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BONA NEMOKEd HiOOSLA^JAI REPARACIJŲ
VATIKANAS LYGINA KRIKŠČIONYBĘ 
SU KINU PIRMININKO MAO MINTIMIS

ROMA. — Vatikanas viešai ieško “dialogo” su komunistine 
Kinija, šventoji Misijų Kongregacija savo biuletenyje paskelbė 
ilgą straipsnį, kuriame pripažįsta, kad Mao Tse Tungo mintyse 
atsispindi krikščioniškos vertybės, šis straipsnis skelbiamas ry
šium su Vatikano nurodymu tikintiesiems, kurie gegužės mėnesį 
prašomi melstis, kad krikščioniškos vertybės būtų priimtos Ki
nijoje su didesniu pasitikėjimu ir pagarba.

Prieš bolševikų revoliuciją 
Kinijoje buvo apie 3 milijonai 
katalikų. Kiek jų dabar yra, nie
kas nežino, nes ir pogrindyje 
esą katalikų likučiai yra visiš
kai atskirti nuo Vatikano. Pir
masis su kinais ryšių ieškoti 
pradėjo popiežius Jonas XXIII- 
čiasis. Po jo popiežius Paulius 
VI-sis, vykdamas į Filipinus, 
buvo sustojęs Hong Konge, kur 
laikė Mišias apie 20 mylių nuo 
Kinijos sienos. Jis pasiuntė “ki
nams bet kur savo meilės ir vie
nybės pareiškimą”. Pekine val
džia staiga 1971 m. atidarė ka
talikų bažnyčią, kuri buvo už
daryta daug metų. Joje ir da
bar laikomos mišios kinų ku
nigų lotyniškai Pekine reziduo
jantiems užsienio diplomatams 
ir kitiems užsieniečiams. Kinai 
kunigai neturi jokių ryšių su 
Vatikanu.

Minėtame misijų departamen
to leidinio straipsnyje sakoma, 
kad Mao doktrinoje yra nuro
dymų, kurie derinasi su ilgame
tės kinų kultūros moraliniais 
principais,' o tie principai turi 
autentišką ir pilną išraišką mo
dernioje socialinėje krikščiony
bėje. Pirmininko Mao mintyse 
esąs krikščioniškas atspindys. 
Kada sovietų socializmas tapęs 
pragmatišku, ekonominiu socia
lizmu, tai Maoistų doktrina iš
laikiusi moralinio socializmo 
mintis, kurios nepriklauso nuo 
atsitiktinų šalies turtingumo ar 
skurdo sąlygų.

Toliau Vatikano biuletenis 
aiškina, kad šių dienų Kinija 
skelbia mistiką nesuinteresuoto 
darbo kitiems, siekia teisingu
mo ir garbina paprastą, netur
tingą gyvenimo būdą, stengiasi 
pakelti valstiečių mases, bando 
sumaišyti socialines klases. To
kios socialinės sistemos minčių 
daug yra popiežiaus Jono ir Pa
liaus pareiškimuose, sako Vati
kano biuletenis. Tuos pareiški
mus plačiai paskleidė pasaulio 
spauda ir juos tikriausiai turė
jo pastebėti Pekino vadai, ku
rie gali juose matyti įrodymą, 
kad religija, ypatingai krikš
čionybė, nėra į siurbėlę panašus 
prietaras, bet tikras žmonijos 
tarnas, o taip pat ir kinų žmo
nių tarnas” baigiamas Vatika
no straipsnis.

NEW YORKAS. — Britanija 
ir Prancūzija susijungė prieš 
Ameriką Saugumo Taryboje siū
lydamos rezoliuciją, kuri pa
smerktų Izraelį, bet neminėtų, 
kaip Amerika siūlo, arabų tero
ristų. Britas ambasadorius įro
dinėjo, kad žodžio “terorizmas” 
reikia rezoliucijoje vengti, nes 
arabai visada prieš jį balsuos, 
net ir tada, kai bus svarstomi 
tarptautinio terorizmo įstatymai. 
Britai ir prancūzai vi tą nuolai
dą arabams, išsiderėjo iš jų su
tikimą nereikalauti ginklus tie
kiančių Izraeliui valstybių pa
smerkimo.

VARŠUVA. — Balandžio 19 
suėjo 30 metų nuo Varšuvos ge-

IS VISO PASAULIO

PEKINAS. — Meksikos pre
zidentą Echeverrią Pekino aero
drome sutiko premjeras Chou 
En Lajus ir tūkstančiai šokančių 
ir dainuojančių vaikų. Echeve
rria yra pirmas Pietų Amerikos 
prezidentas aplankęs Kiniją po 
1948 metų. Manoma, kad Mek
sikos prezidentą priims ir Mao 
Tse Tungas.

HARTFORDAS. — Connecti
cut valstijos seimas priėmė 19- 
17 balsais įstatymą, kuris su
grąžina mirties bausmę už še
šių rūšių nusikaltimus, jų tar-' 
pe narkotikų pardavinėtojams, 
jei nuo narkotikų pirkėjas mirš- j

Judėjos kalnuose ramiai ganosi avys, kaip ir senais 
įtempimus

bibliniai*
ir karo $

BRANDTAS PIKTAI ATSISAKĘS NET 
KALBĖTI APIE KARO NUOSTOLIUS
BELGRADAS. — Vokietijos kancleris Brandtas susitarė su 

Jugoslavijos Tito užmiršti apie karo nuostolius ir žvelgti į ateitį 
ir į glaudų ekonominį bendradarbiavimą. Jugoslavija reikalaudavo 
iš Vokietijos reparacijų, apie 770 milijonų dolerių už nacių laikais 
vokiečių padarytus Jugoslavijoje nuostolius. Atvykus kancleriui 
Brandtui premjeras Zzemal Bijedic vėl užsiminė apie karo nuo
stolius. Sakoma, kad Brandtas labai griežtai atsisakė net kalbėti 
apie reparacijas, sakydamas, kad jei Jugoslavija nori kalbėti apie 
bilijonus markių, tai jai teks kalbėti su Brandto įpėdiniu.
=======:===::=::===::::= į Kancleris

Kasdien vis arčiau
prie teisybės

WASHINGTONAS. — Buvęs 
valstybės prokuroras John Mit
chell, kuris anksčiau kalbėjo 
nieko nežinojęs apie įsilaužimą 
šnipinėti demokratų centro įs
taigos, dabar jau pasakęs vie
nam savo draugui žinojęs ir kal
bėjęs apie šnipinėjimą su kitais i 

i valdžios pareigūnais. Mitchell 
iškviestas liudyti grand jury 
posėdyje.

Prezidento teisinis patarėjas 
John Dean irgi užsitraukė prezi
dento nemalonę, nes jis paskel
bė pareiškimą, kuriame sako.. 

į jog “niekam nepavyks padaryti 
iš manęs atpirkimo ožio”. Dean 

; buvęs tas, kuris įtikino prezi
dentą, kad niekas iš Baltųjų 
Rūmų štabo nežinojo nieko apie 
įsilaužimą į demokratų būstinę.

Valstybės "Prokuroras Klein- 
dienst trečiadieni diskvalifika
vo save iš tos bylos tyrinėjimų, 

'nes jis žinąs, kad buvo įvelti jo 
ri rodo, kad tą mėnesį pragy ve-, buvę bendradarbiai ir geri pažįs- 
nimo kainos Čikagoj pakilo 1.2%. tami.
Maisto kainos pakilo 2.1%. Per jau neabejojama, kad teisy- 
paskutinius 12 mėn. maisto kai- apie Watergate skandalą greit 
nos pakilo o paėmus at- paaiškės ir nukentės keli aukšti

- . / pareigūnai, kurie melavo ir ap-

laikais, šis taikus vaizdas slepia arabu — žydu 
grėsmę.

AMERIKOS SPAUDIMAS š. VIETNAMU
WASHINGTONAS. — Amerika nedviprasmiškai pasakė š.

’. . t- ... Vietnamui laikytis Paryžiaus susitarimu, jei jis turi vilties kadaSAVANNAH. — Georgijoje ........................ - . .. . . .....

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
O Didįjį Penktadienį Romoje

TZ 1 V T gauti Amerikos ekonominę paramą. Amerikos atstovas Paryžiaus ; k mUinė mwodh nesulaikytam Kolumbijos preki- ^ci+Q^nnoo jai !‘° masine proces,ja SH P°-
niam laive muitininkai rado ne 
tik 1,300 svarų marijuanos, bet 
ir kokaino, 1.4 mil. dol. vertės. 
Jis buvo paslėptas gaisro gesi
nimo cilinderyje.

WASHINGTONAS. — Aukš
čiausio Teismo teisėjo William 
Douglas sukaktis, praleidus 34 
metus teismo kėdėje, buvo tin
kamai paminėta kitų teisėjų. ,J , . . .n,., . .... . ... ., rado ir susprogdino tik tris mi-Tik du teisėjai praeityje yra ii- 
giau ištarnavę Aukščiausia j a- nas- 
me Teisme: teisėjas John Mar- minos trukdo Šiaurės Vietnamo, 
chall išbuvo 34 m., 9 mėnesius i uostams. Iš Haifongo jau išplau- 
ir 15 d. ir Hugo Black — 34 me-te" buvę užblokuoti 24 laivai, 
tus ir 29 d. Douglas gali sumuš
ti rekordą.

RAWALPINDI.— Pakistanas 
žada teisti apie 50 bengalų, ku-’gali užplaukti ant minų. Mano- 
rie tarnaudami Pakistano ka-■ Q 
riuomenėje, ėjo kartu su Indi-1 
ja. Tokie teismai būtų atsily-; 
ginimas Bengalijai už pakista
niečių teismus.

pasitarimuose dėl karo nuostolių paliko pasitarimus ir išvažiavo 
namo. Valstybės sekretorius Rogers Washingtone pareiškė: “Mes 
neturime jokių intencijų prašyti kongreso paramos šiaurės Viet
namu!, kol sutartis bus pilnai įgyvendinta. Komunistinis Vietna
mas turi išgabenti savo jėgas iš Laoso ir Kambodijos, kaip paža
dėjo Paryžiaus derybose.

Antras spaudimas Hanojui įsa
kymas sustabdyti minų gaudy
mą. Komunistai skundžiasi, kad 
per visą laiką amerikiečiai su-

piežium, o Jeruzalėje tūkstan
čiai maldininkų ėjo Kryžiaus 
kelius.
♦ Ohio uždaroma 40 gazoli

no stočių, nes jos nebegauna ga
zolino. Pranašaujama; kad smar
kiai pakils gazolino kainos.

♦ Darbo departamentas pa
skelbė kovo mėn. statistiką, ku-

Neaiškuį kiek Amerikos

į liko tik du lenkų laivai. Apie 15 
laivų atplaukė į Haifongą be jo
kių sunkumų, nors Amerikos ka
rinė delegacija įspėjo, kad jie

S*n. S*m Erwin, kuri* vadovauja ko- 
_ . _ . „ . i mitetui, tiriančiam Watergata durno-

to sukilimo. Prie Geto Herojų | krafv Habo inipinojimo byl«, pafan- 
paminklo Varšuvoje vainiką pa-1 kinta, kad prvtid^tMpjtodėio b™- 

t . I dradarbiauti *u jo komitetu, laikant
dėjo ir Amerikos ambasadorius. praattonguaiu vaidininku.

|ma. kad daugelis minų automa
tiškai nustojo veikusios, praė
jus tam tikram laikui.

Hanojui daromas didelis diplo
matinis spaudimas. Ateityje 
gali tekti siųsti dr. Kissingerį 
dar derėtis su Hanojaus valdžia. 
Gali priseiti sušaukti 12 valsty
bių taikos konferenciją, kuri pa
tvirtino Vietnamo taikos su
tartį.

Hanojus neprisipažįsta laužąs 
■ karo paliaubas ar turįs Laose ar 
Kambodijoje savo kareivių. Ha
nojus kaltina Ameriką, kad sabo
tuoja minų gaudymą ir pati su 
savo aviacija laužo paliaubas. 
Vakar Hanojus pasiskundė, kad 
Amerikos žvalgybos lėktuvai du 
kart buvo įskridę į š. Vietnamo 
teritoriją.

Kambodijoje prezidentas Lon 
Nol bando sudaryti vyriausybę, 
į kurią įeitų visos politinės gru
pės. Kada jo buvęs konkurentas 
paskutiniuose rinkimuose, bu
vęs vidaus reikalų ministeris 
Tam sutiko įeiti į organizuoja
mą Politinę Tarybą, jo paties 
demokratų partija jį išmetė iš 
savo eilių. Pašalintas ir kitas 
demokratų veikėjas, priėmęs 
valdžios pasiūlymą būti amba
sadoriumi Britanijoje. Dauge
lis Kambodijos politikų nenori 
įsijungti į naują vyriausybę, nes 
netiki, kad ta vyriausybė turėtų 
kokią politinę galią. Jie bijo, kad 
dabar, taip ir ateityje preziden
tas Lon Nol toliau valdys su Į 
niekuo Besitardamas, tik su sa- i 
vo broliu.

Žibalo gamybą 
riša su taika

WASHINGTONAS. — Saudi 
Arabijos žibalo ministeris šei- 
kas Žaki Yamani pareiškė vals
tybės sekretoriui, kad jo šalis 
negalės padidinti žibalo gamy
bos. jei Amerika nepadės ras
ti Viduriniuose Rytuose politi
nio sprendimo. Kitais žodžiais, 
Saudi Arabija pagrasino, kad 
Amerika gali nesitikėti daugiau 
žibalo, jei ji nepaspaus Izraelio 
atiduoti arabams okupuotas že
mes. Ministerio padėjėjas prin
cas Saudas pridėjęs, kad Sau
di Arabijai nelengva bus išlai
kyti ir dabartinį produkcijos ly
gį, jei nebus greito konflikto 
sprendimo.r irjvęo Jįuucį naivi ius vnv

Saudi Arabija dabar gamina Kerner gavo 3 metus kalėjimo 
apie 7.2 milijonus statinių ži- jr 50,000 <jol. baudą. Jis teisėjo 
balo per dieną. Iki 1980 metų Sprendimą apeliuoja. Jis yra pir- 
ji žadėjo gamybą padidinti iki mas federalinis teisėjas bet ka- 
-O mil. statinių. Stebėtojai gal- da pripažintas teisme kaltu. Kol 
voja, kad ministerio pareiški- kongresas jo neišmes ar kol jis 
mas apie gamybą skiriamas ara- pajs nepasitrauks, jis toliau

gaus algą — S42,500 per metus, i'
Buvęs prokuroras Mitchell 

jury komisijai pareiškė, kad jis 1 
dalyvavo trijuose posėdžiuose, 
kur buvo siūloma šnipinėti de
mokratę būstinėje, bet jis ui-

Jau neabejojama, kad teisy-

nos pakilo 10.2%, <
skitai mėsą, vištieną ir žuvį — j . _ . .
19.4%. Tokio staigaus pakili- gaudinėjo teisingumo įstaigas.
mo nebuvę jau 22 metai. Butų 
nuomos kovo mėn. pakilo 3.4%, 
o per metus 7.2. Drabužiai pa
brango 2.6%.

Pentagono žiniomis, sovie
tai šiais metais atsiuntė Siri- ; 
jai 40 Mig lėktuvų.

+ Izraelio uostai ir aerodro
mai pradėti saugoti ginkluotų 
kareivių. Saugumo priemonės 
sustiprintos ruošiantis švęsti ge
gužės 7 d. nepriklausomybės 25 
m. sukaktį.

+ Buvęs gubernatorius Otto

bų karingiesiems elementams, 
kurie reikalauja panaudoti ži- i 
balą kaip ginklą politiniam spau- I 
dimui Amerikai ir kitoms vaka-! 
rų šalims.

PARYŽIUS. — ~ ‘ ’ 
vaitę Prancūzijoje buvo užda
ryta dalis Renault automobilių j 
fabrikų. Streikus pradėjo už
sieniečiai darbininkai, kurie rei- . 
kalaūja geresnių darbų.

Praėjusią sa- draudęs tą daryti.

BELFASTAS. — Susišaudy
me tarp airių ir britų kareivių 
žuvo pro šalį, važiuodamas 13 
metų vaikas.

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ

NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS,
BENDRADARBIAMS,

BIZNIERIAMS IR RĖMĖJAMS

Siūlo Pakistanui 
pasikeisti mažumom

NEW DELHI. — Indija ir 
Bengalija, siekdamos politinio 
sprendimo atsiradusioms po ka- 

,ro su Pakistanu problemoms. 
■ bendrai pasiūlė pasikeisti tu
rimais kaliniais. Indija paleistu 
90.000 pakistaniečių karo be
laisvių ir nedidelį skaičių civi
lių. Bengalija repatrijuotu apie 
260,000 ne bengalų, o Pakista
nas turėtu leisti išvažiuoti 200,- 
000 bengalų.

I Pakistano valdžios sluoksnia; 
i pareiškė pasitenkinimą, kad 
Bengalija pakeitė savo užsispy
rusią laikyseną nesikalbėti su 
Pakistanu, kol tas pripažins Ben- 

i gal i jos nepriklausomybę. Pasiū
lymas bus studijuojamas Pakis
tano vyriausybės.

Dar nežinia, ar Pakistanas pri
ims Indijos-Bengalijos pasiūly
mą. Viena priežastis ta, kad 
Bengalija vis dar nori teisti kai 
kuriuos pakistaniečius kariš- 

ikius ir civilius už karo meto nu
sikaltimus prieš bengalus. Antra 

j— Pakistanas nelabai pageidau- 
j ja Bengalijos biharų, kurie ten 
pateko iš Indijos. Nors jie mu
sulmonai, jie daug kuo skiriasi 

! nuo pagrindinių Pakistano gen
čių- pundžiabiečių ir kitų.

“Naujienų” Administracija.
MASKVA. — Italijos filmų 

direktorius Franco Zeffirelli ban
do Maskvoje įtikinti sovietų fil
mų vadovus, kad jie bendromis 
jėgomis statytų su jno didingą 
Dantes “Inferno” filmo versiją.

> Brandtas nurodė, 
kad jei Jugoslavija gautų iš vo
kiečių karo nuostolių atlyginimą, 
tai to paties imtų reikalauti Len
kija, Čekoslovakija ir kitos val
stybės. Vokiečių tauta pakanka
mai nukentėjusi jo vyriausybei 
atsisakius teritorijų už Oderio 
ir pripažinus Rytų Vokietiją at
skira valstybe.

Prieš dvejis metus Vokietija 
siūlė Jugoslavijai 38 mil. dol. 
karo nuostoliams atlyginti, ta
čiau Jugoslavija tokios mažos 
sumos nenorėjusi priimti. Brand
tas susitaręs su Tito, kad vie
toj reparacijų Vokietija 
Jugoslavijai stiprinti ekonomi
ką, duos daugiau ilgalaikių kre
ditų ir kitaip padės. Nuo 1968 
metų Bona jau paskolino jugos 
Javams apie 300 mil. dol.

Prezidentas Tito pirmadienį 
turi kalbėti Jugoslavijos parla
mente ir paaiškinti susidariusią 
padėtį. Jugoslavijos pareigūnai 
nepatenkinti, kad kancleris taip 
piktai atsisakė kalbėti apie re- 
paracijas. Vienas vokiečių pa
reigūnas pareiškęs, kad “lai
kai, kada Vokietiją buvo galima 
šantažuoti, jau praėjo’.

Brandtas savo kalboje pabrė
žė 500,000 jugoslavų, dirbančių 
V. Vokietijoje ir pareiškė, kad 
santykiai tarp abiejų valstybių 
gali būti. pavyzdžiu visai Euro
pai.

Prezidentas priėmė 
žydų delegaciją

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas priėmė Baltuose 
Rūmuose 14 Amerikos žydų va
dų ir jiems aiškino, kad Sovietų 
Sąjunga suspendavo savo žydų 
emigracijos varžymus, todėl 
Amerikos žydai turį suspenduo
ti savo opoziciją Amerikos-So- 
vietų Sąjungos prekybos sutar
čiai. Sovietai panaikinę švieti
mo mokesčius, todėl Amerika 
turinti suteikti sovietams labai 
favoritinės valstybės statusą ir 
duoti jai lengvatų prekybos sri
tyje.

Prezidentas nori, kad žydai 
nebespaustų senatorių, kurie va
dovaujami sent. Henry Jacksono, 
siūlo toliau palikti sovietų pre
kėms aukštus muitus, kol Mas
kva varžys savo piliečių emi
graciją. Vyriausybė tikisi, kad 
sen. Jacksonas neturėtų tiek pri
tarėjų. jei Amerikos žydai pa
skelbtų pritarimą siūlomoms 
lengvatoms.

Po susitikimo su prezidentu 
:ydų organizacijų vadai neparo
dė, kad jie būtų suminkštėję. Jų 
ousę palaiko ir darbo unijų fe
deracijos prezidentas George 
Meany, kuris senatoriams pa
siuntė pareiškimą, ragindamas 
kietai laikytis ir neduoti sovie
tams jokių lengvatų, kol paaiš
kės. kad sovietai tikrai laikosi 
savo pažadų nebeimti iš emi
grantų švietimo mokesčių.

+ Nebraskos legislature irgi 
nutarė įsivesti mirties bausmę.



Kviečia nekapituliuoti! ■ka pavadinimas “grupė**, bet j gebėjimais. Užteko “Lictuviš- Dedcs su dirLiinlals

Sekmadienį balandžio 15 d. 
Čikagos Lietuvių Tarybos su- 

•1 vie?toj<e konferencijoje Chi
cago Savings and Loan Assoc, 
salėie buvo priimta šio turinio 
deklaracija:

dalyviai š. m. balandžio mėn. 
15 d. 3 vai. p. p. sukviestoje 
konferencijoje Chicago Savings 
and Iman salėje deklaruoja, 
kad ir toliau savo politinei 
veiklai vadovausis aukščiau
siu tautiniame klausime auto
ritetu — lietuviška sąžine.

Išeinant iš šios prielaidos 
ryžtasi ir tvirtai Išreiškia, kad 
laisvieji lietuviai pagarbią! 
nusilenkia pavergtųjų lietuvių 
žygiams bei kančioms, jų au
kos bei ištvermės heroizmui, 
jų kūrybiniams laimėjimams, 
savo laisvu apsisprendimu ryž
tasi ir toliau vykdyti tuos Lie
tuvos laisvinimo uždavinius, 
kurie pavergtam lietuviui ne
prieinami. šitaip suprasdami 
laisvojo lietuvio pareigą, kon
ferencijos dalyviai pripažįsta 
ir įsipareigoja:

1) Kad daugumai mūsų eili
nės visuomenės mūsų politinės 
srovės, jvairfis sambūriai ir 
draugijos tebėra ir liks tikrasis 
mūsų lietuviškas dvasinis pa
saulis. Todėl srovės, grupės ir 
pavieniai kūrybingi individai, 
yra tikroji mūsų dvasinio in
telektualinio ir
vio dalis. Tuo pirmiausia išlie
ka lietuviškumas ir jam ateitis 
grindžiama. Iš tų versmių

kultūrinio bū-

trykšta tautinė gyvybė, misti- “Lietuviškose vestuvėse" “Gran- kai kur pilnai grupei kiek tri
ko vietos, kai dalį scenos teko 
palikti vestuvininkams ir “se
niams”. Prie bendro įspūdžio 
daug prisidėjo Kaimo kapela su 
Ąžuolu Stelmoku ir smuikinin
ku Octavian Slima. Jiems į 
pagalbą atėjo su klarnetu dr. 
Leonidas Ragas. Negalima už
miršti ir kiekvienam tautiniam 
ansambliui reikalingų kanklių 
orkestrėlio, vadovaujamo Emi
lijos Pakštaitės: savo pareigas 
darbščiai atliko: Marija Duns- 
kytė, Gintarė Kižytė, Audra 
Kubiliūtė, Rasa Narutytė, Rū
ta Pakštaitė, Laura Slonskytė 
ir Irena Pranckevičiūtė' Nega
lima nepaminėti dekoratoriaus 
dail. Jurgio Daugvilos, sceni
nių drabužių kūrėjos Alės Na- 
mikienės ir apšvietėjo Vytauto 
Žygo.

Grupės ar .ansamblio vado
vė L Smieliauskienė “Lietuviš
kų vestuvių” tekstus paėmė iš 
Michalinos Glemžaitės “Kupiš
kėnų vestuvių” ir kun. Antano 
Juškos “Svodbinių rėdų”. Įva
dinį žodį ir ketureilį apie namų 
ugnį parašė Stasė Petersonie
nė, žodį paskaitė Audrė Migli- 
naitė.

“Grandis” savo “vestuvė
mis” daug ką nustebino, vi
sus sužavėjo ir dar kartą įro
dė, kad daug aukojantis ir dir
bant, daug galima ir pasiekti. 
New Yorkas tikrai nesigailės 
pasikvietęs šių energingų jau
nuolių ir sumanių jų vadovų.

Žiūrovas

nė tautos valia ir laisvės ilge-,dies” šokėjai parodė nekai^iie- 
sys Tėvynei, kuris skatina in-Į aiškų vaidybinių sugebėjimų, 
tensyviau suglausti mūsų gre- už ką nuopelnas neabejotinai 
tas kovoje dėl Lietuvos 1c,is- skirtinas režisieriui Juozui Va- 
vės. pentinui, kuris atkakliai, be

2) Konferencijų dalyviai ska nuolaidų išreikalavo iš kiek- 
tina ir toliau visas sroves džen
telmeniškumo pagrindu tęsti 
Lietuvos laisvinimo bylą. Taip 
pat griežtai pasisako prieš

mas New Yorko žydų laikraščio © Tie, kas kartų buvo meilu- 
Jewish Post korespondentu.; žiai, negali būti draugai. Jiems 

„ . , , belieka būti arba meilužiais, ar-
Toje konvencijoje jvyk us pei- K 0Wta«tona»

tynems rabinui Kahane nukrito r
perukas (dirbtiniai plaukai, wig) 
ir jis buvo atpažintas. Kas to
liau įvyko, nebepranešama.

Tokia bėda atsitiko kovingo- 
s’os Žydų Gynybos Lygos vadui 
rabinui Meir Kahane Tel Aviv 
nresta Izraelyje, kur jis buvo iš 
New Yorko nuvykęs slaptai da
lyvauti žydų komunistų jauni
nu) konvencijoje, pasivadinda-

— Mamyte, kas čia?
— Mažas kačiukas.
— Apsirikai, mmayte, kačiu

kas senas: jis jau su ūsais.• Plikas kaip tilvikas.vieno ką tik geriausio jis galė
jo duoti. Tik vienas kitas šokė
jų grupės dalyvis jau turėjo 
šiokį tokį teatrinį patyrimą jau- 

bent kokį bendradarbiavimą sulnimo pastatymuose. Čia reikia 
Lietuvos okupantu ir jo aklais pabrėžti “veteraną” Andrių 
pasekėjais- 'Barauską, einantį tėvo pėdo-

3) Konferencijos dalyviai pajinis. Labai geri buvo "vestu
vių” vyriškiai: Piršlys — Vy
tautas Rupinskas, Kvieslys — 
Vladas Žukauskas. Neatsiliko 
abu “tėvai” Voldemaras Sa
dauskas ir Linas Rimkus, Jau
nasis — Saulius Gylys, Broliai, 
ir Pabroliai Linas Raslavičius, 
Algis Lieponis, Teisėjai Pranas 
Pranckevičius ir Jonas Juoze- 
vičius.

Merginų tarpe gerai savo 
vaidmenis atliko Svočia Julija 
Sakalauskaitė, Jaunojo moti
na Giedrė čepaitytė ir visos 
kitos: Rima Januleviciūtė, 
Dalia Graužinytė, Dainė Naru
tytė, Viktorija Bukaveckaitė, 
Jolita Kriaučeliūnaitė, Jurga 
Gylytė, Audronė Miglinaitė, Ri
ma Skorubskaitė, Alyida Bau- 
kutė ir Jūratė Namikaitė.

Čikagos visuomenė seniai ži
nojo, kad “Grandis”, vadovau
jama Irenos Smieliauskienės, 
yra patyrusi, gerai paruošta 
šokių grupė. Dabar įsitikino
me, kad grupėje yra ne tik 
puikių aktorių, bet ji turi ir 
bet kurio lietuvių choro vertų 
balsų. Grupės atliktos dainos 
tikrai ne vieną nustebino. Ypa
tingai energingi buvo choro 
bosai. Jei aktoriui J. Valenti
nui iš šokėjų pavyko padary ti 
artistus, tai Audronei Simonai
tytei pavyko iš jų padalyti vi
sai maloniai skambantį chorą. 
Reikia tik pasidžiaugti mūsų 
jaunimėlio darbštumu ir su-

Philomena sako
brėžia, kad tautinės rezisten
cijos širdis yra kultūrinė, kūry
ba. Todėl pripažįsta. 
tuviŠkosios kultūros 
nykstant, sunyks 
ninis pagrindas, 
politinei laisvės 
Išeinant iš šitokių 
mų konferencijos dalyviai 
konstatuoja, kad kiekvieno 
lietuvio sieloje tautinis atspa
rumas esmiškai priklauso nuo 
žmogiškojo gilumo, nuo idear 
bitinio nusistatymo ir nuo lie
tuviškumo ugdymo. O tai yra 
gyvas kiekvieno lietuvio tau
tinis jausmas, kūrybinė įtam
pa, kas dienos tikrovėje dva
sinių vertybių naujas degimas. 
Ji- visą tai konferencijos daly
vius skatina kviesti visus ge
ros valios lietuvius NEKAPI- 
TULIUOTI prieš pilko pavar
gimo ir konformizmo bei opor
tunizmo pagundas, kurios no
ri įkalbėti politinės lietuviškos 
veiklos beprasmiškumą”.

kad ne
sąmonei 

ir visuome- 
reikalingas 

kovai vesti, 
samprotavi-

“Grandis” pakviesta į New Yorką
Čikagos tautinių šokių grape,iš šios grupės globėjo dr. L. 

Kriaučeiiūnoį ateinančiais me
tais planuojama pavažiuoti to
liau, aplankyti Europą, paro
dyti ją jaunimui ir Europai pa
rodyti mūsų grakštųjį jauni
mą.

Po paskutinio “Grandies” 
paširodvmo, jai jau

“Grandis” gavo pakvietimu > 
vykti į New Yorką, kur jai kon
certą rengia lietuvių radijo 
stotis, vadovaujama R. Kezio. 
Grupė planuoja nusivežti savo 
“Lieetuviškas vestuves”, ku
rios su tokiu pasisekimu praė
jo Čikagoje. Kiek teko patirti

.<■

nebetin-

Kad dabar pasiūlome didelį nauja pasirinkimą įvairių naujų daiktų kartu

MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIMO MAŠINAS, TELEVIZIJOS APARATUS, 
KAMERAS, SIUVIMO MAŠINAS, BALDUS.

Taip pat rūbus, medžiagas, kailinius, rankinius laikrodžius ir maisto produktus.

NAUJI AUTOMOBILIŲ MODELIAI

ZHIGULI VAZ 2101
MOSKVICH 412 IE
MOSKVTTCH 408 IE
ZAPOROZHETS ZAZ 968

$3520.00
SŠ57O.OO
$32854)©
$2250.00

MES YPATINGAI PASIŪLOME NAUJAUSIĄ PAGERINTĄ EXPORT MODELĮ

ZHIGULI VAZ 2103, 75 H. P. 4-DURŲ SEDAN

KAINA $4036.50.
(Rodoma Automobilių Parodoje Caliseum New Yorke)

PODAROGIFTS, INC. — VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti dovaninius certifikatus per VNESH- 
POSYLTORGĄ be jokių tarpininkų, banxų ir kt

PODAROGIFTS, INC. — yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri priima užsakymus PREFERENTIAL 
ROUBLE CERTIFICATES — SPECIALIOS PIRMENYBĖS RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAMS kiekvie
nas po $2.60 ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai per VNESHPOSYLTORGą aukštos ko
kybės prekėms, gaunamoms specialiose krautuvėse ir prekių sandėliuose daugelyje didelių 
miestų LIETUVOJE ir USSR. , ..

PODAROGIFTS, INC. — gauna ii VNESHPOSYLTORGO pranešimą apie kiekvieno užsakymo Įvykdymą ir 
painformuoja siuntėją.

PODAROGIFTS. INC. — yra VIENINTELĖ FIRMA AMERIKOJE, pateikianti 
atitinkančios jos susitarimą su VNESHPOSYLTORGU.

persiuntimo įrodymus,

Klientų patogumui užsakymus galite paduoti bet kuriai prie 
firmai:

mūsų prisijungusiai

Globe Parcel Service, tfte. 723 Walnut St, Philadelphia, 
Package Express & Travel Agency, Ine, 1776 Broadway, N. Y, N. Y. 10019 

Cosmos Parcels Express Corp., 488 Madison Ave*, New York. N. Y. 10022

a 19106

arba tiesiogifuai į mūšy vyriausią įstaigą

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVE. (tarp 27 ir 28 r-vės) NEW YORK, N. Y. 10001 

TEL: (212) 683 - 4537

• Niekados niekas nesiskun
dė, kad buvo per daug mylimas.

L. Tolstojus

Regular
Passbook
Account

• Tarp draugų ieškok tų, ku
rie daugiau už tave išmano.

R. Šumanas

I -r ■'

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

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

Įdedant penkis šimtus dolerių, 
gausite labai naudingą dovaną 
nemokamai, gražų spalvotą dekį — 
‘blanket”. ,

3245 South Western A ve.

are you 
earning 
enough 
interest 
on your 
savings

Phone 847-1140

90 Day
Passbook
Accounts

476-7575

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

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

CHICAGO SS
savings and loan association

CHOOSE FROM

6245 souih vrestem aw-nue 476 ’575

%
 yearly - <

CERTIFICATE ACCOUNTS
$5,000 OR MORE-2 YEAR MATURITY

YIELD INCREASES TO 6.18% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

30/ vear,yra- /0 CERTIFICATE ACCOUNTS
$1,000 OR MORE-1 YEAR MATURITY

YIELD INCREASES TO 5.92% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

yearly

CERTIFICATE ACCOUNTS
$1,000 OR MORE-3 MONTHS TO 
LESS THAN 1 YEAR MATURITY

YIELD INCREASES TO 5.39% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

5
(1/ yearly

7Q PASSBOOK SAVINGS
ADD TO OR WITHDRAW ANYTIME

YIELD INCREASES TO 5.13% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY
PLUS:
• Deposits received by the 10th of the month, earn 

interest from the 1st, if the funds remain on deposit 
to the end of the interest period. Deposits after the 
10th of the month earn from date of receipt.

• On Passbook Accounts, interest paid to day of 
withdrawal.

fffST/^ND^D 
įįį FEDERAL 
ZMJ savings
AND LOAN ASSOCIATION 

4192 Archer Avenue at Sacramento / Chicago, Illinois 60632
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BALSAS IS MINIOS Pasaulio Lietuvių Bendrucme- duoti į svetimtaučių mokykla?, 
nės įkūrėjas ir Lietuvių Char-i bet j senųjų ateivių lietuvių pa- Skautų Aidui 50 m. Gajoj* lietuvių gerrtir Vftaike didž^Eupramcnės ir kultūros 

visus negandus įę, atgavus," nę- miestu, kptvjrtu savo dydžiu Lie-
Rašo P. P. Detroit, Mich.

1973 m. rugpiūčio mėn. 30— 
rugsėjo 3 dienomis Washingto
ne įvyks Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės jau 5-8is seimas. O. 
š. m. gegužės mėn. 19 ir 20 die- 

’ nomis įvyks JAV LB tarybos 
rinkimai, tai yra, pradėsime 
rinkti PIB vadovybę.

Paprastas eilinis minios žmo
gelis, šį šuoliais smunkantį že
myn ir, galima sakyti, sunkiai 
besulaikantį svarbų reikalą vie
šai labai nenorėtų liesti, bet ver
kiant reikia, nes kažkokia mūza 
šaukia; Rašyk, rašyk — daly
vauk, nors protinėje mankštoje, 
jei kitaip progos neturi, nes šis 
svarbus reikalas ir tave, varg
šelį, liečia.

Gyvenimo istoriniai faktai 
mums byloja, kad kaip mašinai 
yra reikalingas geras motoras, 
kariuomenei geras generolas, 
taip ir organizacijai yra reika
lingas geras pirmininkas — pir
mas tarp lygiųjų, atstovauti or
ganizacijos narių tautinį, politi-

nį, visuomeninį ir dvasinį as
menybės subrendimą.

1950 m. liepos 22 d. Sehwein- 
furto emigracinėje stovykloje 
įvykusio pirmame Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
ir Valdybos posėdyje tuometinis 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto pirmininkas, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
įkūrėjas ir Lietuvių Chartos au
torius, dabar jau amžinos atmin
ties prelatas Mykolas Krupavi
čius savo ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės istorinėje kalbo
je tarp kitko pabrėžė:

“Ši organizacija — Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė — ap
jungdama visame pasaulyje iš
sisklaidžiusius lietuvius galės 
atlikti milžiniškus darbus tik 
tuomet, kada ji nesimes į politi
nes aistras, o atsidės pozityviam 
lietuvybės išlaikymo darbui, ka
da vietoje skaldymosi bus jun
giamasi”. (“Tremtis” 1950.VII. 
25). '

tos autorius amžines atminties statytas lietuviškas mokyklas ir 
prelatas Mykolas Krupavičius. tas, pagal Pasaulio Lietuvių 
anksčiau minimoje istorinėje l Bendruomenės įkūrėjo amžinos 
kalboje tarp kitko dar kalbėjo,! atminties prelato Mykolo Kru- 
kad Pasaulio Lietuvių Bendruo- pavičiaus žodžius, svarbiausias 
menės yra pareiga, kad mūsų 
mažieji būtų auklėjami lietuviš
koje dvasioje, kad jie pradžios 
mokslą gautų lietuviškose mo
kyklose. Jei jie kalbės poterius 
lietuviškai, bus paruošti lietu-

(Jautas 1973 metų kovo mė
nesio “Skautų Aidas“, gausiai 
iliustruotas 28 puslapių mėne
sinis, s. J. Toliušio redaguoja
mas žurnalas, išleistas kaip 
jubiliejinis savo 50 metų sukak
čiai paminėti.

pęiklausomybę, ;Šiauliai išaugo] tuvoje.

? Mes padidinome savo štabą greitai tvarkyti jūsų siuntas. ( 
Duokite mums savo siuntinius. Mes viską atliksim jų 

pristatymui.Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės dalykas būtų padarytas.

O dabar pagal Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės įkūrėją ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Chartos autorių amžinos at-

viškai priimti pirmęją komuni- Į minties prektą Mykolą Krupa- 
ją ir melsis iš lietuviškų mal
daknygių — jie visuomet kal
bės lietuviškai ir save laikys 
lietuviais. Jei Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė to nepadarys, 
ji bus nieko nepadariusi.

Kur ne kur, bet Amerikoje 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei 
buvo tas labai lengva padaryti, 
nes Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė Amerikoje rado senųjų 
ateivių lietuvių pastatytas mo
kyklas, bažnyčias ir vienuoly
nus, tik reikėjo amžinos atmin
ties prelato Mykolo Krupavi
čiaus minimus mažuosius neati-

5% HIGH RATES
paid quarterly at

PASSBOOK 
ACCOUNTS

$5000 or more 
certificates 

2 year min.BRIGHTON

PAKETAI DOVANOSSkautų Aido nr. t išėjo Šiau
liuose 1923 m. kovo 15 d.

Apie savo gimtinės miestą 
Šiaulius straipsnyje “Miestas, 
kuriame gimė mūsų laikraštis“ 
Skautų Aidas be kt. rašo:

Šiauliai mažas taškelis mūsų 
planetos Žemės margame pavir
šiuje, net nevisuose žemėlapiuo
se pažymėtas, bet brangus ir ar
timas žmonių genčiai — lietu
vių tautai. Genčiai, kurios var
dą amžiais svetimieji daug kar
tu bandė ištrinti iš žemės var
dyno, bet kuri savo gajumu vis 
atgydavo, prisikeldavo nauja gy
vybe. Svetimieji iš rytų ir va
karų, barzdoti kariai net iš ana
pus Baltijos daug kartų trypė, 
niokojo mūsų žemes, bet ilgoje 
amžių eilėje aisčių vardas tebė
ra gyvas kaip ir prieš šimtme
čius.

Į SSSR
SENA PATIKIMA FIRMA

TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI KLIJENTŪRAI 
40 METŲ EGZISTENCIJOS TRADICIJOSE ‘

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijen- 
tų, mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate, mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą ir 
Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams 
Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų kreipkitės į:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
(Affiliated with Podarogifts, Inc.) 

723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106 
Phone (215) 925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE:
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001

vičių išeina, kad Pasaulio Lie
tuvių liendruomenė iki šiol dar 
yra nieko nepadariusi Ameriko
je.

O apie svetimos mokyklos po
veikį vaikams seniai "Tremties” 
laikraščio bendradarbis tarp kit
ko rašė;

“Stovyklos kapelionas gara
že įrengtoje koplyčioje jau at
laikė paskutines pamaldas, pra
nešdamas, jog daugiau pamal
dų negalės būti, nes reikalinga 
garažą patuštinti. Tatai išgir
dusi apie 8 metų lietuvaitė su
šuko: “Tėveliuk, tai aš dabar 
eisiu į bažnyčią, kur eina ma
no draugės...” (“Tremtis“ 1951. 
V.2).

Toliau tarp kitko rašoma:
“Savos mokyklos nebojimo 

pasėkos jau ir šiandien mato
mos: — mergytė džiaugiasi tė
vo akivaizdoje galėsianti lan
kytis į nesavą bažnyčią“. (Ten 
pat).

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės ateinančio 5-j o seimo ir 
JAV LB tarybos rinkimo proga, 
tebūna leista paprastam eiliniui 
minios žmogeliui sušukti: Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė, 
žvelgtelėk, kur tu nuėjai?!

šią nors jau labai pavėluota 
proga, kviečiu kiekvieną Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės na
rį, apie šiuos praeities keliamus 
klausimus rimtai pagalvoti ir pa
daryti atitinkamas išvadas, nes 
ateities istorikas visus miegan
čius ir tylinčius pakaltins, ne tik 
lietuvių kalbos, bet ir savo 
krašto duobkasiais.

Tarpe 27 ir 28-tos gatvių. Požemio traukiniai — BMT, EE arba RR. 
Autobusai — 1, 2, 5 ir 15.

TEL. (212) 725-2449
Šiauliai nebuvo išimtis šioje 

likiminėje kovoje. Antai, jau 
eiliuotoje Livonijos kronikoje 
(13-tojo amžiaus metraštyje), 
kur aprašyta 1236 m. kalavijuo
čių žygis į Lietuvą, minimas mū
šis, įvykęs ties Saule. Kalavijuo
čiai tada naikino žemaičius, o 
grįždami kliudė ir Šiaulius.

Turėjo priešų Šiaulių lygumo
se gyvenę aisčiai ir dar seniau, 
net savo istorinių laikų pradžio
je, nes iš archeologinių tyrinėji
mų žinoma, kad šios gyvenvietės 
Saldu vės kalne jau turėta pilis 
ar slėptuvė nuo pavojų. Į pilia
kalnį per pelkes buvo išvesti 
slapti akmeniniai keliai — kūl
grindos.

Nelengvi buvo ir carinės oku
pacijos metai. Iš Šiaulių mies
to istorijos žinome, kad 1831 m. 
sukilimo metu sukilėliai buvo 
užėmę Šiaulius, deja, jėgos jų 
buvo mažos, sukilimas numal
šintas. DIdjnSte 1863F m. sukili
mas irgi buvo plačiai apėmęs 
Šiaulių apskritį. Pagautieji su
kilėliai buvo šaudomi ar karia
mi už miesto kalnelyje, kuris ir 
dabar tebevadinamas Sukilėlių 
kalneliu. Daugelis buvo ištrem
ta į Sibirą, jų nuosavybės kon
fiskuotos.

arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:
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SAVINGS

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

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

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
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Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti.
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tės vardą gavome svetimą ir 
subarbarintą — Velykos, iš 
lenkiško žodžio Vielkanoc (Di
džioji naktis), tuo tarpu kai 
visos kitos indo - europiečių
kilmės tautos tą šventę vadina 
vienaip ar kitaip iškreiptu gra-

(pįli orius).
ad mes, krikščio

nybę gavę iš slavų (lenkų), net

kėlimu yra bene tvirčiausias 
visos krikščioniškosios civili
zacijos stulpas (piliorius).

Vėtyto loup Prisikėlimas
Krikščionybės svarbiausio ir kad išeitų sekmadienį per pir- 

pagrtndfaio įvykio —■ Kristaus mąjį mėnulio pilnatį, kuri se- 
priaikėlimo sutapimą* su per ka pavasariui prasidėjus (ko-

kietijoje tą klausimą interview 
(pasikalbėjimų) formoje pa
teikė dviem tūkstančiams krikš 
tytų krikščionių. Atsakymai, 
pasak Sonntagpost bendradar-

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, DIME

Kanadoje:
metanu

Užsieni uote: 
metams . 
pusei met 
vienam ■

<3.00

$350

Kitose JAV vietose; 
metams______

pusei metų 

NAUJTENŲ raštinė atdara kaadien, išskyrus sekmadieniu*, nuo 
B vaL ryto iki 5 vaL vakaro. fleštaitienta* — iki 11 vnL

Padeda sėti pesimizmą
Niekam ne paslaptis, kad didelė Amerikos lietuvių 

dauguma yra priešinga Lietuvos okupacijai ir rusų pri
mestai ekonominei sistemai. Lietuviams nepatinka rusų 
įvesti spaudos, žodžio ir sąžinės laisvės suvaržymai; ne
patinka rusų nuolat kartojama apgaulė, kad lietuviai lais
va valia prisijungė prie Sovietų Sąjungos; nepatinka ir 
skelbiamas melas apie tariamai gilinamą kultūrą ir ple
čiamą mokslą.

Okupacijos šalininkų skaičius lietuvių tarpe labai ne
didelis. Jeigu jis paties okupanto nebūtų įvairiai palai
komas ir remiamas, tai šiandien rusų okupacijos salinin
kų visai nebūtų. 0 apie rusų įvestą “socialistinę siste
mą” ir “komunistinę santvarką” Lietuvoje patys aršiau
sieji Amerikos komunistai nebenori žinoti Jeigu juos ta 
santvarka žavėtų, tai jie paskubomis važiuotų į “tarybi-

žiansiu lietuvišku žodžiu Auš
ra, buvusiu dievaitės vardu, 
iškraipytu į Astra, Aurora, Es
ter, Aester, Aestron, Ostern, 
Eastern ir panašiai. Pagal bib
liją, ta šventė nustatyta taip,1

vo 21 d.) Dėlto Velykos nie
kuomet nesikartoja tuo pačiu 
metu, o yra kilnojamos tarp 
kovo 21 d. ir balandžio 25 d. 
Taip šiemet Velykos išpuolė 
balandžio 22 dieną, kadangi 
tas sekmadienis yra pirmas 
mėnulio pilnaties sekmadienis 
po pavasario pradžios.

Šiuo metu visame žemės 
šiauriniame pusrutulyje prasi
deda tikras pavasaris, taigi per 
žiemą apstingusios gamtos 
naujam metų ciklui prisikėli
mas.

šventraštis (biblija) teigia, 
kad tuo pačiu metu ir Jėzus iš

bio pranešimą parodė koks ne
tvirtas yra šis pats pagrindinis 
krikščionybės piliorius:

24 nuošimčiai visų apklaus
tųjų pasakė, kad tikėjimas į 
Jėzaus prisikėlimą priklauso 
žilai senovei, praeities epochai; 
kad Jėzus esąs prisikėlęs ir gy
venąs savo darbuose;

39 nuošimčiai pareiškė: Jė
zus buvo miręs tik tris dienas, 
paskui prisikėlė, palikdamas 
savo karstą tuščią. Evangeli
jose parašyta, kad trečiąją 
dieną po Velykų jis su savo 
mokiniais valgė, gėrė ir kalbė
josi, ir po to iškeliavo pas Die-

Pavasaris Lietuvoj
(Iš laiško)

Sveikas mielas brolužėli!
Sveikinu su Pavasario švente, 

su pirmosiomis gėlytėmis ir 
paukštelių ėiulbuenėlių giesme
lėmis! Linkiu sveikatos, geros 
nuotaikos ir stiprybės...

Nors kovo pabaigoje buvo ne
blogai atšilusi, bet ir vėl atšalo 
ir tie -orai iki šiol (balandžio 10 
d.) buvo b taurūs — lietus, šlap
driba, vienu žodžiu nemalonus. 
Bet vakar jau buvo malonesnė 
ir puakštetiai sušneko, o ypač 
garsiai plisavo karklažvirblis 
(kikilis) — “šimts-šimts-šimts 
vyrų mona veins reita nepakel!”

Gandro dar nemačiau, bet sa
ko, kad ir jis jau kalena. Taip

numirusių prisikėlė, bet jau 
antras tūkstantis metų grynai 
baigiasi, o teologai vis dar te
besiginčija, kaip tą prisikėli
mą reikia suprasti. Emnid ins
tituto darbuotojai Vakarų Vo-

Chicagoje leidžiama Vilnis pasigauna jų dėstomus 
“argumentus” ir pataria saviesiems kreipti į juos daugiau 
dėmesio. Savųjų, aišku, mažai tėra, o kurie dar užsiliko, 
tai akiratininkų argumentų nesupranta, bet jie kartoja 
kitiems, kad sėtų pesimizmą Amerikos lietuvių tarpe. 
Jie cituoja Akiračių vedamąjį “Vasario apdūmojimai”, 
primeta laisvinimo veiksniams akiratininkų iš piršto iš
laužtas mintis ir panašiais metodais čigoniškai bando 
aiškinti, ką Amerika darys ir ko nedarys. Be įžanginio, 
jie noriai rituoja Akiračių V. Rastenį, sugebantį aštriau 
pabadyti buvusiems savo bendradarbiams.

Kiekvienam Amerikos lietuviui, sekančiam savo

vą.
35 nuošimčiai neima biblijos 

taip pažodžiui. Jų nuomone, 
Jėzus po prisikėlime nebebuvo 
toks, koks buvo prieš savo mir
tį ir savo draugams bepasiro- 
dydavo tik kaip vizija, tuomi 
parodydamas, kad jis toliau 
gyvena pas Dievą. Išskiriant 
žodžio “vizijos” sąvoka, šie 35 
apklaustųjų nuošimčiai arčiau
siai laikosi prisikėlimo teolo
gijos tokios, kaip ją aiškina 
šių dienų egzegetai (šventraš
čio aiškintojai) ir dogmatikai, 
bet kiti du trečdaliai nesideri
na paraidžiui šiam pagrindi
niam ir centriniam krikščionių 
tikėjimo įvykiui, o svyruoja 
tarp pažodiško biblijos aiški
nimo ir “apšviesto skeptieiz- 
__ ^*9 mo .

kosi tikėjimo į Prisikėlimą iš 
numirusių, privalo tai įrodyti 
ne vien džiugiais žodžiais, o 
žodžius paversdami gerais dar
bais. J. Pr.

pat ir gegutės nei lakštingalos 
dar negirdėjau, bet laikui bė
gant bus visi.

Prieš pora savaičių buvau 
brolio lankyti. Vargsta, naba
gas, su savo ligomis, bet ką be
darysi jei ir daktarai nebegali 
padaryti. Per Velykas reiks vėl 
eiti aplankyti, bet dabar iki jo 
nueiti nėra lengva kol kelias ne- 
padžius. Su tais traktoriais jie 
labai išmala tuos kolūkio ke
liukus, kad baisu ir pamatyti, o 
taisyti mažai kas paiso...

Tad ir baigiu, mielas brolu
žėli. Laukiu šiltesnių dienelių. 
Jau dvylika beliko ligi Velykų. 
Nežinau, ar šis laiškas dar su
spės. Aš dabar jaučiuosi links
miau pavasario sulaukusi...

• Buto nuomininkas skundžia
si namų savininkui:

— Bute drėgna, rūsys pilnas 
vandens!

— O ką, ar tamsta, mokėda
mas man tokią mažą nuomą, no
ri, kad rūsys būtų pilnas šam
pano?!

nę” Lietuvą ir ten įsikurtų, bet jie to nedaro.
Lietuviai norėtų, kad gimtinis kraštas būtų laisvas, 

bet daugumas žino, jog tai nėra toks lengvas darbas. Vo
kietija. yra didesnė ir stipresnė, negu Lietuva, bet šian
dien didelė Vokietijos dalis yra atskirta nuo laisvas Vo
kietijos. Vokiečiai nori, kad visa Vokietija būtų laisva* 
bet jie žino, kad teks dar gerokai pasitempti* kol visa Vo
kietija taps suvienyta. To pageidauja ne tik laisvieji vo
kiečiai, bet ir rusų pavergti rytų vokiečiai.

Laisvieji lietuviai yra sudarę specialius organus iš 
įvairių politinių grupių, kurie atidžiai seka tarptautįnę 
kovą. Jie pasiruošę panaudoti kiekvienų atsiradusią spra
gelę savo krašto laisvei ir gerbūviui. Jie siunčia savo at
stovus į kiekvieną svarbesnį laisvojo pasaulio centrą, kad 
išsiderėtų lietuviams prarastas teises. Tas teises jie gina 
mokslo įstaigose, valstybės institucijose ir visuomeninia
me gyvenime. Lenkai, vokiečiai, ukrainiečiai ir net armė
nai stebisi kaip lietuviai iki šio meto mokėjo vieningai 
veikti ne tik šalpos, kultūros bet ir politinėje srityje.

Bet lietuvių tarpe kartas nuo karto atsiranda nesu
tinkančių su dauguma. Vieni nesupranta vieningos kovos 
svarbos, kiti neturi aiškaus nusistatymo, o tretieji as
meniškas savo ambicijas bando rišti su gyvybiniais lietu
vių tautos reikalais. Tokiais dažniausiai tampa mokyklas 
lankę, bet mokslo esmės nesupratę intelektualai, pasime
tę politikai ir vienas kitas modernių laikų avantiūristas. 
Prie Čikagoje leidžiamų Akiračių susispietė energijos 
neturėjusi giliau studijuoti klausimą grupelė intelektua
lų, kurie kartas nuo karto pakritikuoja bendrą Amerikos 
lietuvių vedamą darbą Lietuvos teisėms ginti. Nieko kon-
kretaus ir geresnio jie nepasiūlo, bet kritikuoti mėgsta. i dradarbiauti su okupantu.

spaudą, noroms ne noroms kyla mintis, kodėl Vilnies lei
dėjai taip atidžiai sektų Akiračiuose keliamas kritikas ir, 
kaip pavyzdines, persispausdintų savo puslapiuose. Įdo- 
miausia, kad tai daroma ne Vilnies redakcijoje, bet aukš
tesnėse instancijose, kur žmonės turi daugiau laiko pro- 
Heitioms apsvarstyti ir kur nustatoma spausdinto politi
ka. Jie pasinaudoja ilgiausia citata iš Rastenio “Atodai- 
rų”, kur jis kalba apie “akių muilinimą” “apsimetelišką 
vaidinimą”, “apžadus” ir kitas šio publicisto žemeiūgė- 
lius, o visą rašinį baigia šitokia išvada:

“Gana, tautiečiai, iš tuščio į tuščią pilstyti! Pa
žvelkime realiai tiesai į akis. Prieš 30 metų buvo ka
ras, BuVo rustus laikai. Buvo išlieta daug neapy
kantos ir keršte vienų prieš kitus. Dalelė išbėgo į 
užsienį. Didžiuma tautės paliko tėvynėje. Jie atkūrė 
karo nuteriotą Lietuvą. Mes, mažuma, negalime jiems 
diktuoti. Lietuvos gyvenimas, ar jis geras ar blogas, 
priklausys tik nuo ten gyvenančių Sėtuvių. Tat išties- 
kime ranką per Atlantą — pajusime vieni kitų šrdies 
plakimą”.
Lietuvis visuomet nori ištiesti ranką lietuviui. Jis ją 

tiesė praeityje, ją išties ir šiandien. Bet lietuvis nenori, 
kad jam būtų tiesiama broli© krauju sukruvinta ranka. 
Lietuvis nenori, kad ištiesęs ranką jam meluotų. Tegul 
nepasakoja, kad Lietuvos gyvenimas priklauso nuo ten 
gyvenančių lietuvių, kada kiekvienas žino, kad jis pri
klauso nuo okupante ir okupantui parsidavusių kelių ko
munistų. Tai žino visa Lietuva. Tai žino didelė Amerikos 
lietuvių dauguma. To nežino maža grupelė, norinti ben-

“Ar Kristus tikrai prisikėlė 
(fiziškai, su visu kūnu)? — 
klausimas ne vien šiandien kri
tiškai keliamas, švelni abejo
nė pastebima pačiame Nau
jajame Testamente ir ji tęsiasi 
per visą Bažnyčios istoriją iki 
šiai gadynei, kurioje poziti- 
vystinė pažiūra į tikrovę visą 
prisikėlimo problemą paaštri
na”, rašoma tame straipsnyje 
“Ar Velykų tikėjimas mūsų ga
dynėje dar aktualus?”

Krikščionys dabar su malo
numu vengia šio klausimo, ir 
nenori stačiai taip ar ne atsa
kyti, o teologai stengiasi tą 
klausimą ko vikriau apeiti ap
linkui, lyg pamiršdami, kad 
prisikėlimo klausimas nėra tik 
vienas iš krikščionių tikėjimo 
punktų, o yra visas centras ir 
pagrindas ir turinys. “Jei Kris
tus nebūtų prisikėlęs, tai bergž
di būtų visi mūsų pamokslai, 
tuščias būtų ir jūsų tikėjimas?* 
pasakė Povilas savo 1 laiške 
korintiečiams, maždaug 55 me 
tų po Kristaus (gimimo). Isto
riniai prisikėlimo faktai lieka
si atviri, nors tikrovėje nėra 
galimi įrodyti kaip daugelis 
norėtų. Dėlto Velykos darosi 
kaip ir koks lūžis, kurio rezul-
tate viri tie, kurie drąsiai lai-
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KODĖL ISTORIKAI NEPASISAKO?
M. Kavolis priekaištauja tremtyje esan

tiems istorikams, kad jie iki šiam laikui 
vis nesuranda tų istorinių faktų ir šaltinių 
bent šiose sąlygose ir atsisako daryti kon
kretų sprendimą.

Kiek keistoka, kai M. Kavolis iš istori
kų pageidauja, kad jie mėgintų išaiškinti 
pagrindinę perversmo priežastį, kuri 
esanti kontraversinio pobūdžio ir reika
lauti sistematinio darbo.

Istorikas J. Jakštas savo paaiškinime 
sako, kad gal už 100 metų istorikai tai ir 
padarysią. Tačiau M. Kavolis savo straips
nyje spaudžia istorikus, kad jie savo isto
rinėmis studijomis sudarytų tuos šaltmins 
jau dabar, nes ne tik po 100 metų, bet ir 
už 50 metų, kuomet jau bus išmirę gyvieji 
liudininkai, to jau nebebūsią galima jau 
padaryti.

Taip išeina, kad ir pats M. Kavolis pa
matė. kad dabar nei istorikai, nei teisinin
kai dėl Gruodžio 17-tos dienos perversmo 
pagrindinės priežasties jau lietuviškai 
nebos usi kalba.

Va Čia dabar ir paaiškėjo, kur tas klau
simas glūdi. Visa tai, kas anksčiau taip 
tvirtai buvo skelbiama, išimtiniu patrio

tizmu dengiama ir štai po 43 metų atsidū
rus laisvajame pasaulyje laisvos spaudos 
sąlygose, imama vis mažiau ir mažiau tam 
tikėti.

Dabar tik išaiškėjo, kad esama ir tokių 
tautininkų kategorijos, kurie buvo iki 
Gruodžio 17-tos dienos perversmo ir aieko 
bendro nenori turėti su perversmo šalinin
kais.

Man atrodo, kad Isterikai aprašinėda
mi mūsų pirmąjį Nepriklausomos Lietu
vos istorijos periodą, kad ir po šimto me
tų, pirmon eilėn iškels nuopelnus tų Tau
tos sūnų, kurie tuo metu, kuomet Nepri
klausomos Lietuvos gyvenimas kabėjo ant 
siūlo, iš Lietuvos nepabėgo, bet kurie ry
žosi savo Tautos sprendimui būti ar žūti ir 
savo ugningu ryžtu apgynė kraštą nno bol
ševikų, lenkų ir bermontininkų.

KOKIOS PAPRASTOS TVARKOS 
PRIEMONES OFOaElJOS BtKO 

PAVARTOTOS?
M. Kavolis savo straipsniuose pabrėžia, 

kad jeigu krašte vykstant negerovėm ir ne
galint jų sutvarkyti paprasta tvarka, tai 
tokiais atvejais reikia imtis visų galimų 
priemonių toms negerovėms prašalinti ir 
pavartotos priemonės tuomet yra teisėtos.

Norisi man tikėti, kad M. Karoliui, kaip 
teisininkui, yra žinoma, kad kiekviename 
krašte yra pagrindinis įstatymas, L y. kon
stitucija. ir esant reikalui, seimas priima 
konstituciją papildomuosius įstatymus, 

kuriais nusakomos tos teisėtos priemonės, 
kurias panaudojus yra šalinamos krašte 
vykstančios negerovės.

Tat leiskite paklausti, kokios tos anot 
M. Kavolio, teisėtos priemonės, einant 
paprasta tvarka, opozicijos buvo pavarto
tos, kad joms nedavus jokių rezultatų, 
buvo griebtasi tos paskutiniosios priemo
nės — perversmo ir smurto.

MITINGAI IR DEMONSTRACIJOS
Perversmo reikalingumas ir bolševikų 

perversmo ruošimas dar buvo grindžiamas 
buvusiomis demonstracijomis Kaune.

Tokių demonstracijų Kaune buvo pri- 
skaityta dvi. Pirmoji, jeigu taip pasakyti, 
išėjo iš Kauno miesto padugnių, kurio* 
metu nukentėjo gen. Būiotos kepurė. Visų 
iš po rfcverno buvo tvirtinama, kad tems 
Kauno padugnėms buvo ašStema ir aperi- 
cijos mokama pa 5 litas, kad tik dalyvautų 
ruošiamoje d r amu f ii Kijnjf

Labai keista, kad Seimo opezaeijos 
partijos kaltina M. Sleževičiaus vyriausy
bę, kad ji buvusi nepajėgi tą demonstraci
ją sudrausti.

Bet visai nutylima, kad toji demonstra
cija įvyko dar tuomet kuomet tebeveikė 
dr. L Bistro ministerių kabinetas ir Vi
daus Reikalų ministerių buvo A. Endviu- 
laitU, kurio pareiga ir buvo tą demonstra
ciją sutvarkyti. Tat taip Išeina, kad patys 
tą demonstraciją organizavo ir patys vė
liau kaitino naująją XL Sleževičiaus vyriau

SATOWAT, AlfEL tt, «TT3

sybę už “patamsių gaivalų demonstraci
jos” nesutvarkymą.

Antroji demonstracija visai atvirai bu
vo organizuota studentų ateitininkų, pa
sikviečiant talkon studentus tautininkus, 
kurie turėjo mitingą Liaudies Namuose ir 
kame nebuvo pagailėta gausių priekaištų 
ir šūkavimų prieš naujai sudarytą vyriau
si

Mitingui pasibaigus, studentų buvo su
planuota žyfpuoti į Karo Muziejų, neturint 
tam leidimo ir policijai pastojus kelią, 
įvyko smarkus susirėmimas su policija, 
kurio rezultate: buvo sužeisti 6 arkliai, 7 
policininkai, vienas policijos valdininkas, 
vyriausias policininkas Garmus buvo nu
trauktas nuo arklio ir iš peties išsukta ran
ka. Studentai jau iš anksto buvo apsigink
lavę lazdomis.

Po to, seimo opozicijos partijos įteikė 
M. Sleževičiui interpeliaciją protestuoda
mos prieš administracijos neleidimą stu
dentams demostruoti.

Tat kur buvo opozicijos logika: pir
muoju atveju smerkia, kad vyriausybė ne- 
sudraudė demonstracijas, o antruoju at
veju smerkia už neleidimą demonstruoti. 
NEGALIMA NEGARB&'GAI PAKELTI 

IR NEGARBINGAI NULEISTI
M. Kavolis reiškia džiauguną, kad Gruo

džio 17tos dienos perversmas taip jau bu
vęs pribrendęs reikalas, kad Beteko nė vie
no šūvio paleisti.

įdomu M. Kavolį paklausti, kaip jis 
suderina karių priesaiką: ...be reikalo 
nepakelti ir be garbės nenuleisti” 1940 me
tais, kuomet Tautos savisaugos jausmas 
buvo jau tiek visos Tautos jaučiamas, tat 
kodėl tuomet tie buvusieji Tautos “savi
saugos didvyriai” nerado reikalo paleisti 
nors vieną šūvį?

Koks šiurpus sutapimas 1926 ir 1940 
metų.

Tat kur dingo toji teisė, pareiga, prie
saika ir pasididžiavimas gelbėti Tautą nuo 
jos nepriklausomybes gresusio pavojaus?

I*irmuoju atveju šūvio nepaleidimu di
džiuojamasi, džiaugiamasi ir teise , parei
ga, Tautos savisauga grindžiama, o ant
ruoju atveju tylimai

JIS ŽINO KAIP VAIRUOTI
Manyčiau, kad M. Karoliui turėtų būti 

žinomas faktas, kuomet jau via* žvirbliai 
ant stogų čirškė apie gresi antį Lietuvai pa
vojų. tai buvusieji Lietuvos prezidentai: 
Al. Stulginskis ir dr. K. Grinius, kuriems 
Lietuvos reikalai nemažiau rūpėjo ir bu
vo arti širdies, ir jiems matant, kad Vy
riausybė nesiims jokių atsargos priemonių, 
pasiprašė audiencijos pas tuometinį Res
publikos Prezidentą — A. Smetoną, norė
dami sužinoti ir pasitarti, išsiaiškinti rū
pimais klausimais, tai A. Smetona atsisa
kė juos priimti.

(Bus daugiau)
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šokiai.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

GERALDAS F. DAIM1DDOVYDAS P. GAIDAS

SAVANAUDIS BEBRAS
MODEMIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

Y Arda 7-1138-1139

NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

NAUJIENAS! Pinigai (dėti

3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911

NAUJIENA*
GARSINKITES NAUJIENOSE

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

mokama dviejų 
metu eertifi- 

catamt. Maži au
ti* $5,000 
•r daugiau

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

Ofitot 2750 West 71st St.

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

ii įvairip atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882

CPAUEsjw*
irt© LOAM

on 
investment 

account

GRUNDIG
AM-FM Radijas, Magnetofonas

NARIAI:
Chieagos 
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Anociacijos

kaltinamas {vairiais prasima
nytais nusikaltimais, pagaliau 
buvo gyvas paleistas, bet už 
laisvės Sovietų Sąjungoje rei
kalavimą praeitų metų birže
lio mėnesį vėl areštuotas, kal
tinant “priešsovietine agitaci
ja ir propaganda**.

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

GUŽAUSKŲ
GĖLLS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GELtNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84833 ir PR 84834

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

Šeštadienį, 1:00 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Eudeikio koply
čioje. 4665 So. Hermi ta m e Avė.

Pirmadienį. balandžio 23 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios i 5v Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingą pamaldų bus 
laidojamai šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. William V. Brazausko giminės, draa; 
širdžiai kviečfemi dalyvauti laidotuvėse ir suteiki 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Seserys, broliai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai G. Daimid ir D. Gaidas. Tel. YA 7-1741

P. ŠILEIKIS, 0. P.
9S ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban 
■k' dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t.
VaL: E—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1
28S0 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Totef.: PRoapoct 6-5084

Miliūnas pranešė, kad yra 
miręs garbingas respublikonų 
narys Dr. Steponas Biežis, kurs 
buvo pagerbtas atsistojimu ir 
vienos minutės tvla.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGUA 

Talof. 6954533 
Faa Valioj Medical Center 

860 SUMMIT ST.
ROUT! 58, ELGIN, ILLINOIS

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

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

01ZN1ER1A1 KUBIK GARSINASI 
MT.nv'V'W ruRl gERIAI sU 

pasiskktma amrv.r*

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 vai. vak šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 
_________ pagal susitarimą.

Vienoje Kanados bebrų fer
moje buvo pastebėta, kad gy
vūnai moka ir gudragalviauti. 
Vienas jaunas bebras visuomet 
patraukdavo pusryčiauti pirmas, 
kad galėtų užimti patogesnę vie
tą prie stalo. Kartą jis užtru
ko. Atėjęs pamatė, kad visos 
vietos užimtos. Bebras ilgai “ne
svarstė”, pasileido atgal į upę 
ir ėmė uodega duoti per vandenį 
(šitaip šie žvėreliai skelbia pa
vojų).

Pusryčiavusieji bebrai bema
tant išsilakstė, o gudragalvis ra
miausiai sėdo prie stalo.

— John Doba, East Hampton, 
N. Y., ilgametis Naujienų skaity
tojas, prisidėdamas prie vajaus 
užsakė Naujienas vieneriems 
metams savo giminaičiui Bro
niui Melninkaičiui, gyv. Oakvil
le, Conn., ir atsiuntė 10 dol. au
ką. Taip pat jis sumokėjo savo 
prenumeratą, kad nereikėtų 
siųsti pranešimo, tuo mažinant 
administracijos išlaidas.

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Unksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausioj gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės,

ROY R. PETRO (PUTKAMENTA5) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cieero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11 
vai. ryto. — šeštadieni ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

Džiugas vadovaus rinkimam
LB Marquette Parko apylin

kės Rinkimų Komisiją JAV LB 
VII-tai Tarybai ir į PLB seimo 
atstovus išrinkti sudaro: Sta
sys Džiugas, pirm. 7240 S. Mo
zart : 
nariai
Vladas Stropus, Butegeidis Mi
siūnas ir Zigmas Paulauskas. 
Komisija rūpinasi balsavimo 
patalpomis, nustato balsavi
mo laiką, sudaro LB apylinkės 
balsuotojų sąrašą pagal apy
linkės valdybos pateiktus duo
menis, parūpina balsavimo 
urną, praveda rinkinius vado
vaudamasi JAV LB VII Tary
bos rinkimų taisyklėmis. Rin
kimai įvyks gegužės 19 ir 20 
dienomis visoje Amerikoje.

(Pr.)

Plėšikas nužudė žmogų, 
žmoną sumušė ir peršovė
Trečiadienio pavakarėj vėl 

nužudytas ir apiplėštas žmo
gus, o jo žmona sumušta ir per
šauta. Grįžęs apie 5:45 vai. po 
piet iš darbo Steve Mutnansky, 
59 metų, gyv. 10640 S. Love 
Ave., vos pro duris įėjęs buvo 
jauno apie 17 metų amžiaus, 
juoduko ant laiptų pasitiktas 
ir keliais šūviais nušautas vie
toje. Jo žmona, kuri išgirdusi 
šūvius sukliko ir bėgo prie te
lefono, pasivijęs juodukas žiau 
riai sumušė ir peršovė, paskui 
pasigrobęs vyro piniginę pabė
go, bet yra liūdininkų, kurie 
piktadarį matė išbėgantį. Po
licija jo ieško. Mrs. Mutnans
ky kritiškoje padėtyje yra Ro- 
selando ligoninėje. Mutnans- 
kiai toje apylinkėje gyveno 
per 25 metus, nors kiti jų arti
mieji visi yra išsikėlę į kitas 
miesto dalis.DR. RANK PLECKAS

OPTOMETRISIAS
KALBA LIETUVIŠKAI ** 

2618 W. 71»t St. — Tol. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

I, CICERO 5
Lietuviai respublikonai ba

landžio mėn. 6 d. buvo susirin
kę savose patalpose Ciceroje 
pagerbti savo pirmininką J. 
Kimbarką, jo 76 gimtadienio 
proga. Susirinkimą -atidaręs 
ir visus pasveikinęs J. Vasai- 
tis, pakvietė į prezidiumą J. 
Kimbarką, K. Oksą ir A. Milių-

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

prieš mėnesio 15 d duoda dividendus už visa mėnesi 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d

Prašoma aplankyti naują mOcg namą.

VALANDOS: Pirmad ir ketvirt. 9:00 ryto — 8.3u vak., 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta 
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos Trečiadieniais už
daryta.

OFISO VALANDOS: 
rtnnadieuuus ir ketvirtad. 1—7 vaL 

dieni ano 1—5. treč. 
tiktai susitarus.

perkraustymai

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠE R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAfbrook 5-8063

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LFTUANICA AVĖ

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

3434 WEST 71N STREET

lienės sode. Tradicinis banke
tas Polonia Grove svetainėje 
spalio 14 dieną. Užbaigus svars
tyti klubo reikalus, vyko vai
šės, o Joniko muzikai grojant 

Kores p.

Street, tel. AVA 5-3682,
— Juozas Bacevičius,

B. B. PIETKIEWICZ, Pre*.

4 7 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083

rią iš Illinois vyks 3 atstovai,! 
tarp kurių ir jis pats.

Jankūnas pasidžiaugė, kad 
pereitų metų gale įvykęs Cice
roje parengimas davė ir gra
žaus pelno, iš kurio po 50, — $ 
čekius įteikė Cicero Čikagos ir j 
Leinonto skyriams.

Vasaitis pranešė, kad buvu
sio vieno valdybos nario netei
singai paimti pinigai yra grą
žinti atgal į einamąją sąskaitą, 
sukaktuvininkui Kinibarkui 
įteikė koplytstulpį ir visus pa
kvietė į kitas patalpas vaišėms, 
kur pirmiausiai Kinibarkui bu
vo sugiedota ilgiausių metų.

šiame Kimbarko pagerbime 
be minėtų dar dalyvavo Cice
ro parkų distrikto prezidentas 
M. Masiliūnas, Cicero sanita
rinio skyriaus vadovas Dr. F. 
Kaunas, kazimierinių kapinių 
pirm. A. Regis, prekybininkas 
P. Putrimas, keli Cicero mies
to pareigūnai ir daugelis kitų.

Vaišes paruošė ir joms va
dovavo G. Valantinienė, kitų 
ponių padedama.

Cicero K. P. Deveikis buvo 
smarkiai sunegalavęs ir IV. 7 
d. Dr. Kaunas patalpino į Lo
retos ligoninę, čia padarius 
įvairius tyrimus, ligonis sveiks
ta. S. Paulauskas

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

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rozid. telef.: Gibson 1-6195

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

Enkavedistai sunaikino 
“Bėgamųjų Įvykių Kroniką”

Pranešimais iš Maskvos, ka
linamojo' laisvės kovotojo Pet
ro Jakiro duktė Mrs. Irina Yaki' 
Wim,24metų4 prisipažino KGB 
policijai, kad ji padėjo leisti 
uždraustąjį pogrindinį laikraš
tėlį “Bėgamųjų įvykiu kroni
ką**, dėl kurio jos tėvas prieš 
10 mėnesių vėl buvo areštuo
tas. Ji slaptosios policijos bu
vo ištisas tris savaites intensy
viai tardoma. KGB jau nuo 1971 
metų dėjo visas pastangas su
sekti tos kronikos leidėjus ir 
bendradarbius. Laikraštėlis nuo 
1968 metų reguliariai išeidavo 
po keturis kartus per metus. 
Paskutinis numeris beišėjo pra 
eitų metų spalio mėnesį. Bu
vęs suredaguotas dar vienas 
“Kronikos” numeris, bet ne- 
beišleistas, kadangi sovietų 
KGB paskelbė, kad dar nume
riui pasirodžius areštuos visus 
įtariamuosius be skirtumo.

Petras Jakiras (Piotr Yakir), 
50 metų amžiaus, sūnus gar
saus Raudonosios Armijos ge
nerolo, kurį Stalinas 1937 me
tais nužudė, yra veikliausias 
kovotojas už žmogaus teises 
Sovietų imperijoje. Jau Sta
lino laikais jis išsėdėjo kalėji
muose ir kacetuose 11 metu.

WILLIAM V. BRAZAUSKAS (BRAZE)
Gyv. su Kiiliam J. Kareiva šeima, Chicagoje,. Anksčiau gyv. 

Town of Lake apyi.

Mirė 1973 m. baa Indžio mėn. 18 dieną, 10:00 vai. ryto, sulaukęs 
66 metų amžiaus. Gimęs Chicagoje.

Paliko nuliūdę: 3 seserys — Helen Kareiva, jos vyras William J., 
Harriet Tebeiskis. jos vyras Anthony ir Alvera Dodds, jos vyras Wil
liam 3 broliai — Charles Braze, jo žmona Ellen. Victor Braze ir Ed
ward Braze, jo žmona Dorothy, 5 dukterėčios, 10 sūnėną ir luti gimi
nės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Holy Cross Holy Name Society. Holy Gross Cemmitee- 
men. Cardinal Mundelein K of C No. 3024 — Sir Knight of the 4th

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Kimbarkas pasidžiaugė, kad 
respublikonai Ciceroje yra la
bai stiprūs. Balandžio 3 d. rin
kimuose už respublikonus bu
vo paduota 14000, o už demo
kratus 2400 balsų.

Oksas tarp kitko painforma
vo, kad kitą mėnesį Washing
tone įvyks respublikonų tau
tinių grupių konvencija, į ku-

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

TEE. PR 8-32T5

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIŲ 

IR GERKLES LIGOS

2853 W. 63rd Street

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHW EST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

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

Našlių klubo veikla
Balandžio 13 d. Hollywood 

Inn svetainėje įvyko Našlių ir 
Našliukių ir pavienių klubo 
mėnesinis susirinkimas. Narių 

latsilankė labai daug. Pirmi
ninkė Mary Naberieza, atida
rius susirinkimą, didžiai nu
džiugus prabilo į susirinkusius 
netinginius narius ir linksmai 
nusiteikus visus pasveikino su 
Velykų šventėmis velydama 
su margučiais visus pasidžiaug 
ti. įstojo į našliukų klubą nau
ji nariai ir - vienbalsiai buvo 
priimti Kostas Lisevicius, Zina 
Konie ir Doris Bend. Nutarimų 
raštininkės ir finansų sekretorės 
kaip ir visos valdybos raportai 
ir protokolas priimti. Smagu 
buvo matyti iždininką John Jo
niką-sugrįžusį iš Floridos, ir 
kitų valstybių, kur smagiai pra 
leido laiką besisvečiuodamas.

Klubo ligoniai Antanas Jusas, 
Julius Klimas, J. Sačauskas, J. 
Strolia, M. Urbei is, Juškienė ir 
kiti, kuriems laikas pavėlina, 
aplankykite sergančiuosius. Pa
dėka klubui nuo Paulinos Shlau- 
tas. Komisija nuo buvusio pa
rengimo, kuris įvyko paminė
jimo Šv. Patriko su dideliu pa
sisekimu ir geru pelnu, išdavė 
raportą Gasparas Kriščiūnas, 
Agnes Deikienė ir Monika Ci
cėnas patvirtino, buvo padė
kota ir komisijai ir darbinin
kams ir svečiams už gausų- at
silankymą. Anna Klimas ir 
Amilija Survjlienė už dovaną 
vaišėms. Velykų švenčių pro
ga paaukota radijo leidėjams 
Sofijai Barčus $10.00 ir Mar
gučiui $10,00. Našliukų klubo 
piknikas įvyks liepos 8 dieną ir 
rugsėjo 16 dieną Onos Bruzgu-

Kiekvienas pasiaukojantis būtinai privalo būti ramiu, nusižeminęs, pa
mokinamas, nes kitaip jis ilgai nevaikščios tuo keliu. Jis turi mokintis iš
vystyti savyje Dievui patinkamą kantrumą; nes ištikrųjų reikia kantrumo 
save užsigynime ir pasidavime kaip kada neteisybei, tokiame atsitikime, kur 
tinkamai nebegalime išbėgti neižeisdami Viešpaties darbą arba jo žmones. 
Toliau tie žodžiai reiškia, jog turime auginti savyje brolišką malonumą, žo
džiu sakant, išpildyti savo širdyje ir savo gyvenime visą Dievo norą, kuris 
yra meilė; ją turime pasiekti dideliame laipsnyje, kad galėtume pergalėti 
ir sėkmingai užbaigti savo žemiško pasta ūkavimo darbą.

bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
_ ____ Krikščioniui reikalinga tikroji Kris- 

visas šiuos jvarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje
"į nemokamai gausite, jei

>tw Chicago, Illinois 60629
•V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Ron. tai. 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 
•449 So. Puiaski Rd. (Crowford 

Medical Building). TeL LU 56446
Priima ligoniu* pagal tarimą 

sei neatsiliepia* skambinti 374-8012

Rmu GI 80873

DR. W. E1S1N - E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 

•132 So. Kedzio Ave^ WA 5-2670 
/•landos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

OR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUČEUŪNAITĖ 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 S* KEOZli AVĖ. 

Toiaf. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225. 
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet, 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

GRADlNSKAS
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Susirūoinę keleiviai
Vladas Rasčiauskas. didžiau 

sios lietuviškos keleivių agen
tūros prezidentas, trečiadienio 
vakarų į Marquette Parko me
nę sukvietė apie 50 žmonių ir 
papasakojo jiems naujienas 
apie ruošiamas šios vasaros 
ekskursijas.

— Sukviečiau čia jus, kad 
praneščiau liūdnų žinių, pra
dėjo susirinkusiems ekskur
santams pasakoti Rasčiauskas.

— Mes visi tikėjomės pasi
džiaugti gera kelione, pasima
tyti ir išsikalbėti su žmonėmis, 
bet šiandien man pasakė iš 
Maskvos ir pasakė, kad Lietu
voje galėsime būti tiktai pen
kias dienas. — Manėm, kad 
galėsime pabūti dešimti dienų, 
bet dabar reikės keisti planus...

— O. negali būti! — pasigir
do balsai iš visų salės kampų. 
Žmonės jau buvo pasiruošę 
gegužio viduryje išvažiuoti, 
praleisti bent 10 dienų Vilniu
je, aplankyti Trakus ir Drus
kininkus, o dabar jiems pra
neša, kad ekskursija į Lietuvą 
yra sutrumpinta.

Rasčiauskas pats nežinojo, 
kur kitas penkias dienas eks
kursantai galės praleisti. Jei
gu leis jiems būti Rygoje, tai 
dar ten galės giminės atvažiuo
ti, bet jeigu permes kitas pen
kias dienas į Maskvą, Minską 
arba kitą sovietų miestų, tai 
ekskursantai bus nepatenkinti. 
Be to, ten nebus jiems kas veik-
ti, ekskursantai pradės nuo
bodžiauti. ..

— Ar negali tas penkias die
nas praleisti kur nors Europo
je? — paklausė vienas keleivis.

— Ne, negalima, nes tada 
ekskursija nesiderins su užsa
kytais lėktuvais, paaiškino su
sirinkusiems Vladas Rasčiaus
kas.

Susirinkusieji gana plačiai 
aptarė visą kelionės reikalą. 
Ofiso tarnautojos ir palydovės 
paaiškino susirinkusiems, ką 
gali imti ir ko negali. Pasakė, 
kad pinigu galima paimti, kiek 
tiktai nori, tiktai pinigus rei-

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA SVEIKINAME VISUS 
GIMINES, DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS, 

TAIP PAT VISUS KLUENTUS.

ONA IR BALYS MULIOUS SU ŠEIMA

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŽALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI J LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliaL 
maistai, doleriniai Cortifikatai.

V. VALANTINAS
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ROCKWELL KLUBO Sav.

3957 So. ROCKWELL ST. Tel. VI 7-8413

VELTUI 
JŪSŲ NAMŲ 

ĮVERTINIMAS 
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. ARCHER AVE. (prie 47-tos) 

254-8500
MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU

Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

kia užregistruoti, įrašyti į'vos laisvinimo bylai mažai te- 
ui uitų lapelį. Negali pinigų padeda. Ne tik nepadeda, kad
duugiau išvežti, negu įvežti, 
bet jeigu įrašai mažiau neg^ 
veži, tai gali patekti bėdon. 
Rusijoje vienas rublis oficialiai 
kainuoja ?1’35, Bet didesniuo
se miestuose yra dolerių krau
tuvės. kur galima prekes kiek 
pigiau nusipirkti.

Rasčiauskas davė ekskursan
tams tris dienas apsigalvoti. 
Buvo susitarta dešimčiai die
nų, bet dabar leidžia tiktai 
penkiom dienom. Kas bus ne
patenkintas ir nevažiuos, tai 
gaus kiekvieną įdėtą centą at
gal. o jeigu kas sutiks su nau
jomis sąlygomis, tai biuras 
tuos keleivius nuveš į Vilnių ir 
parveš. Jis atsiprašė, kad tu
rėjo pranešti tokių pakaitą, bet 
kitaip negalįs sutvarkyti. Jis 
nusiskundė, kad toks kelionės 
apkarpymas atneš biurui nuos
tolių. Jis norėtų laikytis susi
tarimo, bet jis priverstas pa
skelbti naujas kelionės sąlygas.

Keleiviai apsvarstys ir Ame
rican Travel Service ofisui pa
sakys, ką jie planuoja daryti.

E kskursan tas

DR. BOBELIO
paskaita Ramovėnams
Dr. Kazys Bobelis, Ameri

kos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas balandžio 15 dieną 
skaitė paskaitą jėzuitų centre 
susirinkusiems ramovėnams.

Dr. Bobelis kalbėjo apie 
Helsinkyje vykstančią Euro
pos saugumo konferenciją. 
Pačioje paskaito.s pradžioje Dr. 
Bobelis pastebėjo, kad konfe
rencija neina taip, kaip pra
džioje kai kas tikėjosi, nes 
nevyksta susitarti dėl kelių 
pagrindinių dalykų, šios kon
ferencijos eigą labai atidžiai 
seka Lietuvos laisvinimo veiks
niai.

Kalbėdamas apie Amerikos 
Lietuvių Tarybos veiklą, Dr. 
Bobelis nurodė, kad bandymas 
landžioti pro užpakalines Wa- 
shingtono įstaigų duris Lietu-

aiškiai kenkia.
Gyvename laisvame krašte. 

Kiekvienas turi vadovautis 
savo politine išmintimi ir są- 

* žine. Niekas policinių priemo
nių neturi neklaužadom suval
dyti. šiame reikale organizuo
tos visuomenė* ir ypatingai ra- 

iiiiovėnų -parama būtų labai 
naudinga. Klausytojai keliais 

‘atvejais gausiai plojo prelegen 
jlui. Visi jam buvo dėkingi už 
laiškias mintis ir tiesią politiką.

Ramovėns

CHICAGOS 
I APYLINKIŲ |

Vėl kels pieno kainą
Pranešama, kad gegužės pra

džioje reikia laukti naujo pieno 
kainos pakėlimo. Kol kas tebe
vyksta derybos dėl pieninių 
darbininkų kontrakto, o joms 
pasibaigus pieno kaina pakil
sianti dar 6 iki 8 centų galionui. 
Dalinai pieno kainos pakėlimas 
vartotojams pareisiąs ir dėl kai
nos už pieną pakėlimą fanne- 
riains. Federalinė valdžia lei
dusi kooperatyvams nuo gegu
žės 7 dienos padidinti pieno 
kainą po 16 centų šimtui svarų 
pieno.

Mokesčių permokėjimų 
grąžinimas vėlinasi

JAV-bių mokesčių mokėjimo 
įstaiga IRS praneša, kąd vėliau 
užpildžiusieji savo mokesčių 
formas turės ilgiau palaukti 
perviršio grąžinimo (tax re
fund), mažiausiai nuo 6 iki 7 
savaičių. IRS tikisi iki gegužės 
pabaigos žymiai daugumai per
mokėtų mokesčių čekius išsiųs
ti. Kurie iki to laiko savo lau
kiamo čekio nesulauks, pataria 
palaukti iki birželio vidurio ir 
tik jei iki to laiko nesulauks, 
tada kreiptis į IRS įstaigą, ku
rioje yra savo mokesčių formas 
įteikęs ar nusiuntęs.

Apskaičiuota, kad per atei
nančius du mėnesius IRS turi 
išsiųsti grąžinamų permokėji
mų už beveik 10 bilijonų do
lerių.

1
I TRUMPAI 
—o. ___________________

— P. Sungaila yra Lituanisti
nės katedros vedėjas Melbourno 
universitete. Australijoje. Kur
sų lektoriais yra A. Karazijienė, 
J. Meilūnas ir Jūratė Tender. 
Praeitais metais kursus baigė 34 
studentai.

— Savaitraštis “Nepriklauso
ma Lietuva” Montrealyje ruošia 
metinį Spaudos balių gegužės 5 
dieną. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Tas savaitraštis yra įdo
mus jauniems ir vyresniems. 
Toks žada būti ir ruošiamas ba
lius.

— Jonas Drevin rezervuoja 
vietas į Lith. Craftsman klubo 
ponių ruošiamus pietus balan-

AL. IR I G N A S 
taisome 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO 
58-tos ir Western Avenue kampas 

V — ■ ..... /

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10 20/5/5/UM)

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

TONY POWELL 
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER 
2749 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL. 60629 
434-3400 or 735-1968

MISCELLANEOUS 
(vairūs Dalykai

KAY’S PLACE 
IR PIKNIKŲ VIETA

(buv. Liepos). 8236 Kean Ave , Willow 
Springs, III., siūlo nuomoti piknikams 
vietą: Memorial Day — gegužės 28 d. 
ir Liepos 4 d., taip pat sekmadieniais 
— birželio 10, liepos 1 — 8 — 15 — 22 
ir rugpiūčio 12—19. Taip pat yra dar 
neišnuomota bet kuriam šeštadieniui.

Kaina 60 dol.
Reikia įnešti 20 dot. rankpinigių. 

Tel. 839 9584

RUMAGE SALE — 
EDGEBROOK COMMUNITY CHURCH 

6736 No. LOLETA — '
1 Mile N. W. of Caldwell and Devon 
Avenues. Tues., April 24th 7 P. M. — 

9 P. M. and Wednesday,
April 25th

9 A. M. —2:00 P M.

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vietos

KAS PLANUOJAT VAŽIUOTI 
ATOSTOGŲ I FLORIDA? 

Renduojam kambarius ir apartmen- 
tus. Viskas modemiška, prie byčiaus 

ir žuvavimo.
Vasaros metu kainos neaukštos.

Galite skambint: arba rašyti: 
J. J. PELDYS, 

COSMO APARTM.
7338 COQUINA WAY

St. Petersburg Beach. Florida 
TEL. (1813) 360-0998

džio 29 d. vidudienį, Chicago 
Savings salėje.

— Marijos Aukšt. mokyklos 
mokinių metinė atrinktų meno 
darbų paroda bus gegužės 6—31 
d. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Tarpe jaunųjų me
no talentų yra Regina Maleckai
tė, Rita Jackevičiūtė, Marcia 
Evans, Dana Mataitytė, Rūta 
Vasiukevičiūtė, Kathy Yvinskai- 
tė. Marija A. Kuzmickaitė, Onu
tė Gudauskaitė, Viktorija Bu- 
kaveckaitė, Julija Wiczus, De
nise Sheperis, Betty Figas ir 
Margarets Jasiūnaitė.

I
— Stasys Augonis, Antanas 

Matjoška, Henrikas Čepas, Bro
nius Kruopis, Aleksandras Lap- 
šys, Bronius Paliulis ir Gintau
tas Vaičaitis išrinkti LB Bosto
no apylinkės valdybom Revizi
jos komisiją sudaro Andrius 
Keturakis, Juozas Kapočius ir 
Kazys Merkys.

— Pranas V. Razgaitis, Seven 
Hills. Ohio, jaunosios kartos vei
kėjas ir centrinių . organizacijų 
narys, pratęsdamaš prenumera
tą atsiuntė vajui 5 dol.

— Gėry Fricas iš Mountain 
Home apylinkės Arkansas val
stijoje pratęsdamas prenumera
tą pusmečiui atsiuntė vajui 5 
dol.

— Ona Ivaškienė, So. Boston, 
Mass., kartu su prenumerata 
atsiuntė vajui 5 dol. Visiems au
kotojams ir platintojams Va
jaus komisija nuoširdžiai dė
koja, visus skaitytojus prašo 
remti Naujienas ir jas platinti, 
darant pastangas surasti bent po 
vieną naują skaitytoją. Visi lie
tuviai yra kviečiami užsisakyti 
Naujienas. Jos užsitarnavo visų 
dėmesį ir paramą, yra visiems 
įdomios, naudingos ir reika
lingos.

— Petras Kuzmickas iš Mar
quette Parko apylinkės baigė Il
linois universitetą Normal-Bloo- 
mingtone bakalauro laipsniu.

"NAUJIENOS' KIEKVIENO 

LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų ReikU

MACHINISTS
Need experienced Journeymen - 
Machinists to operate our equip
ment Willing to train qualified 
candidates who wish to enter 

the trade;
Excellent benefits and shift 

bonus.

Apply at Employment Office 
6606 So. NARRAGANSE IT

CHICAGO, ILLINOIS

US I CLEARING
6499 W. 65th STREET

An Equal Opportunity Employer

TOOL AND DIE MAKER
With some experience in progressive 
Dies. Exp. set-up man for Punch 
Press Dept. Small plant in Addison. 
Top wages & Ins. + paid vacation + 

overtime.
CALL 513-8763

DIE SETTER 
PUNCH PRESS AND 

PRESS BRAKE
Growth opportunity. Excellent 

benefits. -
Call Mr. MITERA 

Monday thru Friday 8:30 to 4:30. 
826-4444

ELECTRICAL OR 
MECHANICAL 

MAINTENANCE
SEEKING QUALIFIED AMBITIOUS 
APPLICANT WILLING TO TRAIN IN 
THE FIELD OF MAINTENANCE. 
OUR JOURNEYMEN EARN OVER 
$5.00 PER HOUR PLUS SHIFT BO

NUS AND MANY COMPANY 
BENEFITS.

Apply at Employment Office

6606 So. NARRAGANSETT 

CHICAGO, ILLINOIS

US I CLEARING
6199 W. 65th STREET

An Equal Opportunity Employer

HELP WANTED — IFHMALE~ 
Darbininkių Reikia

SECRETARY
Interesting position for bright person 
with good shorthand and typing, fig
ure aptitude. Excellent company be

nefits.
La Salle St. location.

SALK. WARD & SALK. INC.
Miss Rosenberg 236-0825

DEPENDABLE LIVE IN 
HOUSE KEEPER

For one adult woman. Other help 
employed, own room top wages and 
home for right person. Recent refe
rences. English necessary. Near 

North Lake Shore Drive Apt.
. 787-7121

HBLP WANTBD — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų >r Darbininkių

SALES EXECUTIVE
We need executive management per- 
sonel to fill top position in our corpo
ration. Industrial Chemicals. Excel
lent income: $11.500 — $24.000. po

tentials — bonus comm. 
Mr. FUNK — 887-0340 
10:00 A.M. — 3:00 P.M.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

DĖL SAVININKO MIRTIES 
Bridgeporte ir Marquette Parke ne
brangiai parduodami dvieji namai 
su tavernomis ir visais įrengimais. 
Informacijoms kreipkitės pas A.

Čepulį, skambinant telefonu 
LA 3-1387 

po 6 vai. vakaro.

7110 So. TROY
2 KRAUTUVĖS taip pat raštinė ir du 
gražūs butai. Aožiūrėkite iš lauko. 
Skambinkite pažiūrėti iš vidaus. Sa
vininkas išsikelia iš valstijos. Jums 
yra gera proga uždirbti pinigų. 

Skambinkite stebukladariui. 
Skambinkite MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai
254-8500

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

REIKALINGAS KAMBARYS 
PRIE GERO SUSISIEKIMO 

MOTERIAI
Rašyti:

NAUJIENOS. Box 185 
1739 So HALSTED ST. 
CHICAGO, ILL. 60608

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALB REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemo — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJ1MAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

rviSŲ ftčšiy Draudimo agentcra]
J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 

INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa
jamų namas Marquette Parke. Po 6 

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.

MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖJ 

gražus, švarus, geram stovy 1 
buto mūrinis namas. Įrengtas 
rūsys. Centralinis vėsinimas. 

Savininkas — RE 7-5969.

MŪRINIS 3 BUTAI 7 KAMBARIU GRAŽUS švarus na- 
- 2 po 6 ir vienas 4 kambarių. Cen- mas’ ? kmb. apačioj ir 2 viršuj, 2 vo- 
tralinis šildymas. 30 pėdu sklypas. F10S> mygtas sausas beismontas, nau- 
2 auto garažas. Dideli butai. Mo- 3as šildymas, ahumimjaus lan; 
dėmūs įrengimai. Geriausioj Brigh- ®ar^įs‘ uzimt1’ artl

ton Parko vietoje. 
$36,500.

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

Tel. 436-7878

CUSTOM BUILT 
Spacious 3 bedroom home all 
brick. 1’4 baths. Full basement.

Call for appointment — 
By owner. 
737-4308

BUY FROM OWNER 
AND SAVE 

The building will pay itself off 
in 10 years.

For information call 
434-8469

LABAI GERAS BARGENAS
Gražus pilno didumo 6 kambarių pa
kelto Ranch tipo mūrinis namas su 3 
dvigubo patogumo miegamaisiais. For
malus valgomasis. Hollywood stiliaus 
vonia su koklinėmis plytelėmis, pil
nas beismantas, garažas. Yra prista- 
tvtas apdengtas patio. Gera vieta, tik 
Vi bloko nuo Archer Avė. Stebėtinai 
žema kaina, tik $26,000. Laimė atei

na paskambinus stebukladariui. 
Skambinkite MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai.
254-8500

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG
IR APYLINKĖJ

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

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

LAIMA JAKUSOVAS. brokeris

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3208’/i W. 95th St. 

GA 4-8654

•era MMI 
4k

State farm fire ane Casual: Cm ipany

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
I -I— ■ I*

A. A L. INSURANCE * REALTY 
A. LAURAITIS

INCOME IAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-4775
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai 

*ii i.,— i .11-

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

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

kitokį blankai.
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REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIINCSr

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
! 4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

PAVASARIS ATEINA

8 KAMBARIU architekto moderni 
Į mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga- 
• ražas. Gage Parke. $33,500.

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

1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
5% ir 4% kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18,800.

10 BŪTU 2 aukštų mūras. Arti 
Kedzie ir Parko. Apie $15.000 paja
mų. Galima eauti už $70,000.

PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas. 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai. naujas garažas. Daug prie
dų — $31.500.

i 6 KAMBARIŲ modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15.800.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas, baras. 1% vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. -$24.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900,

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

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogu dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar.

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPIR SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
Aniceta* Garbačiauskas, sav.
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SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.

Chicago, IIL 60632. TeL YA 7-5980
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LAIKRODŽIAI IR 0RANGENYB8S
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tol.: Republic 7-1941

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS1'




