui,, kurs gamina skystus 
kristalus. Visoje Amerikoje esą

SKAITYK "NAUJIENAS” - 

JOS' TEIKIA GERIAUSIAS, 
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės, ben
druomenę ir. parūpina fondus namams Įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

Lietuviškosios politikos prie
blandos laikotarpyje Steigiama
sis Seimas atsiskleidžia šiandie
nos lietuviams kaip politikos par 
excellance ^pavyzdys, kaip val
stybingumo Įsikūnijimas po dau
giau kaip šimtmečio aukos ir lū
kesčių.

DaugelĮ Steigiamojo Seimo 
vaisių raudonasis košmaras yra 
pavertęs dulkėmis. Tačiau tik 
ne vien materialiniuose atsieki- 
muose glūdi Seimo reikšmė ir jo 
didybė. Daugel konkrečiu dar-

Kūtvėlų “filosofija”

Daug gatvėse matome ir spau
doje skaistome apie tuos kaltu- 
nuotus kūtvėlas, kurie pasivadi
nę “hipiais”, “ypiais”, S. D. S., 
“weathermanais” ir pan. dau
žydami langus, degindami na
mus, stengiasi Amerikoje su
kelti “revoliuciją”. Bet vargu 
kas buvo girdėjęs, ko jie siekia, 
kokia yra jų filosofija. Paga
liau tą “filosofiją” išsakė vienas 
labiausiai apžėlęs “hipis”, pagar
sėjęs “Septynių” teisme Chica- 
goje Jerry Rubin, yippių vyr. 
vadas, kalbėdamas 1,400 studen
tams Stanforde:

“Kas yra jūsų galvose, ne
svarbu. Svarbu akcija (veiks
mas”, pasakė šis “naujosios kai
rės išminčius”, klausytojams ke
liant didžiausią pritarimo termą.

“Mokyklos yra didžiausi bar
jerai švietimui. Tai štai dėlko 
mokyklos yra deginamos. (Nau
jas triukšmingas pritarimas).

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

Chicago, III. 60608" 
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

= SAVE AT INSURED
v*

Mutual Federal Į,
Savings and Loan

PER ANNUM

OF $10,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY
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(Tęsinys)
Dviejų tokių asmenų išeivi

jos gyvenamuose plotuose reiš
kimasis ir tokio sambūrio kaip 
Gyva taras tautinių šokių toks 
’‘atestavimas” vertinimas, argi

neparodo, kad mėginama kli
binti net tvirčiausius senos tau
tos mokyklos stulpus? O pasi
sekus juos išversti, turės pro
tarpiais irti ir tvora. Kas norės 
rodytis su ‘negražiais tauti-

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Pasigenda teisingos informacijos
Lietuvos komunistų partijos centro komitetas nuo 

pirmų okupacijos laikų leidžia mėnesini žurnalą, kuris 
vadinasi “Komunistas”. Jis yra privalomas visiems ko
munistų partijos nariam^ dalinamas aukštesniems sovie
tų valstybės tarnautojams ir duodamas Įtakingesniems 
partijos agentams.

Veik kiekviename šio žurnalo numeryje yra ruso pa
ruoštas straipsnis, kuriuo nors “ideologiniu” komunistų 
partijos arba sovietų imperijos vidaus arba užsienio po
litikos klausimu. Ruso straipsnis išverčiamas iš kurio 
nors anksčiau spausdinto rusiško leidinio. Kartais pir- 
mon vieton paleidžiama svarbesnė kompartijos pirmo 
sekretoriaus kalba, kurią jis pasako grįžęs iš svarbesnės 
sovietų pareigūnų konferencijos Maskvoje. Tame žur
nale lietuviai pasisako tiktai antraeiliais, mažesnės svar
bos klausimais. Rusai nustato “filosofini pagrindą’ pla
nuojamoms reformoms, o lietuviai gauna teisę prasitarti 
apie praktišką tų reformų pravedimą. Rusai nustato že
mės ūkio ir pramonės programą, o lietuviai turi teisę 
pasidžiaugti tos programos “didele išmintimi” ir būsima 
nauda. Rusai nustato, kiek javų, riebalų ir pašaro teks 
išvežti iš Lietuvos, o lietuviški komunistai aptaria, kaip 
gurguoles su javais sustatyti ir kokius muzikantus ant 
vežimų susodinti.

Bet kartais tame žurnale pasitaiko gana keistų ir 
nepatikėtinų dalykų, šių metų kovo mėnesio “Komunis
te” yra Algirdo Pekeliūno straipsnis, kuris nustebino 
kiekvieną minėto žurnalo skaitytoją. Pekeliūnas- yra Lie
tuvos komunistų partijos centro komiteto propagandos'ir 
agitacijos skyriaus instruktorius. Jis perlipo didoką par
tijos aparato pakopų skaičių, kol pasiekė dabartinę savo 
poziciją. Tai nėra pati aukščiausioji partijos pakopa, bet 
jeigu Pekeliūnas pajėgs sėkmingai dabartini darbą vesti, 
tai jis galės būti metamas bet kurioms partijos ar vals
tybinio aparato pareigoms. Jeigu padarvs neteisingą 
žingsni, tai iš dabartinės pozicijos jis nudardės pačion 
apačion, bet jeigu bus apdairus, tai gali patekti ir Į ko
munistinius ministrus , o, ko gero, net Į trečius ar ketvir
tus komunistų partijos centro sekretorius.

Propagandos instruktorius Algirdas Pekeliūnas 
“Komuniste” pareikalavo "pilnos ir teisingos informa
cijos”. Šiam reikalavimui paremti jis išsitraukė seną 
Lenino citatą, jis priminė, kad šis klausimas jau buvo

švaistytas partijos plenume ir Įrodmja, kad darbo žmo
nės privalo būti visapusiskai informuoti. Į-igu norima,, 
kad jie gamintų geresnes prekes ir svarbiausia, kad jų 
darįį našumas būtų žymiai didesnis, negu kad šiandien 
jis yra.

Šitokio žingsnio Pekeliūnas būtų nesiėmęs be kom
partijos sekretoriaus Antano Sniečkaus žinios ir prita
rimo. šią mintį praleido vyriausias, bet popierinis “Ko
munisto” redaktorius Vladas Niunka, tikrasis šio-žur
nalo redaktorius P. Gelbakas, su juo' prieš spausdinant 
buvo susipažinę A. Britovas, M. Moskinas, I Karlinas ir 
kiti Šio žurnalo redakcijoje sėdintieji sovietinio imperia
lizmo akylus sekliai. Kiekvienam partijos centre sėdin- 

I čiain nariui buvo aišku, kad okupanto Lietuvoje leidžia
ma spauda neatliko savo pareigos. .Lietuvoje milijonai 
išleidžiama komunistų partijos laikraščiams, žurnalams 
ir radijo stotims, bet gyventojų daugumos šios priemo
nės neįtikino. Didelė Lietuvos gyventojų dauguma laik
raščių skelbiamomis žiniomis nebetikėjo ir nebetiki, nes 
jos buvo ir yra nepilnos ir neteisingos.

Algirdas Pekeliūnas, ’ reikalaudamas pilnos ir teisin
gos informacijos gyventojams, pripažįsta, kad iki šio 
meto ta informacija buvo nepilna ir neteisinga. Laisva
me pasaulyje gyvenantieji lietuviai tą seniai žinojo ir 
melagingas komunistų informacijas -kėlė viešumon. Lie
tuvą okupavę rusai ir su jais bendradarbiaujantieji 
Sniečkai, Niunkos ir Paleckiai Naujienų neįleidžia į Lie
tuvą, bet Naujienose skelbiama tiesa vis dėlto pasiekia 
pavergto krašto gyventojus. Vieni laiškuose randa iš
karpėte, kiti perduoda skaitytą žinią, tretieji neiškenčia 
ir pasako, ką yra skaitę Vilniaus pašto cenzūros kamba
riuose.

Propagandos skyriaus instruktorius labai gerai ži
no, kad melais negalima Įtikinti gyventojų. Jis žino, kad 
ir nepilna informacija netoli tenueisi. Jis ne vieną kartą 
jma girdėjęs, kad “Tiesoje” nėra tiesos. Komunistai 
Įvairiausiais būdais bando primesti “Tiesą” ir kitus par
tijos specialistų paruošiamus laikraščius krašto gyven
tojams, bet niekas prie šių laikraščių neskuba, nes iš pa
tyrimo žino, ko galima juose laukti, šią okupacinio gy
venimo tikrovę žino ne tik paprasti propagandistai, bet 
dar. geriau žino propagandistų instruktoriils.

Reikia manyti, kad okupantas' bandys padaryti ke
lias pakaitas dabartinėje informacijos sistemoje. Jeigu 
pakaitų neruoštų, tai Pekeliūnui _ nebūtų leidę prašyti 
“pilnos ir teisingos informacijos”. Bet iš Pekeliūno raši
nio dar sunku spręsti, kuria kryptimi okupantas pasuks. 
‘Teisingas informacijas gali skelbti tiktai laisva spauda. 
Tiktai laisvoje spaudoje galima patikslinti netikslias in
formacijas. Tuo tarpu okupuotoje Lietuvoje apie spau
dos laisvę ir kalbos negali būti. Visa komunistinė valdžios 
struktūra paremta melais. Jeigu spauda duotų teisingas 
informacijas apie komunistų vadų gyvenimą ir visą sis
temą, ta sistema subliūkštų i kelias dienas. Kol komunis
tai valdys kraštą, laisvos spaudos Lietuvoje nebus. Be 
laisvos spaudos nebus pilnos ir teisingos informacijos.

niais” drabužiais, būti atsilikus Ino recenzento spaudoje) drįsta 
(atstovauti Dietų Amerikoje mū
sų seniems tautiniams šokiams, 
gimusiems savo tautoje. Taigi 
— atstovauti ir tiems mokyto
jams. Ar negalėjo būti, lietuviš
kai tariant, lyg per balkį mesti 
ar metami?

Ar tik dabar, perskaitę mano 
strąipsnius Naujienose, susipyks. 
Pagaliau, iš kur L. Sagys žino, 
kad susipyks. Jeigu jis nenorės 
susipykti, tai ir nesusipyks. Jei
gu nuo tos mano padarytos 
klaidos (1970. IV. 17) iki jos 
atitaisytos ir būtų mokytojai 
ant Sagio pykę, tai ją atitaisius 
vėl grįš buvusi bičiulystė!

Ar tie mano rašiniai - rašinys 
taip jau ir visus lietuvius su L. 
Sagių supykdins? Lyg tie lietu
viai patys nebūtų matę Grandi
nėlės spektaklių ir nebūtų skai
tę laikraščiuose atsišaukimų 
sudėti 15.000 dol. Grandinėlei 
pasiųsti į Pietų Ameriką “plaiie- 
siems gyventojų sluoksniams” 
(...) “reprezentuoti lietuvių 
liaudies meną”. Arba visi lietu
viai ir laikraščiai būtų su tuo 
gražiai sutikę!

Nors mano ar kitų būtų peš- 
dinamaš “su visais lietuviais”, 
L. Sagys visada turės lietuvių 
nei pykstančių, nei susipykusių. 
Turės ir karštai pritariančių, net 
tokių autoritetų, kaip buvęs 
PLB-nės Tarybos prezidijumo 
pirmininkas (Žiūr. “Draugas” 
1970. V. 8 d.). Aš ką?”'‘Nelygi
nant dovydėlis prieš galijotą! 
O visų lietuvių išlaikyti sau sim
patijas iš viso kažin ar beįmano
ma — vėl nei pykstant, nei susi- 
pykstant Jeigu visi lietuviai 
ant Sagio supyktų, ką jis lyg ir 
prileidžia, pagalvokime, kas 
tada?!

Taigi ar neatrodo, kad dabar 
“L. Sagį supykinti su kitais šo
kių mokytojais ir su visais lie
tuviais” panašu į pasakėčią 
“Žvėrių maras” ?

Dėl atgailos, kokią . L. Sagys 
užduoda ar tik siūlo, save ta
patindamas su visa Grandi
nėle!

“Jūs, Naujienų redaktoriau, 
geriau pėsčias atidrožkite į Cle- 
velandą ir atsiprašykite savo ir 
L. Vaičiūnienės vardu L. Sagį ir 
visą Grandinėlę” .,. :

Aš L. Sagio nei su kuriuo ats
kiru šokėju, nei šų visais kartu 
nei su jų tėvais ne tapatinu. Pati 
esu metuose ir už savo nusikal
timą pačiai dera atsiteisti. Ir 
šiuo atveju Naujienos neturi jo
kios prievolės ir už manė drožti 
pėsčiomis į Cleyelandą atsipra
šyti.

Grandinėlės šokėjų iš viso 
neturiu už ką atsiprašyti. L. 
Sagys gali su šimtu žiburių ieš
koti visųųše mano raštuose ir 
šiuose ^skutimuose tamsaus 
kaltinančio žodžio tautinių šo
kių būrelių šokėjus, taigi ir

šimtą metų? Ar daug kas išdrįs 
taip atrėžti kaip Gyvataro mo
kytoja? Arba kaip anas i talai
tis berniukas tėškė sudovanotus 
jam pinigus atgal sudovanoto- 
jams už tai, kad anie, tari? savęs 
kalbėdamiesi, papeikė Italijos 
kelius, viešbučius. (Iš dienoraš
čio “Širdis” Į Tėvų žemę grįž
tant).

Man atrodo, kad mano pada
rytai klaidai įrodyti visai netin
kamas ir ne vietoje toks L. Sa
gio pagalbiniais “argumentas”, 
jo sakinyje'mano pabrauktasis: 
— “jei G. Breichmanienė pasa
kys, kad ji su Lingiu Hamiltone 
nekalbėjo ir aš tuo įrodysiu, 
kad Lingys niekad, niekados ne- 
buvd Hamiltone, tada”...

Kas tada? G. Breichmanienė 
jau man pasakė, kad Hamiltone 
su Lingiu nekalbėjo. Ir jos, to-

pakankamas įrodymas. Butų 
pakankamas įrodymas ir L. Sa
gio, kai jis pats nuneigtų iš kur 
nors, nežinia kieno paskleistą 
tokią netiesą, .sakysime, & pvz., 
kad jo, Sagio, šokių repeticijo
je, Klevelande viešėjęs, buvo J. 
Lingys, peikė ar gyrė šokius, 
kvietė ar nekvietė važiuoti į Lie
tuvą, kad L. Sagys buvęs Hamil
tone, matęsis ir su Poškaičiu, 
ir t. t.

Bet tas G. Breichmanienės 
pasakymas, kad ji Hamiltone su 
Lingiu nešnekėjo, ar gali būti 
Įrodymas, kad Lingys niekad, 
niekados Hamiltone nebuvo? 
Ar ne tik šis įrodymas yra vie
nas iš tų, kuriuo galima tikėti 
arba ne tikėti! Nebent dar bū
tų patikrinta krašto atitinka
moje svetimšalių. įsileidimo Įs
taigoje.

Ir be šio pagalbinio įrodymo, 
dėl tokios savaime susiklosčiu
sios “situacijos” mano rašytoji 
klaida toje pačioje vietoje, štai 
Naujienose, atitaisoma, iš jos 
pasimokant ateičiai.

. Dėl “L. Sagį supykinti su ki
tais šokių mokytojais ir su vi
sais lietuviais...”
> Nors posakis galimas suprasti 
dvejopai: supykinti ar supyk- 
dinti, supykdyti, tariant, supeš- 
dinti, manykime, kad supyk- 
dinti, padaryti, kad susipyktu. 
Tad ar L. Sagys su tūlais tauti
nių šokių mokytojais nėra bu
vęs nuo kada ir dėl ko su anais 
susiskersavęs! Ar kada nors, 
kur nors nėra davęs aniems^su- 
prasti, kad jis yra “opozicijoje”! 
Ar mokytojai kiti išdirbę po 
.20—30 metų patys savo nuomo
nės neturėjo? Ar jie pirma 
mano straipsnio ar straipsnių 
nebuvo skaitę Naujienose ir ki
tur kitų straipsnių? Ar moky
tojai iš niekur kitur nebuvo gir
dėję, kad Grandinėlės vadovai 
su tokiu “gimstančiu meno kū
riniu” (taip' jis apibūdintas vie-

Grandinėlės. O Hl-sios T. Šokių 
šventės visus (1.500) šokėjus 
pasveikinau eilėraščiu “Sveiki
nu judesį”, išspausdintu Drau
go kertinėje paraštėje 1968. III. 
6 d. Nesigiriu, tik ginuosi.

L. Sagio asmeniui mielai atsi
lyginčiau, jeigu jo paskirta bau
smė ar atgaila nors kiek atitik
tų moderniškųjų laikų demo
kratiniame krašte šiandienišku- 
mo skubą, normą dr būdą. Iki 
šiol nėra buvę girdėta, kad už 
panašias klaidas, už visokias 
kritikas, vertinimus, bjaurias 
žmonių “karikatūras” ... ir iš 
viso būtų buvę kam uždėta eiti 
pėsčiomis į atsiprašomojo gyve
namąją rietą “gauti atlaidų”.

Jeigu L. Sagys nepasitenkins 
atitaisymu klaidos, taip palieto
sios jo asmenį, ir aš eisiu pės
čiomis į Clevelandą, tai turėčiau 
susitikti L. Sagį atidrožiantį į 
Čikagą. Ir, atsisėdę ant kokio 
pakelės išvirtusio medžio, rim
tai apsvarstytame savo klaidos 
blogybę ir gėrybę. Gal susitar
tume, kad ne čia esmė, ar Kle
velande, ar Hamiltone, ar Čika
goje, ar kur kitur mano ar kie
no kito su anais atsiųstaisiais 
susitikta, kalbėta. Bet ta esmė, 
kad iš viso anie atsiunčiami. O 
viešėdami duoda ar gali duoti Į 
kai kieno patuštėjusias rankas 
visasąjunginės tarybinės kultū
ros, šiuo atveju “tautinių šo
kių”, ryšulėlį, dailiai dailiai kil
pute surištą mūsų, tautiniu kas
pinėliu. Sugrąžę už tai gauna 
(noroms - ne noroms) Lenino 
ar raudonosios vėliavos. . . me
dalį ...

Manau, kad reikalas paaiškė
jo, tai ir baigtas.

-1L Vaičiūnienė;
I

RAŠO R. K

5
Respublikos Prezidentas dr. K. Grinius 

pareiškė prie M. Sleževičiaus kapo:
“ ... Gerai apginkluotas mokslu, gyve

nimo patyrimais, apdovanotas šviesiu pro
tu, gražia iškalba, nepaprastu darbštumu, 
ištverme, tolerantiškumu, Tu pavydėtinai 
mokėjai varyti savo gyvenimo linijas”.

Respublikos Prezidentas A. Stulginskis 
l'J.i'J m. prie karsto kalbėjo:

fc’... Kai tamsūs debesys pradeda rink
tis Lietuvos padangėse, kai visa Europa 
pradeda rikiuotis i pragarišką kovą, a. a. 
Mykolas Sleževičius, pasaulio įvykius jaut
riai sekdamas, realiai juos įvertindamas, 
vėl aukštai kelia Lietuvos visuomeninės 
konsolidacijos mintį, jis vėl nesvyruoda
mas stoja už visų politinių grupių glaudų 
bendradarbiavimą, kurioms, taip, kaip 
anais 191X metais, brangus yra nepriklau
somos Lietuvos likimas, nes aišku, kad 
šiandien, kada visas pasaulis virte verda, 
kada, štai, mūsų akyse vienos valstybės 
praranda savo nepriklausomybę, o kilų ne
priklausomybė tik ant plauko kabo, aišku, 
kad tokiu momentu reikia surasti susitari
mo kelias, nes tik būdami vieningi pajėg
sime nuveikti šių dienu sunkumus...” (19 
psl.).

Proį. inž. Steponas Kairys tuomet kal
bėjo:

“Mykolui Sleževičiui Lietuva buvo ser
mėgių ir darbo Lietuva. Dėjęs visas savo 
jėgas tos Lietuvos gerovei, velionis tuo pa
čiu buvo nuoširdus liaudies draugas, jos 
teisių kovotojas. Ir Lietuvos laimingesnę 
ateiti suprato tik kaipo laisvos, demokra
tiškai tvarkomos Lietuvos, kurioje pilnu 
šeimininku turi būti patys Lietuvos žmo
nės be luomų, socialinės padėties, tautybės 
ir tikybinių Įsitikinimų skirtumo. Tokiu 
Mykolas Sleževičius įėjo i mūsų visuome
nini gyvenimą dar caro suniokotoje Lie
tuvoje; tokiu jis pasiliko iki karsto lentos, 
būdamas griežtas priešininkas neteisybės, 
kiekvienos nelaisvės, tuo pačiu būdamas 
giliai Įsitikinęs priešininkas ir tos politinės 
padėties, kurioje mes gyvename jau 13 
metų.

Mvkolas Sleževičius buvo vienas tu as
menybių, kuri kiekviename žmoguje mo
kėjo matyli žmogų. Gilus demokratas, 
aukštai humaniškas, jis nežinojo skirtumo 
tarp žydo ir elino, visiems Lietuvos pilie
čiams turėjo vieną masių ir tautiniuose 
mūsų krašto santykiuose buvo tas brangus 
ir aukštai kultūringas tarpininkas bei san
tykių vairininkas, kurio didžiulę reikšmę 
mūsų visuomeniniam gyvenimui skaudžiai 
pajusim tik šiandien jo netekę.” (52 psl.)

Brig, gener. K. Musteikis “Sėjai’ pa
reiškė:

“... M. Sleževičius buvo piešiamas • 
(1969. XI. 16 minėime. R. K.), kaip demo
kratas, demokratas ir tik demokratas. Be 
abejonės jis buvo demokratas! Bet ar jis 
1918 metais gruodžio mėn. akyvaizdoje to
kios tragiškos Lietuvos būklės, buvo toks 
bekompromisinis demokratas?

Man atrodo kiek^kitaip.” (53 psl.).

Prof. dr. Juozas Pajaujis rašė:
“... Man, kaip gyvi, stoja prieš akis 

drauge pergyventi 1919 - 1920-ji metai, 
anos sunkių ir audringų kovų dienos, kada 
Mykolas Sleževičiaus ;- ’vaidmuo nulėmė 
klausimą — būti ar nebūti Nepriklausomai 
Lietuvos Respublikai.” .(54 psl.)

“... darbe kasdieninis kontaktas su 
Ministerių Pirmininku buvo būtinas. Paži
nęs tuo būdu M. Sleževičių iš arčiau aš su
pratau, kodėl būtent jam, o ne kitam buvo 
lemta stoti prie besikuriančios valstybės 
vairo pačiu kritiškiausiu momentu. Jo po
litinė ideologija, susiformavusi varpinin
kų — demokratų įtakoje, buvo perėjusi 
rusiško revoliucionizmo ugnį ir išsilaikiusi 
tautiškai lietuviška ir socialiai — politiniai 
demokratiška. Tuo būdu ši ideologija ar
čiausiai atitiko lietuvių liaudies mases ir 
drauge buvo tvirčiausia atspara bolševiz
mui, kuris iš paviršiaus, frazėmis buvo 
revoliucinis, o iš esmės — reakcinis, tota
litarinis. Į tas liaudies mases M. Sleževi
čius. ir atsišaukė telkdamas jėgas kovai, 
kurios tikslas buvo ne vien politinė tautos

« - y ■ -r • * - • .. f - . . ■ * • • y .

laisvė, bet drauge ir darbo žmonių būvio 
pagerinimas, o visų pirma — “žemė tiems, 
kurie patys ją dirba.” šituos tikslus jis 
mokėjo nusakyti paprastiems žmonėms 
paprastais žodžiais per masinius susirinki
mus, šaukiamus įvairiose krašto vietose. 
Man ypač Įstrigo atmintin tokie paprasti 
žodžiai, M. Sleževičiaus pasakyti viename 
didžiuliame susirinkime Vilkaviškyje: 
“Mums svarbu ne tik tai, kad Lietuva būtų, 
mums taip pat svarbu kokia Lietuva turės 
būti.”

Tikruoju laisvės kovų vadu lemiamą Lie 
tuvai valandą darė jį tas jo didis pasitikė
jimas lietuvių tautos kamienu, jo ryžtu
mas ir energija, jo sugebėjimas sugyven
ti su Įvairių pažiūrų žmonėmis, o ypačiai 
jo nuostabi galia žmones Įtikinti”. (55-56

Advokatas Rapolas Skipitis pagerbė AL 
Sleževičių:

“... 1918 metų pabaigoje visu savo en
tuziazmu organizavo Lietuvos respubliką. 
Buvo geras valstybininkas. Dirbo trijuose 
Seimuose ir trijuose Ministerių Kabinetuo
se. Rimtas Seimų atstovas. Geras kalbėto
jas. 1926 metais perdaug pasitikėjo ne
praktiškais, bet atsakomingas pareigas 
ėjusiais bendradarbiais”. (u6 psl.).

Prelatas Mykolas Krupavičius rašo:

“... Mykolą Sleževičių statau j • gerųjų 
ministerių pirmininkų ir ministerių-eiles. 
Bet tai nereiškia, kad neturėčiau jam prie-
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T riju Kanados prerijų 
provincijų konferencija 
šiomis dienomis Lethbridge, 

Albertoje, Įvyko trijų Kanados 
prerijų provincijų — Manitobos, 
Saskačevano ir Albertos ketu
rių dienų konferencija, kurioje 
aiškiai pasireiškė separatizmo 
dvasia, noras atsiskirti nuo On
tario provincijos dominavimo, 
kadangi Ottawa labiausiai patai
kaujanti Ontario manufaktufis- 
tams ir Kvebeko separatistams, 
siekdama juos tenkinti, o skriau
džianti Kanados vakarines pro
vincijas. Konferencijoje daly
vavo apie 1,600 delegatų. -

Trijų prerijų provincijų uni
ja bendrai turėtų gyventojų ma
žiau kaip keturis milijonus ir 
federalinžs valdžios mitinguose 
turėtų tik viena balsą, o dabar 
-turi 3 balsus.

“Jei separatizmas pasirodys 
vienintelis sveikas mūsų proble
mų sprendimas, mes jį (separa
tizmą) turime visai rimtai ap
svarstyti”, pareiškė tos konfe
rencijos iniciatorius Calgary, ad
vokatas Harradance.

kaištų. Kas be jų? Lygiai taip jį vertinu ir 
yįsųomeninėję plotmėje. Sleževičius buvo 
Lietuvos vyras plačiąja to žodžio prasme.”

“... Jis buvo socialus, paslaugus, ma
lonus pokalbiuose, linksmas privačiuose 
pobūviuose vyras ir visose aplinkybėse 
šimtaprocentinis lietuvis patriotas. Bet ko- ’ 
voje už savo principus jis buvo, kietas ir 
neatlaidus.” (53 psl.).

Redaktorius Leonardas Simutis liudija:

“Susidariau gana ryškią nuomonę, 
kad Mykolas Sleževičius buvo vienas pačių 
rimtųjų tautos vyrų, kūrusių atstatytos 
valstybės gyvenimą demokratiniais pagrin
dais ir toje kūryboje sugebėjusių bendra
darbiauti ir su kitų politinių partijų vado
vais”.

“... Ir po to staigaus pasikeitimo Lietu
vos vidaus politikoje 1926 m., jis, kaip 
taurus patriotas ir valstybininkas, išlaikė 
lygsvarą, nesiėmė ’jokių priemonių vals
tybės suverenumui ir jos saugumui pa
kenkti, neišsižadėdamas savo politinių įsi’ 
tikinimų.” (57 psl.).

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite

Jos visad rašo
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso teku- PRo»pect 8-3229
Rexid. telef.: WAi b rook 5-5074

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
ūuo 7 iki 9 vai. vak. Ti'feč. uždarytį 
Ligonius ppriima tik susitarus.

Rax. tol. 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

v GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

iškelti Jungtinėse

Nemickas iš New

DR. S. B1EŽB
Tslef.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3143 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniu

Rax.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS, 

pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7_ 9,
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč 

' ir šeštad. tiktai susitarus.

D r. Ant. Rudoko kabinėtą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L CIARA
27u? W. Slst-STREET

Tei.: GR 6-2400.
Jai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
x—4, 7—H, antrad^ penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rex. Gi 8-0873

DR. W. M. EIS1N - EIS1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ.LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
> 6132 So. Kedxie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0uul.

The Detroit News š. m. gegu
žės 4 d. antrašte “Lithuanians 
seek U. S. aid in UN liberation 
debate” rašo;

Amerikos lietuviai bando or
ganizuoti spaudimo kampaniją 
Baltijos kraštų išlaisvinimo 
klausimui 
Tautose.

Bronius
Yorko, einantis Vyriausiojo Lie
tuvos Laisvinimo Komiteto pir
mininko pareigas, šaukėsi pagal
bos kalbėdamas vakar 200 asme
nims Lietuvių salėje, 3009 Till
man, Detroite.

Šiuo metu politinių mokslų 
lektorius New Yorke, jis anks
čiau yrą buvęs pogrindžio kovo
tojas savo gimtajame krašte. Jis 
sakė, kad laisvinimo komitetas

P. SILHKIS, 0. P.
. ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms

k (Arch Supports) ir t-1

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS UAB.
2856 West 63rd St., Chicago, Iii. 60629 

Teief^ PRospoct 6-5084

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiy atstumg. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Placo 

Tel.: FRontier 8-1882

PERKRAUS7YMAI

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir šeštad. uždaryta

Ofiso tetų POrtsmcuth 7-6000 
RebicL telef.: GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
C H i R U R G A S

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA ' '

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

Valandos: pirmad., ketvirtai, 5—8,

KAINOS PRASIDEDA NUO 
$1500

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK. PAS LIETUVI!

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, III. 60618 Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET'

VALANDOS: Pirmad. ir penktad.
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 iru nuo-4-iki-8, o šešta

dienį ✓nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

nuo

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS ~

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

' Contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS-2454 WEST 71 st ST.

VaL; antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

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

Ofisas 2750 West 71st St.
Tei. 925-8296

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

Š OP HI E B A R C U S
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

■ * - y „ \ įV- "V* ■ '
Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. A. M<
v • - "V
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 10—11
< vai. ryto. — šeštadienį ir sek

madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.
- /ryto.-. . I v ' '......
Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO, ILL. 60629
* ...... ■ —■

| f- ŠIĄ VASARĄ- TRYS -

: E K S K U R S LJ O S
| I LIET U V Ą 
Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius _ ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesnį 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 
į dokumentus atsikviesti gimines

- į <Ameriką.
Kreipkitės 1

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 6Q643

Tel. 238-9787-8

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad., 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. -

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

' 2454 WEST 71rt STREET 
Ofiso Ulofu HEmlock 4-2123 
Rerid. telef.: Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telęf. GI 8-6195

bavo įsteigtas Lietuvoje prieš | sirado bėgdanw htio religinių per- ciaKznio” tokio, koks jis buvo 
. ckic^į:; ok-r arij ą H Pasaulinių, j ■
me Kare. j anksčiau negu Muravjovas... Ca-

Tą kraštą drauge su Estija ir Į ro valdymo metu sentikiai buvo 
Latvija 1940 m. liepos mėnesį 
Rusija okupavo.

Lietuviai Amerikoje, kalbė
jo jis, siekia kitų amerikiečių 
paramos reikalaudami, kad šių 
trijų Pabaltijo kraštų reikalas 
nebūtų užmestas ar aplenktas 
kai didžiosios valstybės pradės 
diskutuoti Europos saugumą.

Jis pabrėžė, kad Amerika nie
kuomet nepripažino Sovietų oku
pacijos Baltijos kraštuose.

Jis taip pat sakė, kad Kenne
dy administracijos metu Atsto
vų. Rūmai priėmė rezoliuciją, 
prašant Jungtines Valstybes im
tis tų trijų kraštų išlaisvinimo 
klausimo, tačiau tas reikalas nie
kuomet nebuvo iškeltas.

“Rezoliucija yra patariamoji 
ir Jungtinių Valstybių preziden
tas galėtų ja vadovautis, jei no
rėtų”, pridūrė jis.

Lietuviai esą siekia, kad Se
natas tą rezoliuciją paremtų.

Saulius Šimoliūnas, to komite
to Detroito skyriaus sekreto
rius, pasakė, kad metropolinėje 
Detroito srityje yra apie 10,000 
lietuvių, kurie priklauso etni
nėms organizacijoms.

hevėir «:mtmečiu savo “garbingais” žudymą ir so-

persekiojami ir Lietuvoje.
A. Sėlis vir&ninėtanie straips

nyje pacitavo laikraštį “Vilnis” 
ir net ragina jį skaityti. Auto
rius skundžiasi, kad sentikiai ir 
žydai visur lenda... Norisi pa
klausti, kiek Lietuvoje yra likę 
žydų...

Straipsnis turi labai stiprų re
liginį ir gal.daugiau politinio fa
natizmo skonį. Tai pats auto
rius matyt labai gerai juto ir 
užtat gėdinosi padėti savo tikrą 
pavardę'. Gėda. J. K.

cialinių žmogžudysčių laikais. 
Pamenu, sykį diskutavome, ko
kias “priežastis turėjo Stalina* 
likviduodamas “kulokus”.

Aš protestavau, rašo Kelman. 
“Kai mes kalbame apie Stalino 
milijonų žmonių nužudymo prie
žastis, argi tai nepanašu į pseu- 
domoksiinį aiškinimą apie Hit
lerio “priežastis žydus žudyti?”

— “O ne, tai visiškai kas ki
ta. Kulokai, mat, mėgino kraš
te atstatyti klasinę santvarką!”, 
jam atsakyta.

šiandien “Naujoji kairė” ne- 
besižavi Rusija. Jiems Rusija 
pasidariusi “per švelni”.

A A /**

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYČLA 

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
X -*

liūdesio valandoj*
______  vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės - 
kapams gėlės.

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

Lietuvoje buvo populiarus 
anekdotas, kaip garsusis mūsų 
kalbininkas Jablonskis savo pir
mojoje lietuvių kalbos vadovė
lio laidoje parašęs, kad “Alus 
gerti sveika”, bet kai jo paties 
sūnus pradėjęs alų gerti, tai

kad “Alus gerti nesveika”, šian
dien jis savo pirmojo sakinio 
nebebūtų keitęs.

Amerikos psichiatrų konven
cija San Francisco nustatė, katT^.. 
“alaus terapija pasirodė geres
nė negu vaistai seniems ligo
niams palaikyti gyvą ir socialų 
ūpą”.

Bostono valstybinės ligoninės 
Franklino vardo proto sveikatos 
skyriuje daryt/ 9 savaičių ban
dymai su seneliais pacientais 
(vidutiniškai 7S metu amžiaus) ,- 
juos padalinant į 4 grupes. Vie
nai grupei kasdien duota po 12 
uncijų alaus, antrai grupei vai
sių punšo, trečiai vaisių punšo 
su trankrilaizeriu (raminančių 
vaistų), o ketvirtai grupei tik 
trankvilaižerį. Iš visų 4 grupių 
alaus gėrėjai parodę geriausius 
rezultatus: jie pasidarę draugiš
kesni, gyvesni, pagerėjęs apeti
tas ir geriau miegoję.

Psichiatrai atmeta spėlioji
mus, kad tie pagerėjimai gauna
mi dėl aluje esamo vitamino B. 
kadangi to vitamino aluje per
daug Hiatai tėra. Pagerėjimas 

■ greičiausiai esąs “bendro psi- 
cho-sociofizikologinio efekto” re
zultatas.

Kaip Sovietų Sąjungoje 
patenkina nepatenkintus
Tulsa Tribune vedamajame 

rašo, kad Sovietų Sąjungoje 
policija nevartoja nei ašarinių 
dujų, nei vandens švirkštų, nei 
įkalbinėjimų prieš savo nepa
sitenkinimui išreikšti konstitu
cinėmis teisėmis besinaudo
jančius piliečius— ten kemša į 
kacetą. Viename mieste vienas 
mokytojas ir vienas studentas 
bandė “demonstruoti” prieš 
stalinizmo prisikėlimą”. Abu
du gavo po 7 metus kalėjimo.

Neseniai Maskvoje įvyko so
vietų akims “didelė demonstra 
cija”, kur 160 nepatenkintųjų 
reikalavo Krymui grąžinti sa
vivaldą (leisti ištremtiems 
Krymo totoriams grįžti į savo 
tėviškę). Ten nebuvo, kaip 
Amerikoje, uniformuotų ir šal
muotų policininkų ir milicinin
kų, kuriems Įsakyta stovėti ir 
nejudėti, kai juos įžeidinėja ir 
i juos spiaudo. Ten buvo KGB 
vyrai, slaptoji policija, kuri 
visą demonstraciją apsupo, su- 
sėmė ir nuvežė į kalėjimą ir 
nuo tol niekas nežino, kur jie 
yra, bet risi spėja, kad yra iš
gabenti į “perauklėjimo kur
sus”/ kaip sovietuose dabar 
yra vadinamos darbo vergų 
stovyklos Sibire.

Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus konvencija

Nuo ateinančio pirmadienio 
iki trečiodienio, gegužės 18-20 d. 
Chicago j e įvyks Amerikos Rau
donojo Kryžiaus 34-j i metinė na
cionalinė konvencija, kuriai lau
kiama 5,000 delegatų iš visų 50 
valstijų. Posėdžiai vyks Audi
torium teatre ir papildomai Pal
mer House ir Pick-Congress vieš
butyje. Konvencijos šeiminin
kai miesto meras Richard Daley 
ir gubernatorius Richard Ogil
vie.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
h/ 2533 W. 71st Street

Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
1 AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTIMAZEIKAsEVANS

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpubHe 7-8600

Kokios rūšies socializmo 
siekia "naujoji kairioji" 

; Harvardo universiteto senjo
ras studentas, ilgaplaukis 21- 
metis Steven Kelman parašė 
knygą, pavadintą-.“Push Comes 
to Shove” (Stūmimas virsta 

j stumdymu”, kurioje jis aprašo 
šių dienų Amerikos studentiją, 
bendrai ją pavadindamas “šių 
dienų dykinėjančiais turčiais” 
(“today’s idle rich”). Be kt. 
knygoje minimas toks “dialo
gas” :

— Kokio socializmo šių dienų 
“radikalai” nori — socializmo su 
žmonišku veidu? — No, ne, 
“Naujoji kairė mieliau nori “so-

Savo naminę vaisty spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidu, nes vaistu su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiu vaistu trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtum u i pasi ru ošęs.

i

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D

Susirinkimu ir parengimu

— Amerikos Lietuvip Piliečiu Pa
šalpos Klubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gegužės 17 dieną 
1 vai. po-pietų Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd St. Nariai malonėkite 
atsilankyti ir aptarti klubo reikalus, 
kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— SLA 134 moterų kuopos geguži
nė Įvyks gegužės 17 d. Onos Bruzgu- 
iienės sode. Bus skanių vaišių ir gros i 
Joniko orkestras. Kviečiame čikagie-1 
čius dalyvauti piknike ir praleisti 
popietę su SLA narėmis. Kviečia

Komisiįa ir Vaidyba

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 74741,- 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Pateiksiu kelis faktus, kurie 
A. Sėliui turėtu būti žinomi... 
Sentikių (staravierų) yra Lietu
voje ne tik Rokiškio, Obelių ir 
Zarasų apylinkėse, bet jų yra ir 
Biržų, Panevėžio, Kėdainių, Kau 
no ir kitose vietovėse. Jų buvo 
priskaitoma anuo metu iki 100,- 
000.

Autoriaus istorinėms žinioms 
praplatinti priminsiu, kad 17-me 
šimtmetyje caro Aleksiejaus'Mi- 
chailovičiaus valdymo laikų baž
nyčios vyriausias patriarchas 
Nikonąs pradėjo reformuoti li
turgines knygas. Dalis tikinčių
jų, kurie nesutiko su tomis re
formomis, buvo pavadinti sen
tikiais. Prasidėjo jų persekio
jimas ir kankinimai (žiaures
ni už inkvizicijos vakarų Euro
poje). ’Tos religinės priespau
dos verčiami sentikiai pradėjo 
bėgti. Dalis jų bėgo j Sibiro gu
bernijas, o iš ten į Alaską ir net 
iki Kalifornijos. Kita dalis bė
go į Lietuvą ir Vokietiją. Pa
čioje Rusijoje jų liko ir dabar 
tebėra, bet labai mažai.

Taigi, sentikiai Lietuvoje at-

mild

For eye 
container 
green 
halves are

Marin 
Dressing 
in bite

Refreshing orange slices and onion rings marinated

onion sliced in rings

ppeal, it is a nice idea to serve the salad in a glass 
right at the table. Team this with a cheese souffle,

good topped with sour cream. '-
ORANGE BOWL SALAD

1 small head of lettuce 
% bunch curly endive 

Milani New Italian Dressing
*te orange slices and onions in Milani New Italian 
3 to 4 hours or overnight Tear the lettuce and endive; 
zed pieces. Arrange the orange, onion and lettuce in a

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVU 
AAAS DIENA 

IR NAKTĮ 
* 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

PETRAS BIELIŪNAS
V y ■*-**- į** ąf

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

1446 So. 50th Avė., Cicero, Hl. Phone: OLympic 2-1003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

in Milani

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

WW
W!

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Ypatingai pataria saugotis Tasso korespondentu

k o 11 h s i * a. sci i a t o r* u u s 
vadovaujama, greitu ! 
apie IJMMi puslapiu k

trchnik

jpa; gabenęs iš Romos ir dova-įir demokratai i Jo bendrą kal
ioj vargšių Klarą (Poor C.la-!bą, kai pagalia Įsitikino, kad 
vs) - vienuolėms Chicagoje, bet j masiniam trah.- tai gresia vi

ii vargšės Klaros užmiestyje, Jška suirutė- 
šas tai 

vie- paramai mano

HELF WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikta

L jstiand 
j k u išleis 
:\gą apie 

.gandus 
jjsius. 

šim
tus a m < j i k i vėl u < \ i < t e j . rašyto
ju. mokslininku ir »kieriŲ*\ 
fjšo žinomas k<dumm-ias W|J«- 
lard Edwards iš Wasliingtono, 
*’kuriu griže iš \jzitų anapus ge
ležinės uždangos Uzseie,;e eutu-^ 
ziazmu <E1 kultūrinių mainų

n vLitt
■juo rai-
juki ben-

‘’Daugumas jų lenui nuo pra
džios iki gulo buvo K .j B agentų 
runki/sc. Jie buvo pagauti i tin
klą ir kur Hk galimu, sukumpro- 
miluoi! su jauuomi>. gražiomis 
rusėmis moterimis. puta|xj. au
komis gulimo juodrunk.^ko san- 
tu/o. Amerikiečius pasitikę man- 
dungūs ir draugiški palydovai, 
kaip bičiuliški intelektualai, 
jiems nupiešė visiškai falšyvą 
sovietinės tikrovės vaizdą”.

Vienas iš tokių simpatingi) 
priėmėjų ir palydovų buvo. Ju- 
rij Krotkov, šiandien apie 50 
metų amžiaus, rašytojas ir dra
maturgas. turis Maskvoje var
dą. kurio tačiau tikroji rolė bu
vo intelektualų iš svetimų šalių

v

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

t

“žvejojimas” ir į tinklą trauki- .Lckory Hill prie Keane Ave 
mas. Tai to Krotkovo užrašų ir 
dokumentų rinkinį išleidžia mi- 
nėtoji subkonrisija. ; luksĮtniną perleido šv. Adria-!kurią Chicago^

Jurij Krotkovas, pasak jo pa bažnyčiai. (apskritis gayjj
liudijimo, per 17 metų dirbo so-j šventoji Maksimina esanti'gazolino moke> 
vietų slaptosios jMdicjjos (sau-; 
guino) tarnyboje. Jis buvo ir 
yra malonios išvaizdos kultūrin
gas vyras, geras lingvistas, galįs 
laisvai susikalbėti su prancūzų, 
anglų, vokiečių, ispanų ir ame
rikiečių svečiais 
gajįs įsiteikti jiems ir sužavėh 
savo išauklėtomis manieromis ir 
liberaliu nusistatymu. Jis esąs 
pasižymėjęs sėkm i ngu į v iiioj »- 
inu į KGB pinkles nemažo skai
čiaus intelektualų ...

Išsiųstas į užsienius K rot ko
vas pasivadindavo sovietų žinių 
agentūros Tasso korespondentu, 
be to, turėdamas dramaturgo, 
autoriaus ir aktoriaus reputaci
ją jis greit įeidavo į svetimų 
kraštų socialinius ratelius. Ma
tyt, kad pinigų jam netrūkdavo, 
nes jis kostiumus siūdinęsis tik 
pas žinomus siuvėjus ir gražias 
užsienietes kviesdavęs tik į pir
maklasius restoranus.

Pasišlykštėjo Krotkovui ta 
profesija ir 1963 metais jis pra
dėjo mikrofilmuoti savo užra-i 
šus iš sovietų žvalgybos ir šni-* 
pinėjimo praktikos ir pats iš sa-; 
vo patirties. Pagaliau mutarėĮ 
pabėgti Į Angliją. Šiandien jis! 
g\rvena JAV-bėse svetima pa
varde. čia išleidžiama ir jo re- 
veliacijų knyga. J. P.

ristaiė savo puošnius
uolyno rūmus, jos tą šventą 17^ nuošimčio

vizitatoriais, if j
k\

augniiUjoninei 
u gauti iš to 
ukesėiy dalie*, 
liestas ir Cook

■ uo IIlinojaus
ji. 1

REIKALINGA VIRĖJA

bažnyčiai.
švęstoji Maksimina

pi eta vašku, priduodant gra-j 
io' moteriškės formą, tik ran-j 
u ir kojų kaulų galai palikti 
e ipvaškuoti . Seniui altaris- 
ii tą rytą pasirodę kad iš tošį

n i jos rankų, kojų ir spran-1 komisija 10 įa!
trykšta “kruvino vandens Į tį Liliu, kurie

Nors klebonas kun.!jeisti 29 inilijt
, kad lai yraj^idijų parapijij m ir kitokiom 

privačiom mekenom. Atstovų 
paženklinti, kad rūmai panašų uių buvo va-

e. Guljerua- 
a valstylupės 
is mokykloms

■ UTVWrn

REAL ESTATENamų ruošos darbas prieZ suaugusių. 
Reikalingas patyrimas, rekomendaci
jos. Amžius nuo 30 iki 50. Privalo 
kalbėti angliškai. Gyvens savo kam-t 
bariuose, North Shore priemiesčio na-i REAL ESTATE FOR SALE
me. Žiemai išvažiuos į Kalifor-’ H*|. žemė — Pardavimui
niją. Dėl algos susitarsim. Nurody
kite atlyginimo reikalavimus. Atsa 
kymas bus laikomas paslaptyje.

Rašyti: AF-280
225 W. WASHINGTON ST.

CI IICAGO, ILL. 60606

REAL ESTATE FOR SALE
Hamaų — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEI IMAIS'

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 1-TIM

/Senato kor ija atmetė 
pašalpą para;, mokyklom 
Illinojaus s< m to švietimo 

prieš 6 atme- 
buvo siūloma 
i dolerių sub- GENERAL OFFICEiis”; :

kin paaiškino,
eni dažai, kokiais nudažv 
i kaulus,
kankinio kaulai, bet
patekus į vielinį laikraštu-!torius Ogilvie 

daugiau j paramos privači 
susirinko^ šalininkas,

Į Komisijai bik 
ėję dalyvavo u 

[publikos: 3^ r 
p r dar keli šimt 
sauliečių, taip p

Good typing skilk required 
aptitude for figures.

Tel. 527-5820

\v.

/(> smalsuolių 
buklo” pamatyti. 

Aš kalbėjausi su kardinolu ?»
Kodziu ir mes abu sutarėme v 

mesti
P

t šį reikalą verčiau 
tsjkė klebonas.

. BILLER - TYPIST
EXPERIENCED

For Importing Company. 5 day week, 
8.30 to 4:30. Free insurance, benefits.

1433 So. WABASH, 6th Floor
Phone 939-3210

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALĄ^

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI -—INCOME TAX.

svarstant, sa- 
įprastai daug 
nlistų kunigai 

baptistų pa- 
jl apsčiai kito

kių protestoną žydų organi
zacijų atstovų.

Senatorius cemokratas Jo
seph Krasausku- (Krasoyvski) 
iš Chicagos, ku s turi savo bi- 
Iraus projektą privačioms mo
kykloms šelpti, pasakė komi
sijoje, kad “viešasis švietimas 
yra didžiausias raketas” šioje 
valstijoje ir prašė “padėti tė
vams nupirkti savo vaikams iš
auklėjimą”.

d. sekmadienį.;

GENERAL OFFICE AND ALSO 
SWITCHBOARD OPERATOR 

Typing essential. Small modern of
fice. Vic. Howard & McCormick in 
Skokie, near transportation. Paid 
hospitalization, vacation and other 

benefits. 
674-2345 or 761-4600

2735 WEST 71st STREET

STENO CLERK -
To work in Superintendents office.
Must be able to take shorthand and 

type. Contact
N. L. MINNIX, VI 7-6860 

ILLINOIS NORTHERN RAILWAY 
2610 So. WSTERN

An equal opportunity employer

NE STEBUKLAS
Mažai betrūko, kad Chica

gos katalikai būtų turėję savo 
“stebuklą”, šv. Adriano baž
nyčios, 7(XX) S. Washtenaw 
Avė., idtorista X«’» metu kun. Mc 
Nam;4ra. kur?

'‘Lietuviai Televizijoje” 
rėmėjų susirinkimas

Prieš kelis mėnesius “Lietu
siai Televizijoje” įžengus į pen 
k tuosius veiklos metus ir priė
mus organ izaci ni us n uosta tus, 
siti nuostatų praktiniam įgy
vendinimui ir pritaikymui vei
kloje, bei kitiems svarbiems 
reikalams aptarti, š. m. gegu
žio mėn. 21
Jaunimo Centro patalpose, 1 
vai. 30 min. p. p. yra šaukia
mas LTV, rėmėjų susirinkimas.

Susirinkimo metu bus ren- 
Įkami LTV valdomieji organai 
penktiesiems veiklos metams 
aptartas vasaros sezono metu 
programų tęstinumo klausi- 
mas. rengiamos “Lieluvią LieJB8lzar3sJ Lednas. 
ims” organize mini reikalai ir!c(i}t Ave k^.p. 

Lspreltdžiaroos

ar
TRUMPAI J
. ........ ... ............ - - .

— L. K. K. S. Sąjungos Čika
gos Vytauto Didžiojo skyriaus 
valdyba persitv kė ir dabar

Įjos sudėtie tokia: pirmininkas 
5<m S. Wol- 
k;is ( Jrdmiš-

ik

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. V! 7-9327 į bažnyčią pasialL prasitarė sek-
. . ------ -- - ------------------------------------------- į ma dienį, gegužės d. radęs

šventą Maksimina kraujuojant.
Tos bažnyčios rūsyje yra pa

dėtas karstas su kaulais našlės 
Maksiminos, kuri prieš 17 šim
tu metu buvusi nukankinta ir 
tuos kaulus buv. Chicagos kar
dinolas Mundelein 1929 metais

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
I. RUDIS Tel. CL 4-1050

Visi rėmėjai ir tie, kuriems 
rūpi “Lietuviai Televizijoje” 
programų išlaikymo bei atei
ties veiklos reikalai, kviečiami 
susirinkime dalyvauti.

LTV Valdyba

"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKU
DAINŲ GAIDAS PIANUI:

dainelių ir šokių, 16 psL Rinkinyje

u:! Si. sekretorių< Juodka. Ado! 
tas u62Z> So. Paulina St. \ isų 
pašto zona 60636.

— Gegužio 3 d. Naujienose, 
aprašant Chicago] e buvusį 
Daunoro koncertą, buvo pasa
kyta, kad dainininko klausėsi 
tarp kitų žmonių, keli buvę 
generolai. Iš patikimų šaltinių 
patirta, 
buvusių 
buvo.

kad kiaušy tojų tarpe 
Lietuvos generolų ne-

1. Rinkinys lietuvišku liaudies 
yra šios dainos ir gaidos:

Tegu giria šlamščia, 
ūžia, tra-ta-ta 
Suktinis I 
Suktinis 11 
Kokietka 
Padispanas 
Vengerka 
Klumpakojis

šis gaidų rinkinys kainuoja

1.

3.
4.
5.
6.
7.

3.
9.

10.
11.
12.
13.

Aguonėlės 
Vakar vakarėli 
Augin tėvas 
Meilės valsas 
Siuntė mane motinėlė 
čigonai

14. Pelėda
15. Noriu miego

tik $1.00.

Chicagos mero gimtadienis
Chicagos meras Richard Da

ley šiandien gegužės 15 dieną, 
švenčia savo 68 gimtadienį, ku
ri jis žada atšvęsti vakare na-j 
mie vien savo šeimos ratelyje. 
Balandžio 20 dienų Daley at
šventė 15 metų sukakti, 
yra Chicagos miesto galva.

Šiuos gaidy ir dainp rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei ars i p- 
site čeki arba Money Orderi už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasipsime jas paštu, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasipsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILLINOIS

HIGH RATES

Passbooks

5’/z% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

PAID

NSURED

QUARTERLY

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum 
T yea r certificate

Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, til. 60603. — Tel. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. ligų metu patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9208

b _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— FRIDAY, MAY 15, 1970

$25,000,000 dėl CTA
Illinojaus atstovų rūmai tre

čiadieni 130 balsą prieš 27 pri
ėmė bilių. kurio leidžiama iš 
valstijos lėšų teikti 25 milijonų 
dolerių paramą Chicagos tran
zito sistemoms. Bilius dar turi 
pereiti per senatą, kur laukia
ma didesnio pasipriešinimo.

A(stovų rūmų respublikonai

— Dr.
besirūpindamasį Lietuvių tau
tos genocido parodos pristaty
mu amerikiečių; visuomenei, 
gegužio mėn. 6 dieną lankėsi 
(Washington. D. C., kalbėjosi 
įsu visa eile JAV;senato ir kon- 
(greso nariu, kurie pasižadėjo 

Ji parodos atidaryma atvvkti
K et J p | *■

* ^birželio mėn. 13 d. ir dalyvauti 
ruošiamoje vakarienėje bei 
akademinėje dalyje. Paroda 
prasidės birželio 13 iki 20 d: d. 
Sheraton viešbutyje. Ar mes 
dalyvausime?. .-

Leonas. Kriaučeliūnas,

— Vz.sz lie luiną vaikai — se
nieji Alvudo Vaikų Teatro ak
toriai ir naujieji — dabar į šį

su

e—11 ———  ------——

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, HI. 60632. Tel. YA 7-5930

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3208V2 W. 95th St.

GA 4-8654

r-1""
FTATT ’*.<•
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« TEMYI SUBS-

cr progas sužino tiktai per

NAUJIENAS
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teat r ą įsi r ašy t i nori n liej i
globėjais kviečiami atvykti 
sekmadienį, gegužės 17 d., 
vai. p. p. į Gage Parko sale 
(Western ir 55 g. kampas) 
trumpam susipažinimui su nau- 
juoju veikalu: Balės Voverai
tės pasaka ‘"Našlaitė”. Visiems 
bus paskirstytos rolės, kad per 
vasara su jomis susipažintų.

— L. saulių S-gos T. Centro 
Valdybos posėdis įvyks gegu
žės mėn. 16 d., šeštadienį, 3 
v. p. p., Jaunimo Centre. Į po
sėdį iš Detroito atvyksta Š. S- 
gos pirm. V. Tamošiūnas. Po
sėdy bus aptarti tolimesni veik
los planai.

i

♦ Young Americans for Frie- 
dom. prieskoniunistinės studen
tų organizacijos paskiri nariai 
Čikagoje yra prašomi dėl ryšio 
paskambinti tel. RE 7-5436. 
Ypatingai yra kviečianti skam
binti norintieji Įstoti į šią orga
nizaciją. Nariais priimami ir nė 
studentai, neribojant amžiaus.

V: (Pr)

PRIEŽASTIS PIRKTI'
SVARUS 8 KAMB. mūras Marquette 

Parke, $20,000.
PRIE FORD CITY naujas ranch mū

ras. Platus sklypas, garažas. $22,000.
BLOKAS NUO PARKO ramioj gat

vėj šviesus 11 metų 5% kamb., 3 
mieg. mūras. Garažas. $26,500.

TVARKINGAS APARTMENTINIS 
mūras, arti Jaunimo Centro, apie 
$11,000 pajamų. Savininkas finan- ‘ 

. __ __suos įmokėjusiam $15,000. Kaina
vakaruose. Galimas praplėtimas. Virs $45,000.

2 BUTŲ tvirtas mūras Marquette 
Parke. Nauja gazo šilima, 2 auto ga
ražas. $28,000.

APIE 8,000 DOL. PAJAMŲ, 4 butų, 

mūro bjmgalow su dvigubu mūro ga- ttas^sSlymas.” $65~000?
4 BUTU MŪRAS su bizniu. Dvigu

bas garažas, nauja gazo šilima. Mar
quette Parke. $43.300.

PELNINGAS MŪRO NAMAS, šva
rūs 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios. 
Naujas šildymas sazu. garažas. Arti 
visko. Marquette Parke. $21,800.

5 KAMB. GRAŽUS MŪRAS, nauia 
gazo šilima, garažas, prie Maria HS. 
Laisvas -—užimkite. S19.400.

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

MODERNUS 6 KAMB. octagon bunga
low 62-ros ir California apylinkėj. 
Galima tuoj užimti. Kreiptis į savi

ninką 737-7526 po 6 vai. vak.

LNVESTAVBfUI HICKORY HILLS 
naujas 12 butų po 2 miegi mūras su 

rusiu ir garažu. 
Tel. 59845560.

SAVININKAS PARDUODA 6 kamb. 
mūrą su 2 voniom Marquette Parko

$20,000.
Tel. RE 5-0975 po 6 vai. vak.ŠEIMININKĖ

Dirbančios poros šeimai 5^ dienas sa
vaitėje, nuo 12 iki 6:30 vai. vak. Pui-1.
ki alga ir sąlygos Reikės pagaminti DVININ KAS x ARDLODA 7 Kamb. ♦ 3 mL mūras, Marquette Parke. Rim-

n -l-ii. ___ - miirn niunka Inu; .cu nvicninn miirn ca. nnnpietus. Susikalbėti angliškai. 
Skambinti 561-3355.,dienos metu 

arba 
769-2292 vakarais.

PERSONNEL SECRETARY 
Typing and shorthand required. 
Assist Personnel Manager as 

secretary.
Cicero Ave location. 
Call VIVIEN OHLER 
MAIN E.XTERPRfeES

Southsiders call 582-3078

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

his

FOOD PROCESS
Leam a trade at our new Elk Grove 

location.
GOOD PAY 

STEADY WORK 
COMPANY BENEFITS 

CHANCE TO ADVANCE
♦ FORKLIFT OPERATORS
♦ FOOD PROCESSORS

Call BOB at 
593-5700

ražu vakaru Chicago Lawn apylinkėje, 
Tel. 476-5815.

PRIE ŠV. JURGIO BAŽNYČIOS par
duodamas 2 aukštų, 4 butų namas. 
Vienas — 6 kamb., I 5 kamb., ir 2 

iš kiemo po '4 kamb., 
3227 So. LITUANICA

5 KAMBARIŲ mūro bungalow su kam
bariu beismante išnuomavimui. Izo
liuotas šildomas porčius, garažas. 
65-tos ir Kedzie apylinkė. Savininkas, 

737-9248 arba 247-1411.

Šimkus Real Estate
NOTARY, INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE

TeL CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairūs kitokį blan-

44-TA IR FAIRFIELD erdvus 3 mie
gamų T^^metų mūro bungalow. Pu
siau įrengtas "rūsys, 1^ vonios, dvi
gubas garažas. Viskas arti. Skam
binti savininkui po 5 vai., šeštad. po 

1 vai. Tel. 523-4059.

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap
draudę veikia notariatas.

JANITORIAL
AND LIGHT MAINTENANCE 

Monday through Friday, steady work. - 
9:00 to 5:30 P. M. also one part timei 
man 2—3 days per week. Steady. ;

Apply
So. SHORE PAVILION, 
7750 So. SHORE DRIVE.

CHICAGO. TeL 731-4200

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

tt)% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

Federal ini u ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 

1 N C O ME TA X 
Nekilnojamo turto pirkimas • 

> „ . pardavimas 
REAL ESTATE 

Parašų paliudijimas 
NOTARY PUBLIC 

Draudimo informacijos 
i n Ss u r a n c e 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

MŪRO BUNGALOW. 6 kambariai, 
švarus įrengtas skiepas. 60-ta ir 
Francisco.

MŪRINIS 2 po 5. Centrinis šildy
mas, mademios vonios, gerai įreng
tas skiepas, geriausia Brighton Parko 
vieta.

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

IŠNUOMOJAMAS Cicero lietuvių apy
linkės centre, nuo liepos mėnesio 
1 dienos, veikiantis biznis — užeiga. 

1409 So. 49th AVĖ. 
Tel. 652-5121, 656-6388.

k

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS MIEGAMAS KAM
BARYS mažos šeimos bute geroje apy

linkėje. Tel. PR 8-2738.

♦ Kas nori, nors trumpam, 
pabėgti iš didmiesčio ir surasti 
ramaus ir gaivinančio poilsio, 
tas nepravažiuos pro TomkŲ va
sarvietę, kuri yra ant pat Atlan
to vandenyno ir turi visas sąly
gas, apie kurias kiekvienas did
miesčio žmogus per ilgus metus 
svajoja.

Dėl smulkesnių informacijų 
rašykite: V. Tomkus, 700 Ocean
Dr. Juno Beach, North Palm,'SKAITYK PATS IR PARAGING 
Fla. 33403 arba skambinkite tel.I KITUS SKAITYTI
305 — 844-3388. (Pr). Į NAUJIENAS

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787 ‘

Didelis pasirinkimas įvairty pre- 
kiy. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
z

fiiiiiisiviviiiiiiir

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBEI 
Pardavimas ir Taisymu 

U44 WEST 69Ht STREET 
T*L: REpublte 7-1941

A. & U INSURANCE & REALTY

. INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

SAVININKAS PARDUODA 
PUIKU MEDINĮ NAMĄ, 

apkaltą, 2 aukštų, 2 bt. po 4 kamb. ir 
pastogė. Svečių kambarių grindys 

dengtos kilimais iki sienų. 
Prašo $13.500. 

5208 So. HONORE ST. 
Telef. 737-5017

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

4444 So. Western Ave., 
CHICAGO, ILL. 60609

TeL: VI 7-3447

A ABALL roofing
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rin&s ir nute
kamuosius vanadžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame ‘<tuckpointingw darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada




