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VIETOJ 15 RESPUBLIKŲ SOVIETAI 
STEIGIA 7 EKONOMINES APYGARDAS

MASKVA. — Sovietų Sąjungos pastangos sunaikinti atskiras 
savo imperijos tautas ir sulieti jas į vieną “sovietinę tautą” pa
skutiniu metu sustiprintos. Didelę reikšmę turės naujas planas 
padalinti visą Sovietų Sąjungą į septynias “ekonominio planavimo” 
apygardas. Kapitalas nebus skirstomas, kaip dabar, atskiroms 
respublikoms, bet tik toms naujoms apygardoms. Tuo būdu, in
dividualių respublikų ekonomikos tvarkymas ir planavimas vi
siškai pereis į Maskvos rankas.

WASHINGTONAS. — Liberalų spaudos pradėta akcija prieš 
respublikonų vadovybę dėl Watergate bylos ir kitų skandalų, dar 
toli gražu nesibaigė. Prezidentas Nixonas atleido visą eilę savo 
artimų bendradarbių, tačiau spaudoje minimos vis naujos pa
vardės. Vis dažniau keliamas klausimas, ar pats prezidentas tikrai 
nieko nežinojo, kas vyksta jo perrinkimo komitete. New York 
Daily News paskelbė, kad pernai prieš pat įsigaliojant balandžio 7 
d. įstatymui, kuris reikalauja, kad politinės partijos turi pranešti 
iš ko ir kiek gavo aukų rinkimų kampanijai ir kur, kiek ir kam 
išleido, respublikonai labai pagyvino aukų rinkimą.

Sakoma, kad balandžio 5 ir 6 
d. kurjeriai su lagaminais vežė 
pinigus į respublikonų centrą 
Washingtone, kad aukos būtų 
gautos prieš įstatymui įsigalio
jant. Daug sumų, minima net 5.5 
mil. dol., nebuvo įregistruotos į 
knygas ir buvo leidžiamos įvai
riems, kartais ne visai lega- 
tikslams. Kartu buvo paslėpta 
ir daugelio aukotojų pavardės.

Washington Post skelbia, kad 
prezidento perrinkimo komite
tas prieš balandžio 7 d. sumokė
jo iš anksto ir daugelį kampani
jos išlaidų, kad nereikėtų įrašy
ti į knygas tų išlaidų. Sako Taik
liems tikslams. Kartu buvo 
slėpta ir daugelio aukotojų 
vardės.

G all ūpo viešosios opinijos 
klausinėjimas parodė, kad ame
rikiečiai netiki, kad Watergate 
tyrinėjimai jau atskleidė visą 
tiesą. Po prezidento Nixono kal
bos, kurioje jis prisiėmė ir sau

pa
pa-

ap-

savo kampanijos, het 40 nuo
šimčių žmonių dar tiki, kad Ni
xonas žinojo iš anksto apie su
manymą įsilaužti į demokratų 
būstinę. Apklausinėti amerikie
čiai, proporcija 4 prieš 3, pa
reiškė, kad jie galvoja, kad pre
zidentas dar nepasakė visos tei
sybės.

Toliau, nors įtarimas yra pas 
didelę dalį amerikiečių, 58% 

galvoja, kad korupcija šiandien 
vyriausybėje nėra didesnė, ne
gu buvo per paskutinius 25 me
tus. Aštuoni nuošimčiai net pa
reiškė, kad šiandien yra mažiau 
korupcijos, negu buvo praeityje. 
Net 90% žino ir seka Watergate 
aferos tyrinėjimus, 53% galvoja, 
kad tai yra svarbi byla, tik 15% 
pareiškė, kad jos reikšmė yra 
nedidelė.

Kiek ši byla pakenks prezi
dentui ir žmonių pasitikėjimui 
rodo atsakymai į klausimą ar 
sumažės pasitikėjimas vyriau
sybe. Tik 30% pasakė tikį, kad 
prezidentas viską pasakė, 40%. 
galvoja, kad jis ką nors dar sle
pia.

Pompidou nenorįs 
lankyti Amerikos 

’PARYŽIUS. — Viena prie
žastis, kodėl Prancūzijos prezi
dentas Pompidou panorėjo susi
tikti su prezidentu Nixonu ne 
Amerikoje, bet Islandijoje, yra 
Amerikos žydų jam parodytas 
nepalankumas, kai jis lankėsi 
Amerikoje 1970 vasario mėn. 
Tada Čikagoje policija prileido 
minią visai netoli prezidento 
Pompidou. Minioje buvę žydai 
prezidentą koliojo ir net, kaip 
pranešama, bandė apspiauti. 
Pompidou buvęs tiek supykintas, 
kad net norėjęs nutraukti vizitą 
ir tuoj pat važiuoti namo.

Prezidentas Nixonas sutiko
vykti į Islandiją gegužės 81 d. rėš važiuoti panašų atstumą. Pa- 
pasitarimams su Pompidou. Is- sitarime bus svarstomi Ameri- 
landija yra Nato narys ir patogi kos naujos Atlanto chartos pa
tilo, kad abu valstybininkai tu- siūlymai.

VOS BANDYMAI SUNAIKINTI TAUTAS 

1$ VISO PASAULIO

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

NEW YORKAS. — Amerikos 
žydai New Yorke sekmadienį 
organizuoja dideles demonstra
cijas už žydų teises Sovietų Są
jungoje. žydai reikalauja, kad 
Maskva išleistų visus norinčius 
išvažiuoti žydus.

WASHINGTONAS. — Nau
jas laikinas FBI direktorius 
Ruckelshaus įspėjo visus tar
nautojus neatskleisti Watergate 
bylos paslapčių spaudai, kad ne
nukentėtų nekalti žmonės.

BUENOS AIRES. — Argen
tinoje šeši vyrai įsibovė į teatrą, 
kur buvo vaidinamas “Jesus 
Christ Superstar” ir sudegino 
teatro patalpas. Katalikų ku
nigai ir spauda pasisakė prieš 
tokių šventvagiškų vaidinimų 
rodymą Argentinoje.

BROOKLYNAS. — Katalikų' 
kunigas Bryari Karvelis pareiš
kė spaudai, kad Brooklyn© Wil- 
liamsburgo sekcijoje Hasidim 
sektos žydai muša ir persekioja 
ispanų kihnės gyventojus, d po
licija bijo žydų politinės įtakos 
ir nieko* nedaro, žydai atstovas 
pareiškė, kad žydai yra taikin
gi žmonės, tačiau jie nesileis iš
varomi iš savo apylinkės naujų 
atėjūnų su peiliais. Apylinkėje 
gyvena 80,000 ispanų kilmės 
žmonių ir 40,000 žydų.

WASHINGTONAS. — Penki 
indėnai apkaltinti vežę ginklus į 
Wounded Knee kaimą. Jie kal
tinami ir riaušių kurstymu. Indė
nai gali gauti po 5 metus kalėji
mo. —

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas paskyrė armijos sekre
toriumi buvusį kongreso narį 
Howard Callaway, 45 m., kuris 
kandidatavo į Geęrgijos guber
natoriaus vietą, bet pralaimėjo 
negrų priešui Lester Maddox

Tikrins žuvis 
ar neturi nuodų

SAIGONAS. — -P. Vietnamo 
vyriausybė pasikvietė japonų 
specialistus patikrinti ar tikrai 
Vietnamo upių žuvys ir vėžiai 
yra užnuodyti amerikiečių che
mikalais, kuriais buvo naikina
mi medžių lapai ir kita augme
nija. Japonai sustabdė P. Viet
namo vėžiukų (šrimpų) impor
tus, kurie pernai siekė 5.8 mil. 
dol. Yokohamos uoste valdžia su
laikė iš Vietnamo atplaukusį su 
vėžiukais laivą.

Amerikos specialistai tvirti
na, kad kariuomenės naudoti 
nuodai jau seniai išgaravo ir ne
gali pakenkti žuvims ar šrim- 
pams.

Pirmas Soviety Sąjungos laivas Superior ežere, kur jis Continental Elevators Superior Wiscon
sin, pasiima kviečiy krovinį. Leivas "Zakarpatje" yra 614 pėdų ilgio ir paima 15,000 tony kviečiy.

+ Baltieji Rūmai paskelbė, 
kad generolas Alexander Haig, 
armijos štabo viršininko pava
duotojas, laikinai eis preziden
to kanceliarijos viršininko pa
reigas, vietoj pasitraukusio Hal- 
demano, Gen. Haig kartu per
ims ir dalį Erlįchmano pareigų.k

< Darbo departamentas pa

rikoje buvo 5% arba 4.4 mil. 
bedarbių, o dirbančiųjų skaičius 
siekė 84 milijonus.

+ Vakar Eriichmanas ir Hal- 
demanas buvo senate atsakinėti 
į klausimus komitete, kuris ty
rinėja Watergate aferą.

♦ Paryžiuje Viet Congo de
legatas apkaltino Ameriką, kad 
ji siunčianti ginklus Saigono 
vyriausybei, nors tą draudžia 
Paryžiaus paliaubų sutartis. Ko
munistai tvirtina, kad JAV jau 
po paliaubų pasirašymo prista
tė į P. Vietnamą ginklų už 1.9 
biL dol.

< WTashington Post paskelbė, 
kad sovietams nepasisekė dar 
vienas erdvės bandymas. Pra
ėjusią savaitę raketa, skrendan
ti į mėnulį su Lunochod automo
biliu, nepateko į erdvę, bet nu
krito į Ramųjį vandenyną.

♦ šiaurės Airijos protestantų 
tarpe įvyko skilimas. Radikalių
jų Avangardo vadas pareiškė, 
kad protestantai turį pasirinkti 
ar jungtis su juo ar tapti nuosai
kios Uniodistų partijos nariais. 
Vidurio kelio nesą.

< Buvęs prezidento štabo tar
nautojas Murray Cbotiner pa
reiškė, kad jis kalbėjo su pre
zidento štabo viršininku Halde- 
manu dėl buvusio tymsterių va
do Jimmy Hoffos paleidimo iš 
kalėjimo.

< Lon Beach gydytojas dr. 
John Lungreen paskelbė, kad jo 
kabinete 1972 metais irgi buvo 
įsilaužimas. Plėšikai nieko ne
pavogę, tik nufotografavę pre
zidento Nixono sveikatos bylą. 
Lungren ilgą laiką buvo prezi
dento gydytojas. Nežinomi plė
šikai buvę kabinete net dviem 
atvejais, rugsėjo mėn. FBI įs
taiga tik patvirtino, kad ji “žino 
apie tai”.

SAIGONAS. — Ateinančią 
savaitę ilgametis Amerikos am
basadorius Bunker palieka Pie
tų Vietnamą. Jis jau 78 metų 
ir norįs pailsėti.

LIBANE SUTARTOS KARO PALIAUBOS
BEIRUTAS. — Vakar Palestinos Išlaisvinimo organizacijų 

vyriausiam vadui Yasirui Arafatui pasitarus su Libano premjeru 
Amin Hafez, pavyko sustabdyti dvi dienas trukusias kovas tarp, 
palestiniečių partizanų ir Libano kariuomenės. Kiek ilgai tos! __ ____ r__ r.............. ......
paliaubos tęsis niekas negali pasakyti. Ketvirtadienį Libanas kariuomenės vadais pareiškė, 
panaudojo prieš palestiniečius ne tik tankus, bet ir du karo lėk- kad jo' vyriausybė, kaip ir pla- 
tuvai puolė raketomis ir kulkosvaidžiais palestiniečius, kurie ar-' nuota, perims valdžią gegužės 
tėjo į tarptautini Beiruto aerodromą iš Shatilos pabėgėlių stovyklos., 25 d. ir kariuomenė bus subor-

Libano aerodromas dėl netoli 
vykstančių kovų atsisakė pri
imti keleivinius lėktuvus, jų 
Stepe neleido nusileisti dviem 
Pan .American World Airways 
lėktuvams. Į šiaurę nuo Beiru
to, kariuomenės tankai paleido 
apie 100 sviedinių į palestinie
čius, perkirtusius kelią netoli 
Dbayeh stovyklos. v Palestinie
čiai pabėgo j gretimai esančius 
kalnus, kur iš storomis sieno
mis vienuolyno šaudė į kariuo
menę iš automatinių šautuvų.

Libano gynybos ministerijos 
sluoksniai paskelbė, kad kariuo
menė, iš anksto laukdama pa
lestiniečių atvykimo iš Sirijos, 
sustabdė apie 1,000 vyrų, ban
dančių įžengti Į Libaną. Palesti
niečiai iš Tai Zattar stovyklos 
raketomis, minosvaidžiais apšau 
dė kariuomenės barakus prie 
kelio į Damaską.

Libano ministerių posėdyje 
prezidentas Franjieh pasakė, 
kad Libanas palestiniečius to
liau priims ir svetingai juos glo
bos, tačiau Libanas nepriims 
okupacinės kariuomenės.

Londone til»M per Tonu* turi piety Ulipetvį pAcHooiemt. Tol jau 
ketvirto* Hltae toje mioeto vietoje.

I

dinuota civilinei valdžiai. Cam- 
poros pareiškimas pabrėžė su
sirūpinimą, kad vidaus nesan- 
taikos ir teroro veiksmai gali 
nesibaigti ir jam pradėjus Ar
gentiną valdyti.

Po pasitarimo reikalai nepa- 
tiniečių stovyklas, tačiau atsakė sikeitė. Kariniai komendantai 
į šūvius iš jų. Daug moterų ir toliau skelbia dekretus, pasinau- 
vaikų iš tų stovyklų pabėgo į bodami karo stovio teisėmis, 
laukus ar į miestus. . Į Spaudai uždrausta rašyti apie

Stebėtojai rašo apie Libano teroristų veiklą. Kariuomenės 
civilių neapykantą palestinie- vadai nepaskelbe jokio pareiški- 
čiams. Vienas krikščionis liba- mo ’r nežinia, kada pasibaigs 

karo stovis.

Įdomu, kad vyriausias pales
tiniečių vadas nebeturi autori
teto kai kurioms komunistinėms 
palestiniečių grupėms. Vidinis 
suskilimas pakenkė partizanų 
disciplinai. Libano kariuomenė, 
nebandė ligšiol veržtis į pales-j

dedami karo stovio teisėmis, 
j Spaudai uždrausta rašyti apie

nietis pasakė korespondentui: 
“Mes tas nešvarias kiaules priė
mėm, davėm pastogę, maistą ir 
progą dirbti, bet jie nenori dar
bo, tik siekia įvesti pas mus 
Libane komunizmą”.

LONDONAS. — Nauju Bri
tanijos ambasadorium Jungtinė
se Tautose paskirtas Donald 
Maitland, 50 m., škotų kilmės, 
buvęs premjero Heath spaudos 
sekretoriumi. Anksčiau jis buvo 
Britanijos ambasadorius Libijo
je. Senasis ambasadorius JT 
Sir Colin Grove išeina į pen
siją.

Campora tikisi 
perimti valdžią

BUENOS AIRES. — Argen
tinos naujai išrinktas preziden
tas Campora, kviečiaipas vyriau- 
sių kariuomenės vadų ir einan
čio prezidento pareigas gen. La- 
nusse atvykti į vyriausybės rū
mus pasitarti, nesutiko ir rei
kalavo, kad kariškiai pas jį at
vyktų. Campora jie ir aplankė 
Buenos Aires centre esančiame 
bute. Nors prezidentas Lanusee 
sutiko vykti pas savo įpėdinį, ta
čiau pareiškė vėliau, kad tai ne
siderina su protokolu.

Dr. Campora po pasitarimų su

Daktaru bylos 
ir politika

NEW YORKAS. — Atidengi
mas, kad respublikonų agentai 
buvo įsilaužę į Ellsbergo gydyto
jo — psichiatro kabinetą ir ten 
nufotografavę gydytojo užrašus 
apie Ellsbergą, priminė dviems 
New Yorko daktaras panašų įvy
kį su; jų pacientu — buv. prezi
dentu J. F. Kennedy. Dar prieš

Į1960 metų konvenciją kažkas bu
vo įsilaužęs į dr. Eugene Cohen 
ir dr. Janet Travell kabinetus. 
Jie abu buvo tuometinio sena
toriaus J. F. Kennedy gydyto
jai. Dr. Coheno kabinete buvo 
išversti ant žemės dokumentai, 
sveikatos bylos, visų pacientų, 
kurių pavardės prasideda raide

Incidentas įvykęs prieš de
mokratų konvenciją, kuri nomi- 
avo Kennedį kandidatu į pre
zidentus. Gydytojai neabejoja,

<kad respublikonų šnipai ieškojo 
žinių apie Kennedį norėdami 
jam pakenkti prieš rinkimus. 
Respublikonų kandidatas tada 
buvo Richardas Nixonas.

Įdomu, kad plėšikams nepavy
ko surasti Kennedžio sveikatos 
bylos, nes dr. Cohen ją buvo pa
slėpęs tarp kitų bylų, kitos rai
dės spintoje. Į dr. Travell kabi
netą buvo neįsilaužta, nes jis tu
rėjo stiprias plieno duris.

Toje 1960 m. kampanijoje res
publikonai skleidė gandus apie 
Kennedį ir jo tariamą Adisono 
ligą, kurios buvimą gydytojai 
viešai paneigė.

Apie šį planą pirmas užsimi
nė Brežnevas savo gruodžio mė
nesį pasakytoje kalboje, Sovietų 
Sąjungos 50 metų sukakties pro
ga. Jis tada aiškino, kad atski
rų respublikų išsivystymo laips
nis suvienodėjo, todėl ateityje 
ekonominių planų sprendimus 
reikėtų vykdyti ne 'atskirų res
publikų individualiems intere
sams, bet visos valstybės intere
sams. Po šios Brežnevo kalbos 
spaudoje buvo įvairių pasiūly
mų, net siūlančių keisti atskirų 
respublikų sienas, kad tik pa
tenkinus visos valstybės intere
sus.

Balandžio mėnesio“Planovo;e 
Choziaistvo” numeryje skelbia
ma, kad anksčiau buvę Sovietų 
Sąjungos 18 planavimo viene
tų — respublikų ir autonominių 
sričių, ateityje bus sujungta į 
septynias konsoliduotas apygar
das, tris Europos pusėje ir ke
turios —Azijoje, šitomis nau
jomis apygardomis remiantis 
bus sudarytas ir 15-kos metų 
planas, kuris baigsis 1990- me
tais. Maskvos planuotojai tiki
si iki to laiko visai panaikinti in
dividualių tautų ribas ir sujung
ti visas tautybes į vieną maskvi- 
nę tėvynę, padalintą į septynias 
režimui patogias apygardas.

Pagal šį planą, Lietuva, Lat
vija, Estija, Baltgudija sujun
giama su Leningrado ir Maskvos 
rajonais į “šiaurės-Centro Apy
gardą”, kitą “Pietinę Apygar
dą” sudarys penkios respubli
kos; Moldavija, Ukraina, Gruzi
ja, Armėnija ir Azarbeidžanas, 
prijungiant prie tos apygardos 
ir dalį Kaukazo, kuris priklausė 
Rusijos respublikai. Trečia apy
garda — “Volgos-Uralo”, toliau 
eina Centrinės Azijos, Kazach
stano, Sibiro ir Tolimųjų Rytų 
apygardos.

šitokia “konsolidacija” palies 
atskirų respublikų interesus ir 
turės didelę reikšmę tų respu
blikų gyvenimui. Ypatingai sun
kiai bus paliestos Baltijos vals
tybės su savo kultūromis, vaka
rų alfabetu ir vakarietišku gy
venimo būdu.

Ispanų policijos 
demonstracija

MADRIDAS. — Gegužės 1-os 
demonstracijos Ispanijoje yra 
uždraustos, todėl policija įsiki
šo, kai pamatė grupę žmonių, pa
siruošusią žygiuoti miesto gat
vėmis. Muštynėse peiliais buvo 
subadytas ir mirė vienas polici
ninkas, kiti šeši buvo sužeisti. 
Tuo metu buvo suimti 6 asme
nys, tačiau po kelių dienų poli
cija suareštavo 145.

žuvusio policininko laidotuvė
se šimtai policininkų surengė 
demonstraciją. Jie žygiavo su 
draugo karstu Madrido gatvėmis, 
reikalaudami griežtesnių priemo
nių prieš nelegalias demonstra
cijas. Policininkams dabar už
drausta šaudyti į demonstruo
jančius. Policininke reikalauja 
tą uždraudimą atšaukti.. J J
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Teisiniai patarimai

KLAVS1MAS

eteekymai teteki iate klaueMnaėe. 

(Klausimus siųsti šiuo adresu: 
Attorney at Law, 

Cooperative Beak P tai*, 

1864 Centre Street,

West Roxburry, Mass. 02132)

sakė, kad jie yra pilnai apsi- 
daudę, taigi man nėra ko per
daug iAsigąsti. Lyg galima bū- 

pinigais atlyginti už nusto- 
tirs ptaukus.

Praėjo šeši mėnesiai. Laiš
kiau ir vieną ir kitą gydytoją 
po kelis kartus per mėnesį. Pa į 
stebėjau, kad mano plaukai j 
darosi’ retesni, daug jų iškrin-‘ p^ikajbėjime su mims-
ta Pažįstamieji patarė nueiti) teriu Urbšiu jis man žodiškai 
pas advokatą. Nuėjau pas kad jam nuo Rib-
vokatą ir jam papasakojau vi- bentropo j pasiuntinybę, po trum- 
są savo nelaimę. Jis prižadėjo [po buvo pranešta, kad lėk- 
ištirti reikalą ir susižinoti su 
kirpyklos (baudimo bendrove.

Praėjo dar keletas mėnesių.

pažymėti, kad aŠ pasiuntinybė
je Berlyne, kaip konsularinio 
skyriaus sekretorius, su mano 
viršininku p. Urbšiu dirbau apie 

Pastabos iš tolo (Naujienos, 1973 m. bal. men. 12 cL) 14 metus taip sakant prie vieno

DR. M. ANYSAS terį Urbšį.

ATSAKYMAS p. V. BAKCNLI
I šituo pavadinimu Los Ange- 

I les gyvenąs p. V. Bakūnas iškėlė

tuvas skridimui į Lietuvą paruoš-

| stalo ir kits kitą pažinome kaip 
pamatymo ,u mm. mbbentro- brolis brolį Vėliau guberMtu. 
cu, tur^J° P®r ma" roję nebuvau koks valdininkėlis,
žai laiko, kad galėtu paradyti bu.

ĮPr*Me^'rn^ pamuntiny- vau p;rmas gubernatoriaus, o

pasižymėjimą, nes nemaniau, 
kad už metų Lietuva gaus galą ir 
kad jos prezidentas išvykdamas 
užmiršo padaryti protestą arba 
bent vieną šūvį paleisti. Pe ka
ro apie penketą metų dirbdamas 
Kielo miesto valdyboje kaip 
moksliškas bendradarbis, para-

apie pusvalandį. Norėjau apie 
tai jai pasakyti, bet ji buvo 
išėjusi į kitą kambarį parūkyti. 
Atėjusi baigė plaukus dėti ir aš 
grįžau namo.

Naktį pajutau kažin kokį 
skystimą man tekantį į akis ir 
ant pagalvio. Išsigandau. Kitą 
dieną kreipiausi į gydytoją. 
Jis man pasakė, kad tas “wa
ving lotion” skystimas man su
degino odą. Davė vaistų pa
tepti ir liepė jam pranešti, jei 
tuojau nepraeitų- Kitą savaitę 
mano reikalai pablogėjo. Oda 
suskilo ir visa pasidarė raudo
na ir opi. Daktaras, pamatęs, 
net išsigando. Tuojau inane 
nusiuntė pas odos specialistą 
— dermatologą. Tas, apžiūrė
jęs, man pasakė, kad plaukai 
gali pradėti slink t L

Kai sužinojau/ kad reikalai 
yra žymiai rimtesni, 
pradžių maniau, nuėjau pasi
kalbėti su kirpyklos vedėja 
Sakau jūs turite man apmokėti 
bent gydymosi išlaidas. Atsa
kė, nieko panašaus, nes tą pa
tį skystimą vartojam kasdien 
ir niekuomet jokių nusiskun-

pasakė, kad aš galiu gauti iš 
draudimo bendrovės už išlai
das daktarams apie 350. — do
lerių, bet nieko daugiau. Sa
kau, kas Tamstai apmokės? 
Sako, gi Tamsta man apmokė
si. Aš tiesiai pasiutau iš pyk
čio. Čia gresia nelaimė nuplik
ti, o jie man nori sumokėti už 
mediciniškas išlaidas ir palie
ka man pačiai mokėti savo ad
vokatui. Kai aš jam sumokė
siu už jo darbą, man dar rei
kės pridėti pinigų iš savo ki
šenės.

Atrodo, kad kažkas čia da
rosi negera. Gal advokatas su 
draudimo bendrove susitaręs 
nori mane apstatyti? Labai 
prašau patarti, kas man dary
ti ir kur man kreiptis? Esu to
kia nervinga, kad negabu mie
goti, nei dirbti. Labai prašau 
padėti.

ATSAKYMAS

“Netrukus su žmona išskrido- 
me į Kauną. Mano parvežtas ul
timatumas trenkė į vyriausybę 
kaip žaibas ir perkūnas”.

kad ministerissu žmona buvo 
grąžintas Lietuvon lėktuvu, nes 
atsisveikinant Ribbentrop spau-

bems. Pasiuntinys Škirpa apie metus direktorijoje turėjau taipfšiau visą veikalą: Lietuvos vy- 
u tunatumą jau žinojo, jam r^r- gajUMjt Klaipėdos krašto minis- Į riausybės kovos su Did. Vokie- 
bu neret ėjo kokui rašyto pra-; gtaįUSą Tą žinojo visa een- tijos reiehu dėl Klaipėdos kraš- 
nešjmo, km-ioo ant greitųjų ga-! trQ vyriausybė p Urbšys kaip to ir kalbamąjį pasikalbėjimą 

jo pran. i oegoms. O reikalų ministerijos po- su min. Urbšiu. Straipsnio ori
ui m n r f* p*lr81ve^e ; litinio departamento direktorius, ginsiąs dar guli pageltusdam po- 
:š Ribbentropo gautą ultimatu- ....................... • ■ { stalčiuje
mą, reikalaujant Klaipėdos kraš- ^ar noreciau pažymėti, kad
ta Vokietijai atiduoti, šitas ui-! Pasiuntinybėje buvau vienio-1 Veikalo išleidimą sugalvojau 
timatumas, be abejo liko Kaune. telis vyriškis tarnautojas, kuris . dabar, kai tūli asmens į mane 
Užsienio reikalų ministerijos | mokėj° perfekt vokiečių kalbą kreipėsi patardami tai padary- 
bylose jis turi būti randamas. ir todėl visi iš Pasiuntinybės iš- ti, nes apie Lietuvos valstybės

Pernai prieš pat Velykas nu
ėjau plaukų susidėti į tą pačią / 
kirpyklą (beauty salon), ku
rią esu lankiusi virš šešerių 
metų po vieną kartą per sa
vaitę. šį kartą norėjau turėti 
pusmetinį sušukavimą (per
manent cold wave).

Tos merginos, kuri papras
tai mane šukuoja, tą dieną ne
buvo, Vietoj jos, buvo kita, 
anksčiau man nematyta mer- 
gina. Aš jai pasakiau, kad esu 
nuolatinė klientė ir paaiški
nau, ko noriu. Ji pasižiūrėjo į 
kortelę kartotekoj ir pasakė, 
kadi žinanti, ką reikia vartoti. 
Išplovė man plaukus, paskui 
juos susuko, kaip paprastai 
Kai pradėjo “pilti” skystimą, 
kuris vadinasi “permanent 
wave lotion”, man tuoj pradė
jo deginti ir peršėti galvos odą. 
Aš tuojau painformavau mer
giną, bet ji paaiškino, kad tai 
tuojau praeis. Nustojo skau
dėti. nieko jai daugiau nesa
kiau. Paprastai senoji tarnau
toja man tą skystimą laikyda
vo apie 10 minučių. Ši laikė dimų nesam turėję. Ji dar pa- pirmą kartą turėjai tą pusme-

Tokiu atveju, man atrodo, 
geriausia, nelaukiant, paduo
ti reikalą teisman. Reikia pa- 

negu iš įtraukti atsakovais (defendants) 
ne tik kirpyklų ir kirpyklos 
tarnautoją, kuri suko plaukus, 
bet ir fabrikantą, kuris paga
mino pavartotą skystimą.

Tamsta sakai, kad jau daug 
metų esi lankiusi tą kirpyklą. 
Tad aš sprendžiu, kad nebe
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Gerai pažįstama firma, kuri per daugeli metų skubiai 
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tinį sušukavimą (permanent 
wave}. Tokiu būdu turėtų bū
ti aišku, kad Tamsta neši alėr 
giška tiems skystimams ir kad 
Tamstos galvos oda buvo “su
deginta” arba dėl netinkamo 
skystimo, arba dėl netinkamo 
jo vartojimo.

Tamstos daktarai, reikalui 
atsidūrus teisine, galės pareikš
ti savo nuomonę. kaip eksper
tai. kad Tamstos galvos oda 

(yra nukentėjusi ryšium su 
.“pusmetiniu sušukavimu” ir 
dėl fabrikanto, arba kirpyklos 
tarnautojos, arba dėl abiejų, 
^neatsargumo” (negligence), 
r Kai Tamstos advokatas įro
dys, kas yra “kaltas” dėl Tams
tos nelaimės,, kirpyklos ir/ar- 
ba fabrikanto (skystimo ga
mintojo) draudimo bendrovės 
turės Tamstai užmokėti ne tik 
gydymosi išlaidas, bet ir už. 
nustotus plaukus ir už visą ne
malonumą. Patariu paaiškinti 
savo advokatui, kad čia reika
las yra rimtesnis, negu jis gal 
mano.

sehr, Hera Minister”.
Traukiniu jis būtų pasiekęs

tus, o vokiečiai pageidavo, kad 
jų **UeberrumpelungspoIitik” 
duotų kuogreičiausiai vaisių. 
Ribbentrop iš pradžių net rei
kalavo, kad Urbšys Ribbentropo 
paruoštą sesijos dokumentą pa
sirašytų. Tik Urbšiui griežtai 
atsisakius tai padaryti jis suti-

Bet minėtos įstaigos archyvas raštai ėjo per mano stalą 
mums yra nepasiekiamas. Gal kalbai Patikrinti. Ir prieš gau- 
ir to dokumento Lietuvoje nebe- nant ultimatumą aš pakartotinai 
ra, išvežtas į Maskvą. (kalbėdavau su politinio depar-

Itamento direktorium p. Urbšiu 
p. Bakūnas toliau rašo, kad Klaipėdos politikos atžvilgiu. Jo 

min. Urbšys vargu turėjęs tiek nuomonė buvo labai panaši į nu
laiko smulkiai išdėstyti kokiam na ją. Mūsų pasikalbėjimas tru- 
nors valdininkui, nors ir klai- ko apie 20 minučių ir buvo nn- 
pėdiečiui, savo ir Ribbentropo I trauktas vokiečių pasiuntinio 
pasikalbėjimo turinį. Norėčiau1 Zechlino apsilankymu pas minis-

galą yra parašyti du veikalai, o 
apie Klaipėdą nieko, p. Bakūnas 
sielojasi, kad p. Škirpa iki šiol 
nėra atspausdinęs veikalo apie 
Klaipėdą, pažymint pinigą tru
kumą. Būtų labai malonu, kad 
p. Bakūnas suorganizuotų ko
kį 1,000 dolerių išlaidoms pa
dengti, Manau, kad jam greit 
atsidarys akys, kai kreipsis j 
tautiečius pinigų reikalu.
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Įvykiai tuomet vystėsi valalldo- 
momis, ne dienomis.

Tuo reikalu p. Geižinis sie-
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įvykį užmiršo, nes jo galva tuo
met buvo kupina, kad atsimin
tu tokias smulkmenas, jei jas 
tuomet neužrašė ir dokumentas 
nedingo.

p. Geižinis toliau kalba apie 
kokį min. Urbšio raportą, kurį 
jis parašęs vyriausybei ir pasiun
tiniams, o raporto po daugel ieš
kojimų nerasta. Manau, kad po

Gal Tamsta jam nepasakei, 
kad yra pavojus netekti plau
kų? Gal jis manė, kad Tams
ia “perdedi**.

! Esu tikra, kad pasikalbėjęs 
su Ta matos dermatologu, ad
vokatas supras padėties rimtw- 

, mą ir nepasitenkins draddimo 
bendrovės pasiūlymu ir suge
bės tartis^ su jais, atsižvelgiant 
į reikalo svarbumą.

i -
i Beje, ieškinys turėtų būti 
tuoj paduodamas teismui, kad 
nepraleidus termino (statuto of 
Limitations)*. Tai yra labai 
svarbu. Draudimo bendrovės 
dažnai stengiasi reikalą ‘ 
vilkinti”, tikėdamasis, kad 
minas Ims “pražiopsotas”.

TEISES PRAKTIKOJE

Teisiškai vyras yra šeintus 
galva, taip pat kiekvienas turi 
praėjima teisę. Betgi prakti
koje ir gyvenime tos teisės yra

mis uaiMtotin.
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LAIVAI KALIFORNIJOS DYKUMOJE
pasisavino jų stilių. Jie išrado 
burinio laivo vairavimo mecha
nizmu ir statė jūrinius iki 100 
pėdų ilgumo laivus. Kad Kali
fornijos dykuma nėra išimtis, 
Charles M. Boland savo knygoje 
“They All Discovered America”

(Tęsinys)
Fenikiečių, bet greičiau 

vikingų palaikai

Ar kada ir kaip tokie laivai 
galėjo tose dykumose atsirasti? 
Kaip istorijoje tikrai nustaty
ta, fenikiečiai (Phoenicians) per 1 (Jie visi atrado Ameriką) apra- 
tūkstančius metų prieš Kristų ( 
buvo geriausi pasaulyje jūrei
viai. Dar septintame šimtmetyje 
prieš mūsų erą jie apiplaukė Af
riką. Jie nuplaukdavo į šiaurę 
iki Skandinavijos, kur vikingai 
iš jų pasimokė laivų statybos ir kalti įrašai fenikiečių, hebrajų

šo, kad fenikiečių palaikų yra 
rasta Pennsylvanijoje. New 
Hampshire ir net Brazilijoje.

Nuošalioje vietoje (Naujoje 
Meksikoje (New Mexico) esanti 
didelė bazalto uola, kurioje iš-

ir graikų kaitomi? Tokia pat 
kalbų kombinacija esanti Sido- 
no karaliaus sarkofage iš 572 
metų prieš Kristų. Bet autoriai' laivais buvę atplaukę keistai ap- 
labiau linkę manyti, kad tai bu- sirengę balti žmonės, kurie lai- 

jvus palikę pradėjo eiti tolyn į 
krašto gilumą. Bet nedraugin- 

I gos gentys juos sugaudę vyrus 
išmušę, o moteris priėmę į savo 
gentį, vėliau jas pardavę kitoms 
gentims Arizonoje.

Dar vienas padavimas pasa
kojamas Šeri indėnų apie savo 
kilmę. Jų yra išlikę keli šimtai 
Kalifornijos Įlankos Tiburon sa
loje, Meksikos pusėje.

Seniai, seniai, kada Dievas te
bebuvo jaunas vaikas, pasirodė 
žmonės iš tolimos šalies. Jie bu
vo aukšti, šviesios spalvos, bal
tomis barzdomis ir baltais plau
kais su raudonplaukėmis mote
rimis. Jų laivai buvo ilgi ir tu
rėjo į gyvačių panašias galvas. 
Jie išsikėlė Tiburon saloje ir me
džiojo banginius, kurių labai 
daug buvo įlankoje. Banginius 
jie kapojo luitais ir krante virė 
mėsą, kurią pakavo į krepšius, 
kuriuos jų moterys nupynė iš 
saloje augančių nendrių. Paga
liau, gerai apsirūpinę jie iškėlė 
bures plaukti pakraščiais pietų 
linkui, bet netoli paplaukus jų 
laivas užplaukė ant seklumos ir 
buvo bangų sudaužytas. Išplau
kę į krantą jie buvo priimti į 
Mayo indėnų gentį, su jais susi
maišė ir rezultate iki šiai dienai 
kiekvienoje Mayo gentkartėje 
apsigimsta po kelis ar keliolika 
mėlynakių ir šviesiaplaukių vai
kų. Bet 1920 metais genties va
dai nutarė ir įvykdė nutarimą, 
išvydami iš savo tarpo visus, kas 
buvo vedę ar ištekėję už sveti
mos rasės asmens.

vo vikingai.

Legendos apie “Keistus žmones”

Indėnų legendos pasakoja apie 
keistus žmones, kurie daug šim
tų metų prieš ispanų konkvista- 
dorius pradėjo čia pasirodyti. 
Keletas Arizonos indėnų genčių 
turi tuos pačius padavimus apie 
aukštus, baltus, raudonplaukius 
vyrus, narsius kovotojus, kurie 
apsisaugoję metaliniais marški
niais, ietimi ir kirviais ginkluo
ti įpuolė į jų žemės ir pavergę 
indėnus privertė juos prie Red 
Rock kasti auksą ir sidabrą. Pri
sikasę jie iškeliavę sausumomis 
prie savo laivo, palikto vakaruo
se vienoje didelėje upėje. Bet 
kadangi jie buvo užmušę ir su- 
žeidę daug raudonųjų žmonių, 
tai šių vadai (“čyfai”) susirin
kę į tarybą nutarė pavartoti vil
kų taktiką — apsupus baltuosius 
žmones žudyti juos pavieniui. 
Tuo būdu daugelis baltųjų bu
vę išmušta. Likusieji pasislėpę 
savo auksą smėlyje gyvi sugrį
žo į savo laivą, bet niekada dau
giau nebegrįžo.

Mėlynakiai raudonplaukiai 
indėnai

Vienas žinomas Amerikos Va
karų tyrinėtojas, kurio vardu 
net pavadintas miestelis Ehren
berg prie Colorado upės Arizo
noje, tvirtino radęs vakarinėje 
Arizonoje kai kuriuos indėnus 
mėlynomis akimis, raudonais 
plaukais ir šviesesne odos spal
va. Besiteiraudamas apie tų 
žmonių kilmę, gavęs paaiškini-

Philomena sako

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.

mą iA C«4iuilla indėnų genties, 
vado, kad senais tėvų tėvų paša-1 
kojimais į Salton jūrą dviem Pavergtoje Lietuvoje

FOTO REPORTAŽAS

»<S*š3l8c*fį,

Dar vienas vaizdas iš Gedimino kalno. Paveikslo centre matosi istoriškoji Vilniaus katedra, da
bar okupanto paversta į paveikslų galeriją. Virškatedros bokšto, kairėje, matosi didelis pastatas. 
Tai okupacinės valdžios centras. Tame name posėdžiauja patys aukštieji pavergtos Lietuvos ko
misarai. Vilniuje namą statė okupacinė Lietuvos valdžia, o nuotrauką praeitą vasarą padarė

Vilniuje buvęs Amerikos lietuvis. <

Jūs dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba. 
Jei norite įsigyti namą, turėti pakankamai 
lėšų vaikų mokslui ar senatvei, 
laikas dabar pradėti taupyti.

r
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čia gyventi reikia būti fatalistu

Dešimtasis ir vienuoliktasis 
šimtmetis -po Kr., kaip klimato- 
logai yra nustatę, buvo antras 
šiltasis periodas po paskutinio
sios ledų gadynės. Tai buvo pe
riodas tolimų keliavimų ir už
kariavimų. Tame periode, kaip 
žinome, Islandijoje ir Grenladi- 
joje gyvenę vikingai plačiai plau
kiojo šiaurės Amerikos rytų 
pakraščiais ir bandė steigti sa
vo kolonijas. Kadangi Arktika 
buvo žymiai atšilusi, manoma, 
kad ledams šiaurės okeano pa
kraščiais ištirpus, jie bus ap
linkui Kanadą per Šiaurvakarių 
Perplauką pasiekę Pacifiką ir 
Amerikos kontinento vakarinį 
šoną, ir kaip dabar matyti, ban
dė įsikurti, gal ir apsigyventi.

žmonės, kaip skruzdėlės, savo 
planetos kamuolį išbėgiojo ir 
api plaukiojo dar seniausiais 
priešistoriniais laikais, visur 
stengdamiesi vykdyti savo Tvė
rėjo įsakymą: Eikite, dauginki
tės ir pripaldykite žemę! Bet ne 
visur tai sekėsi senovėje, ne vi
sur ir dabar, o ypatingai dyku
mose. Dykumos užima dideles 
dalis Azijos, Afrikos, centrinės 
Australijos, Chile ir Jungtinių 
Valstybių pietvakarių ir žmo
nių skaičiui žemėje sparčiai ar
tėjant iki bilijonų, pradedama 
labiau ir dykumų plotais susi
domėti, ypač Amerikoje, kur ge
roka dalis vad. Pietų Kaliforni
jos dykumos nuo San Bernardi
no per kelis šimtus mylių ilgu 
ruožtu per Yucaipa, Dezert Hot 
Springs, Palm Springs, Indio, 
Coachella (aplenkiant Salton 
Sea) iki EI Centro Meksikos pa
sienyje yra jau gerokai apgyven
ta ir kultyvuojama. Deja, gy
venimas čia “kaip ant vulkano”.

Ke verta moteris
Sovietų Sąjungoje

Tadžikistano sovietų socia
listinės “respublikos” pilietis 
centrinėje Azijoje jaunas Naz- 
ri Sobirovas įsimylėjo jauną, 
gražią merginą vardu Kutbija 
Vahkobova. Nuėjęs pas mer
gaitės tėvą Nazris paprašė jos 
rankos.

Tėvas mielai sutiko Nazriui 
dukrą atiduoti ir čia pat įteikė 
sąskaitą, kurioje iš anksto bu
vo surašytos visos jos dorybės 
ir grožybės bei kainos: už 
migdolines akis dvi avis, už 
veidą “skaistų kaip mėnulis 
žvaigždėtą naktį” 1,400 rublių 
ir t. t. žodžiu, visa sąskaita 
siekė 8,000 rublių, kuriuos Na- 
zaris su malonumu sutiko su
mokėti.

Iki šios vietos atrodo, kad 
moterys ne visoje Sovietijoje

yra pasiekusios “lygybės”, nes 
kai Maskvoje moterys ir gat
ves šluoja ir sniegą kasa, tai 
Tadžikistane į avis yra maino
mos. Bet štai kuo baigėsi: ves
tuvių trijų dienų puotai dar ne- 
įpusėjus, patį pintuvių vaka
rą gražioji Kutbija dingo. Pa-

bėgo ar pasislėpė. Perpykęs 
jaunikis nuėjo pas vietinį pro
kurorų reikalauti, kad jam bū
tų grąžinta jo sužadėtinė arba 
grąžintos avys ir pinigai. Pro
kuroras be jokių ceremonijų 
liepė nuvesti į kalėjimą ne tik 
jaunikį, bet ir jo tėvą.

VELTUI 
JŪSŲ NAMU

ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. ARCHER AVĖ. (prie 47-tos) > 

254-8500
MES JUS. LAIKOME SVARBIU ASMENIU

Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

PER ANNUM 

$1000 or mero 
certificate*

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM

certificate*

Ne tik kad labai, smarkūs ir 
aukšti okeano antplūdžiai kas
dien po du kartu savo bangomis 
neatlaidžiai ardo geologinių pa
kitimų ir žmonių pastangomis 
sudaryta užtvanką ir kokiam su- 
drebėjimui pagelbstint gali oke
anas vėl užpulti visą kadaise bu
vusios didžiosios Salton jūros 
baseiną, dar yra antras — že
mės gilumoje snūduruojantis pa
vojus, būtent švento Andriejaus 
(San Andreas Fault) Plyšio ša
ka San Jacinto Branch, pripažin
ta labai jautri drebėjimams... 
Kur vietovės jau kultyvuotos, 
atrodo kaip tikras rojus, bet no
rint rojuje gyventi reikia būti 
fatalistu. J. Pr.

dar duodame dovanų

Mes švenčiame 50 m. sukaktį
Mokame iki 6% Dividendus ir

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

Universal 
SAVINGS

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

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

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

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

įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Tel. 421-3070



i kitus. Frontininkams ri krite DatEuin& priemones. todėl is 
JAV Bendruomenės jte išvaikė visus frontininkų tiks
lams nepritariančius žmones. Bendruomenę steigė visos 
lietuvių politinės grupės. Ten buvo tautininkų ir liaudi
ninkų, socialdemokratų ir krkščionių, bet kur jie šian
dien yra? šiandien Bendruomenės vadovybėje yra tiktai

JONAS A. ŠAUKUS, Fh. D.

KAS ČIA DABAR DAROSI?
pagal gaminių svorį. Direkty
vos niekuomet nebuvo ir nėra 
palankios dirbantiesiems. Nors 
dabar kai kurie yra apmokami 
pagal produkciją bei skatinami 
premijomis, tačiau jie gali būti 
nubausti už normų neišpildymą. 
Tokios direktyvos ypatingai 
skaudžiai gali paliesti kai ku
riuos kolchozų darbininkus, nes 
jų direktorius turi teisę n ubaus- 
ti 30% algos sumažinimu “už 
žemos kokybės derliaus nuėmi
mą”.

Sovietų biurokratai ir vyriau
sybė bei partija gali išsilaikyti 
tik teroro, melo ir machiaveli- 
nės logikos dėka: “jei nebus nei 
vieno, pasakančio žmogui, kad 
jam yra blogai, tai yra daug ga
limybių, jog jis pats savo protu 
niekuomet to nesužinos”. To
dėl komunistinėje sistemoje nie
kuomet negali būti kalbos ir są
žinės laisvės, niekuomet sovie
tų pilietis neturės teisės bei ga
limybių pasakyti n eigiamą žo
dį apie sistemą ir tos sistemos 
planuotojų bukaprotiškumą. Mū
sų bendradarbiautojai, tiltų su 
sovietais statytojai ir kiti Lie
tuvos okupacijos tolerantai yra 
komunistinės sistemos ramsčiai. 
Jie nekelia kentėjimų skausmo 
balsų ir trukdo tų balsų kėlėjams.

šių dienų aktualija yra LB 
Tarybos rinkimai. Visuomenė no
ri, kad į ją būtų išrinkti tinka
mi asmenys. Ji tai padarytų, 
jeigu nebūtų neaiškios kilmės 
agitatorių, kurie veikia ne savo 
vardais. Stebint rinkimų eigą ir 
jau prasidedančią propagandą, 
gaunasi liūdnas vaizdas, nes agi
tatoriai bei visas rinkiminis 
kompleksas tarsi visai nežino ir 
nenori žinoti, kas yra seimas, 
kas yra taryba ir valdyba, ko
kios yra jų paskirtys ir, kad vi
sa tai nėra juokų darbas.

Graikų filosofas Aristotelis
(Nukelta į 5 psl.)

žmonės pasakoja tokią legen
dą ar tik pasakėčią:

Vilkui nusibodo vienišas gyve
nimas visų ujamam. Jis nuėjo 
pas apaštalų būrelį, vaikščiojan
tį su Kristumi ir sako Jam:

— Viešpatie, leisk ir man eiti 
kartu ir sekti Tavimi.

— Cicerai. Galės eiti kartu, jei 
tik prižadi nedraskyti žąsų nė 
kitų paukščių ir neplauti ave
lių.

Vilkas prižadėjo ir keliavo ei
damas paskui sekančius Kristų 
apaštalus. Jie priėjo kaimą, ku
rio viename kieme ganėsi žąsų 
pulkelis. Praeinant pro jį, žąsi
nas išsiskyrė iš pulko ir ištiesęs 
kaklą šnypštė gąsdindamas ne
matytus svečius. Vilkas tik 
purkšt ir sudraskė tą žąsiną. 
Kristus ir sako jam:

— Ką gi dabar padarei? Juk 
žadėjai daugiau nedraskyti...

— O ko jis puola apaštalus ir 
dar šnypščia ant šventųjų, — 
atsakė su pasididžiavimu vil
kas, tarsi atlikęs ddivyrišką dar
bą, bet tikrumoje nepa j ėdamas 
atsispirti prieš savo plėšrią pri
gimtį.

šių laikų komuninio agitato
riai tą žiaurią sistemą nori pa
rodyti patrauklia — su žmoniš
ku veidu. Pasimetimo ir iliu
zijų politikos laikotarpyje jie 
daug atsiekė ta linkme. Net kai- 
kurie ganytojai užmiršo kovą 
tarp gėrio ir blogio, vildamiesi, 
kad pašventintas velnias gali 
tapti angelu. Betgi dar prieš 
komunizmo įsigalėjimą Rusijoje 
žinovai teisingai atspėjo tos sis
temos pobūdį:

Valdžią paims plepėti mėgs
tantieji advokatai ir nusigyve
nę žemvaldžiai, o po jų — Ma- 
ratai ir Robespierai, — rašė L. 
Tolstojus Jasnopolianos užrašuo
se apie artėjančią Rusijos revo- 
iuciją. Ta pranašystė buvo pa
rašyta 50 m. prieš revoliuciją 
arba šimtmetis nuo dabartinių 
aikų. Ji išsipildė: nuvertus 

carą, valdžią paėmė tiksliai api-

iš titaniškų revoliucinės mažu
mos krūtinių prasiverš kentėji
mų skausmo balsai ir prasidės 
gyvybės ar mirties kova, kurio
je komunizmas vaizduos šių lai
kų konservatyvizmą ir bus su
triuškintas mums dar šiandien 
nežinomų revoliucinių jėgų”.

Komunizmo diktatūra jau se
nai kontroliuoja visas gyvenimo 
sritis, bet vis nepripažsta, kad 
visų nesėkmių ir medžiaginio 

bei dvasinio skurdo priežastimis 
yra ne klaidingos teorijos, bet 
kalti gyvenimo faktai, todėl 
jiems lai būna blogai... Ne tik 
politinė ir visuomeninė komuniz
mo sąranga yra diktatūrinė. To
kia yra ir ekonominė biurokra
tija, kurioje tebetarpsta nesą
monių židiniai ir yra paremta 
teroru bei šantažu, tik biurokra
tų sakymai yra vadinami direk
tyvomis, kurios turi būti įvyk
domos paraidžiui, ypatingai iš
bildant produkcijos normas bei 
pyliavas be jokių atsiprašymų 
ar aiškinimų. Todėl buko proto 
diktatūriniams biurokratams už
truko pastebėti arti pusės šimt
mečio nesąmones metalinių lovų 
gamyboje. Jų produkcijos kie
kis buvo nustatytas svoriu — to
nomis. Užtat lovų dirbtuvės ga
mino lovas po 110—125 svarų 
ir joms kasmet buvo sunaudo
jama 500,000 tonų apdirbto me
talo, o daug sovietų piliečių tu
rėjo ir turi miegoti ant grindų.

Tokia pat istorija yra su puo
dais ir keptuvėmis, todėl komu
nizmo statybos herojai ir pilie
čiai savo mažas maisto normas 
turėjo virti ir kepti nenormalaus 
dydžio induose, nes dirbtuvės ne
kreipė dėmesio į paklausą, bet 
galvatrūkčiais stengėsi išpildy
ti direktyvomis uždėtas normas

frontininkai arba jų aklai klausą bespalviai žmonės, sie-
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Frontininkai atidarė naują frontą
Amerikos lietuviai frontininkų nepažįsta. Jiems ne

žinomi yra ir lietuvių fronto bičiuliai Bet Lietuvoje ir 
tremtyje gyvenę mūsų tautiečiai frontininkus gana gerai 
pažįsta. Amerikos lietuviai pažįsta socialdemokratus, ku
rie visuomet pasisako, ko jie siekia ir savo tikslus išdėsto 
savo programose. Jiems yra žinomi lietuviai tautininkai, 
liaudininkai, krikščionys demokratai, demokratai, res
publikonai ir kitoms politinėms grupėms priklausantieji 
žmonės. Bet nieko nežino apie frontininkus.

Lietuviai frontininkai neturi savo programos, jie ne
pasako savo tikslų. Jie net neturi savo organizacijos. Bet 
jie turi savo žmonių įvairiose organizacijose. Frontinin
kų rasi pas demokratus ir pas respublikonus. Jų yra veik 
kiekvienoje katalikiškoje organizacijoje. Jie yra darbš
tūs ir energingi. Kiekvienoje organizacijoje jie veikia, 
kol viską užvaldo. Užvaldo, kol žmonės arčiau naujų už
kariautojų nepažįsta, bet kai jau geriau juos pažįsta, tai 
tada bando pastoti jiems kelią, jeigu gali.

Frontininkai pasakoja, kad jie veda aršią kovą prieš lie 
tuvių tautos priešus. Bet reikalai taip susitvarko, kad savo 
frontus jie atsuka į užfrontę. Jie atsirado nepriklauso
moje Lietuvoje. Ten ir vyko svarbiausi jų frontai ir ar
šiausi mūšiai. Lietuvoje pats didžiausias mūšis ir ilgiau
sias frontas buvo nutiestas prieš lietuvius krikščionis de
mokratus. Frontininkai sakosi, kad jie yra krikščionys ir 
demokratai, bet stipriausios jų kanuolės Lietuvoje buvo 
nukreiptos prieš lietuvius krikščionis demokratus. Jie nie-
kino krkščionių demokratų vadus, ardė jų organizaciją ir 
bandė išmušti juos iš visuomeninio gyvenimo1. Krikščio^ 
nims demokratams jie gerokai pakenkė, bet savo tikslo 
frontininkai vis dėlto nepasiekė — krikščionių defil'Okratų 
iš visuomeninio gyvenimo neišstūmė.

Amerikoje frontininkai stengėsi pakenkti Amerikos 
Lietuvių Tarybai — pačių didžiųjų Amerikos lietuvių or
ganizacijų ir grupių sambūriui. Kaip ir Lietuvoje, čia 
Amerikoje jie pradėjo niekinti Amerikos Lietuvių Tary
bos atsakomingus žmones, su purvais maišė Amerikos 
Lietuvių Tarybą sudarančias politines grupes ir frater- 
nales organizacijas, o paskutiniais metais pradėjo kėsin
tis į Lietuvos laisvinimo darbams renkamas aukas. Fron- 
tininkams nepavyko Amerikos Lietuvių Tarybos išardyti?

{kėlę koją į Amerikos Lietuvių Bendruomenę, fron- 
rininkai tuojau sudarė frontą prieš visas'kitas politinės 
grupes.

Pradžioje jie konspiravo prieš vienus* o vėliau prieš

Katino miške buvo nužudyta 14,000 lenku
Kur tik Lenino-Stalino komu

nizmas gavo koją įkelti, ten jis 
paskui savęs masines kapines 
paliko. Kiekviena komunizmo ap
sėsta tauta turi po kelias ir ke
liolika tokių vietų, bet Lietuva 
turi daugiausiai. Praveniškės 
prie Kauno ir Rainių miškelis 
prie Telšių žvėriškiausiai nukan
kintų ir nužudytų lietuvių skai
čiais yra žinomiausi, kitos vie
tos labiau minimos Kretinga, 
Pasvalys, ir Panevėžys, bet kas
kada suras ir apskaičiuos am
žinojo atilsio vietas dešimčių 
tūkstančių tauriausių Lietuvos 
sūnų — partizanų, kurie savo 
krūtinėmis ir gyvybėmis sten
gėsi apsaugoti savo tėvynę nuo 
rusų komunistų antrosios inva
zijos. Lietuvos Žemė visa yni 
šventa, per amžius savo gynėjų 
— krauju aplaisyta. Tačiau net 
Kryžiuočiai per du šimtus metų 
ugnimi ir kardu žudę Lietuvos;
gyventojus vargu pridarė tiek 
kapinių, kiek Lietuvą okupavę 
rusų komunistai pridarė per 30 
metų, ypač grįžę į Lietuvą jau 
karui baigiantis, per keletą me
tų siųsdami NKVD divizijas su 
specialiais naikintojų (istrebi-

darbiautojų. Jos padėjo ir Marquette Parko apylinkei 
praregėti Jos aiškiai pasakė, kur frontininkai veda Ci
cero lietuvišką jaunimą. Cicero lietuviai susiprato ir per
sitvarkė, išstumdami frontininkus iš atsakomingų parei
giu. Frontininkams Cicero lietuvių ryžtas nepatiko. Jie 
reikalą nuodugniai apsvarstė ir nutarė atidaryti dar vie-
ną frontą. Frontą atidaro ne prieš lietuvių tautos priešus, 
ne prieš bendradarbiaatojus, ne prieš vieningo darbo ar
dytojus, bet prieš Naujienas. Jau anksčiau jiems nepati
ko Naujienos, bet jos pasidarė dar blogesnės, kai kiekvie
ną dieną vis aiškiau ir atkakliau gina pavergtos lietuvių 
tautos reikalus.

Frontininkai išleido specialiai paruoštą lapelį, kuria
me “aiškiai ir atvirai” pasisako prieš Naujienas. Tame 
lapelyje, be tuščių frontininkų pagyrų, apie Naujienas 
šitaip rašo:

“Šiuos savo pasisakymo žodžius Lietuvių Fronto 
Bičiuliai skelbia ypatingu metu, nes, nežiūrint dide
lių atliktų darbų ir didelių frontininkų nuopelnų lie
tuvių tautai, kai kuri spauda, ypač Naujienos, nuo
lat frontininkus kritikuoja, nevengiant net faktų 
fabrikavimo, nei, pagaliau šmeižtų. Paskutiniu me
tu šios rūšies straipsnių yra padažnėję ir ne tik jų tu
rinys, bet ir stilius bei tonas yra pasiekę sunkiai to
leruotinas ribas. Savo neigiamais rašiniais Naujie
nos jau tiek toli nuėjo, kad pradėjo frontininkus bei 
jų iškilesnius asmenis kaltinti Lietuvos laisvinimo 
darbo trukdymu, tą darbą dirbančių organizacijų 
griovimu ir net bendradarbiavimu su okupantu”. 
(“Susipažinkime su Lietuvių Franto Bičiulių idėjo-

- mis ir darbais”, 4-tas psl).
Frontininkai negali pakęsta Naujienų kritikos. Nau

jienos, bet ką kritikuodamos, kelia viešumon faktus. Jos 
nurodo, kodėl tie faktai lietuvių laisvės kotai yra nenau
dingi. Naujienos iškėlė viešumon frontininkų manipulia
cijas JAV bendruomenėje. Jiems tų faktų iškėlimas ne
patiko. Naujienos nurodė, kaip įtakingas frontininkas, 
patekęs JAV Bendruomenės priešakiu, pradėjo kėsin
tis į laisvinimo darbams duodamas Amerikos lietuvių au-
kas. Frontininkų vadovaujama bendruomenė kenkia vie
ningam lietuvių darbui. Washingtone. Tai faktai, kurių 
frontininkai negali paneigti. Bendruomenės nariams siun
tinėjamame lapelyje frontininkų vadai sako, kad Nau
jienos juos šmeižia, bet nenurodo nei vieno fakto, nenu
rodo numerio, kuriame tas šmeižtas buvo paskelbtas. Jie 
net nepasako, koks yra tas šmeižtas. Ardomuoju savo 
darbu frontininkai patys sau kenkia.

Mes žinome, kad frontininkams būtų patikę, jeigu 
Naujienos būtų neiškėlusios Cicero įvykių. Jiems būtų ge
riau, jeigu Naujienos būtų tylėjusios* kaip Draugas juos 
nutylėjo. Bet Naujienos sako, kad dar būtų geriau, jeigu 
lietuvių vaikai nebūtų vežiojami į Rumšiškes. Kol fron
tininkai tęs ardomąjį darbą, Naujienos kels Viešumon 
tuos faktui :

—------------" ■' » . r •
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telių “stribų”) būriais Lietuvos 
jaunimo žūt-būtiniam pasiprie
šinimui palaužti.„

Tačiau nužudytų ir vienoje 
vietoje pakastų žmonių skaičiu- 
rni — Katyno miške — apie 10:

ti su komunizmo istorija čia pa
teikiamas apt rum pintame ver-

Wbdimnkai — Mrs. Irene Haj- 
dok Mdtelich, 264V Sa. Kedzie

time Chicago Daily Tribune 1952 
metų kovo 14 dienos reportažas 
iš Washingtono, atpasakojantis 
to Atstovų Rėmų spec, komitete 
apklausinėjnmis ir liudininkų pa
rodymus :

šiurpiausią vaizdą Kongreso

Ave., Chicago, kurios tėvas bu-’ 
vo nužudytas Katyto miške, ū* 
Dr. Bronislaw Mlynarski iš Los 
Angeles, buvęs atsarginis lenkų 
armijoje ir dalyvavęs kare prieš 
včfciečius, 1939 metais pasida
vęs rusams ir vėlm» vadovavęs

mylių nuo Smolensko kcttrtfiftis-1 Komitetui patrifcė Amerikos p*-, Įteku armijos neformaliam ty-
tai tebeturi “rekordą”...
Trys gyvi Katyno liudininkai

Prieš 20 metų, būtent 1952 fti.' 
kovo mėnesį JAV-bių Kongreso 
Atstovų Rūmų paskirtas specte-

lietis, dė Ptel ligoninės, St. Louis 
mieste, patologijos direktorius 
Dr. Edward Miloslovik.

Praeito Antrojo Pasauliniu 
Karo metu Dr. Miloslovik buvęs 
Zagrebo miesto tffltvertftetO,

rimui, kas atsitiko vienuolikai 
tūkstančių lenkų karininkų, ku
rie neužilgo prieš Khtyno sker
dynes dingo iš rusiškųjų tage-i 
rių. I

Katyftas 1943 matais pagar-
lūs Komitetas pravedė tyrimus 
ir apklausinėjo gyvus likusius 
1940 m. balandžio mėnesio masi
nių žudynių Katyno miške liu
dininkus, kurie griėjo ką mraje 
pasakyti apie nuo 11,009 Iki li,- 
000 lenkų karininkų masines ka
pines, dėl kurią sovietai bandė 
kaltę ir atsakomybę suversti vo
kiečiams.

Šiandien jau visame pasau
lyje niekas nebeabejoja, kad tos
baisios žmonių skerdynės kalti
ninkai yra rusai komunistei ir 
kad tam kaltininkui išaiškinti žy
miausia dalimi prisidėjo Ameri
kos Kongresas. Nuo anų klai
kiųjų dienų praėjo jau 82 mėtai, 
tad norintiems geriau susipažin-

Kroatijoje, profesorius. Vokie
čiams užėmus Smolensko sritį it 
Katyno miške aptikus masinau' 
kapines, jie iš įvairių Europol 
— tfmVW'KrU'Wf WlWllKu eKSpertU sa- 
darė tarptautinę tamHfe tonus 
tekinėms ištirti, to į tte komiai- 
yte etažerių ekaMhj pakviestas 
3r. MSWovrk 1943 metų ba
landžio mėnesį atvyko į Katy- 
«ro mišką, kur stebėjo nužudy
tųjų žmonių atkarimą ir pate

sėjo visoje Europoje, kad vo
kiečių naciai, kurie tucffnet tu
rėjo okupavę Smolenską su jo 
apylinkėmis, paskelbė tame miš
ke radę masines pakastų žmonių \ 
kapines. Vokiečiai kaltino, kad 
Už tą Šftrrpų aktą atsakinga yra 
sovietų karinė ar slaptoji mili
cija. Bušai, kurie tuo metu iŠ 
paskutiniųjų gynė Maskvos 
miestą nuo vokiečių apgulimo, 
kritimo Vokiečius esant tais ma-

daTė reikalingus post mortete 
tyrimus.

Du liudininkai papildė
Dt. MftoHtovfką

Daktaro Milosloviko praneši
mą komitetui papildė kiti d*

riniai žmogžudžiais.
Aaiarikes lenkai prašo ištirti |
Šia klaikia afera susfdttrtėjt-^ 

mas Washingtone rin aitriai pa
didėjo, kai 1950 metais lenkų or- 
ganizacijos Jungtinėse Vaistys

judinti asmenys — kunigaikštis 
Lvovas, o vėliau adv. R. Kerens- 
ds, o juos išstūmė Leninas ir 
Stalinas.

Tuo pat laiku F. Dostojevskis 
įrašė į savo dienoraštį: “Jei tik 
bus duota galimybė modernie
siems profesoriams sugriauti se
nąją tvarką ir statyti naująją, 
tai rezultatuose bus toks chao
sas ir tamsybė, toks žiaurumas, 
aklumas ir nežmoniškumas, kad 
visa ta sąranga subyrės net prieš 
sistemos pilną išsivystymą, ben-, 
droje žmonijos linkmėje”.

Ją bendralaikis socialistas A. 
I. Gercenas, reiškęs simpatijas 
1863 m. sukilėliams, rašė: “Ko
munizmas pasieks visose savo 
fazėse galutines apsurdo arba ne
sąmonių ribas. Tada, dar kartą,

bėse paprašė ištirti ir patinkrinti 
faktus. Sudarytas šešių komi
tetas, kongresmanui Ray Mad
den pirmininkaujant, buvo įga
liotas nelaukiant pradėti inves- 
tigacijas ir gavo Atstovų Rūmų 
leidimą, reikalui esant, tyrimus 
daryti Vokietijoje ir Lenkijoje.

Komitetas paprašė sovietų, 
kad drauge dalyvautų tose in- 
vestigacijose. Apie ruošiamą 
investigaciją buvo pranešta ru
sų ambasadai Washingtone, ta
čiau rasai atsakė, kad bet koks 
tų tyrimų atnaujinimas būtų 
įžeidimas rusų komisijos, kuri 
1944 meteis atliktais tyrinėji
mais nustatė, jog kalti yra vo
kiečių naciai.

Vienu punktu rusų ir vcfciečių 
tyrimų duomenys ryškiai skyrė
si, tai data, kada ta masinė žmog
žudystė buvo padaryta. Vokie
čiai tvirtino, kad žudynės atlik
tos 1940 metų balandžio mėnesį, 
kuomet tą teritoriją tebeturė
jo rusai. Rusai gi tvirtino, kad 
skerdynės padarytos 1942 metų 
rugpjūčio mėnesį, tai yra be
veik metams praėjus po to, kas 
vokiečiai buvo tą sritį okupavę.
Lavonai supakuoti kaip sardinės

Dr. Miloslovik savo asmenine 
patirtimi įrodinėjo kongreso ko-
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miteto vyriausiam investigato- 
riui Washingtone, kad sovietų 
argumentai dėl Katyno nusikal
timo, duoti 1945 metais Niuren- 
bergo teisme, buvo visiškai me
lagingi. 1943 m. balandžio 12 
d. Zagrebo spaudoje perskaitęs 
žinią apie masinių kapinių Ka
tyno miške atradimą, jis krei
pėsi į vokiečius leidimo jam nu
vykti į vietą ir tą nusikaltimą 
ištirti vien dėl “mokslinių inte
resų”. Iš karto leidimo negavo, 
bet po kelių dienų jam buvo pra
nešta, kad jis kviečiamas Berly
ne sudaromos tarptautinės ko
misijos nariu, ir to paties ba
landžio 27 dieną lėktuvu buvo 
nuskraidintas į Katyną.

“Lavonai buvo supakuoti kaip 
sardinės septyniuose mariniuose 
kapuose”, pareiškė Dr. -M. Mi
loslovik. “Kai atakridaa, iŠ pa
ties didžiojo kapo, “L” formos, 
15 pėdų gilumo, 20 pėdų platu
mo ir mažiausiai 40 pėdų ilgu
mo duobės jau 980 lavonų buvo 
atkasta ir išimta”—

Jo nurodymais darant atka- 
simus buvo nurtatyta, kM, nu
žudytieji buvo sukrauti trimis 
eilėmis ant vienas kito per 12 
kartų gilyn veidais apačion. Jo 
sprendimų, toje tranšėjoje tu
rėjo būti supakuota 2,870 lavo

nų. Per visus kitus šešis masi
nius kapus Dr. Milosloviko at
sargiu apskaičiavimu turėjo bū
ti pakasta viso apie 14,000 žmo
nių...

Nušauti žinomuoju 
enkavedistų metodu

“Visi buvo egzekutuoti “šūviu 
į sprandą (“Nacken Schuss”), 
liudijo Dr. Miloslovik.. Tai at
liekama liepiant žudomajam at
siklaupto galvą žemai ant krūti
nės nulenkus. Revolverio vamz
dis buvo pridedamas prie sme
genų bazės (kur pakaušis susi
jungia su sprandu) ir šaunama 
taip, kad kulka išeitų tarp akių 
truputį viršum nosies.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS

285* W. «M SUwt

Valando* pagal susiturimą

Km M. 239-46*3

DR. K. G. DALUKAS

DR. FANG C LU 
AKU8BRIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
•449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

KOT WEST 83rd PLACE
JUSTICE, IL. TEL. 5994500

Priima Manius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepiąs skambinti 2744012

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ
CHIRURGIJA 

Telef. 6954533 
Hm Valley Medical Comer

MR SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

PHYSICIAN ANO SURGEON 
243* WEST 71st STREET 
Ofisu HEmleck 4-5849 

R«rid>t 388-2233
OFISO VALANDOS:

zirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL. 
antrai, penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir keitei tiktai susitarus.

AKUŠERIJA « MOTERŲ LIGOS 
GtNEKOLOGfNĖ CHIRURGIJA 

ol32 So. Kedxio Ave, WA 5-2670
Talaados pagal sutarimą. Jei neat- 

tewmhtati Ml 3-0001.

DR NHtA KRAUCEL- 
KR1AUC0IŪNAHE 

AKUMRLM IN MOTERŲ LIGOS 
•MB *». KEDZfl AVE. 

Telef. WA 5-2670. 
NaMaWepas — skfunhinti 

/ 4714225,
VM—doe pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700
Esaki nitas; PR 6-9801

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALUS
MAISTO PAKETAI

I LIETUVA
Nemokamas pristatymas.

it
SPECIALUS ,1 $68.20

10 sv. bekono taukų, 10 sv. 
kvietinių miltų, 10 sv. ryžių, 
10 sv. cukraus.

★

EKONOMIJOS SIUNTINYS
$40.70

7 sv. kvietinių miltų, 4% sv. 
ryžių, 4% sv. cukraus, 2¥* sv. 
makaronų. 1^4 sv. įvairių vaisių.

★

SPECIALUS 5 $43.56
5 sv. bekono taukų, 5 sv. ry

žių. 5 sv. cukraus, 5 sv. kvietinių 
miltų.

★
10 SKEPETŲ $60.39

5 vilnonės skepetos su didelė
mis arba mažomis gėlėmis, arba 
turkiškais raštais, taip pat 5 šil
kinės skepetos.
ORO PAŠTU $69J4

5 VILNONĖS SKEPETOS
$46.09

su didelių ar mažų gėlių arba 
turkiškais raštais.
ORO PAATU $55.44

*
5 VILNONĖS SKEPETOS 
APLINKUI APSIUVINĖTOS
ORO PAATU $63.25

★
IMITUOTŲ KAILIŲ PALTAS

$118.80
Labai vertingas. Didžiausias 

pasirinkimas.
★

Yra ir daugiau specialių pa
ketų su vertingais daiktais.

Reiki laukite mūsų naujo 
iliustruoto nemokamo katalogo

UŽSAKYKITE DABAR. 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23-rd Street

F’f'L Fl_ _iii i ii rluvr,

New York, N. Y. 10010 
TEL. 982-1530

Mes turime 24 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klijentų.

MIRĖ DR. PETRAS ZALATORIS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71te STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
26tt W. 7ht St. — Tel. 737-5W 

Tikrina akas. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. UOKAS SABUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET ' 

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

Ofiso tefef.: 776-2880

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO IPVTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 5864220

Nauji rex tMwf- 44B554S

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

Ofisas 2750 West 7l*i Si. 
Toks 9254396

Balandose »—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Bus. teU WA 5-3099

.......

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS

BMtdht prsRffka, spec. MOTERŲ ligos, 
Ofisą* M52 WEST 59th STREET 

Tok: PR 8-1223
OFISO VAJL: pina., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak šeštadie
niais M vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Tetefonoh PR 84033 tr PR 84034

Penktadienį, geg. 4 d. rytą 
Wheaton ligonių slaugymo na
muose mirė čikagiečiams gana 
plačiai pažįstamas populiarus 
daktaras Petras P. Zalatoris. 
Daktarų kelis metus kankino 
cukrinė, o paskutiniu metu dar 
prisidėjo arteriosklerozė, , pa
kenkusi jo klausai.

Prieš 87 metus daktaras gi
mė Lietuvoje, Ramygaloje, di
delėje šeimoje. Pradžios mo
kyklą jis lankė tėviškėje, o vė
liau jis buvo nuvežtas į Petra
pilį, kur lankė gimnaziją.

Amerikon jis atvyko šio šimt
mečio pradžioje. Užsidirbęs 
mokslo pradžiai reikalingu pi
nigų, jaunas Petras Zalatoris, 
brolių padedamas, pradėjo 
mokytis Valparaiso universite
te. Baigęs Valparaisą, jis įsto
jo į Chicagoje tuo metu buvu
sią Medical Schoo}, kurią sėk
mingai baigė, gaudamas rei
kalingus diplomus.

Atlikęs Chicagos ligoninėse 
reikalingą interno praktiką, 
daktaras Zalatoris įsteigė sa
vo ofisą ir gydė žmones. Ilgiau
siai jo ofisas buvo 18-tosios 
lietuvių kolonijoje, S. Halsted 
gatvėje, prie 18-tos gatvės 
kampo.

Daktaras turėjo savo namą 
Marquette Parke, prie 66-tos ir 
Artesian. Jis buvo vedęs, bet 
jo žmona mirė prieš porą de
šimčių metų: Kurį laiką dak
taras dirbo Šv. Kryžiaus ligo
ninėje, bet paskutiniais trim 
dešimtmečiais buvo Mother 
Cabrini ligoninės štabo narys.

Dr. Zalatoris dalyvavo Ame
rikos lietuvių visuomeniniame 
judėjime. Jis buvo veiklus lie-! 
tuvių studentų draugijos narys, 
o vėliau padėjo suorganizuoti 
Amerikos Lietuvių Gydytojų 
Draugiją. Ilgus metus jis buvo 
šios draugijos sekretorius.

Dr. Zalatoris priklausė Susi
vienijimui Lietuviu Amerikoje 
ir buvo didelis Amerikos Lie
tuvių Tarybos vedamo darbo 
rėmėjas. Jis dalyvavo veik vi
suose SLA seimuose. Paškuti-

SUSIRINKIMU
PRANEŠIMAI

mame seime jis savo apdraudą 
paskyrė Susivienijimo kultūri
nio darbo fondai.

Dr. Zalatoris ilgus metus re
dagavo Tėvynės “Sveikatos 
skyrių”, parašydamas šimtus 
straipsnių įvairiais sveikatos 
reikalais.

Amerikoje buvo keturi Zala
torių broliai, bet dabar, dakta
rui Petrui mirus, Ūko tiktai 
brolis Jonas Zalatoris su žmo
na ir dukterimi, su šeima gy
venančia Washingtone.

Dr. Petras Zalatoris bus pa
šarvotas Petkaus Marquette 
koplyčioje.

Chicaga atsisveikina su Dr. 
Petru Zalatorium sekmadienį, 
gegužio 6 dieną, 7:00 vai. vaka
ro Petkaus Marquette koply
čioje.

KAS ČIA DABAR DAROSI? _

(Atkelta iš 4 psl.)
savo veikale Respublika davė vi
suomeninio ir valstybinio gyve

nimo pagrindus. Ir iš ti«»ų, 
Graikija buvo poJitinie, ekono* 
mmio ir kultūrinio gyvenimo 
viršūnėse, kai Seiman ar tary- 
bon buvo renkami tik vyresnio 
amžiaus asmenys, o vykdomąją 
valdžią sudarė jaunissnieji. Ji 
ir vadinosi Vyresniųjų arma Se
nių taryba, šiandien propagato- 
riai saldžialiežuvaudami mums 
siūlo balsuoti už aukštesniųjų 
mokyklų debiutantus arba 1-jo 
kurso studentus.

Praeituose LB rinkimuose ak
tyviausiai pasireiškė akiratinin- 
kai, ’ propagandai už savuosius 
kandidatus panaudodami agit- 
propo kilmės sumas gautas iš 
okupuotos Lietuvos dainininkų 
koncerto. Vienas jų propaguo
jamų kandidatų tapo LB Tary
bos pirmininku. Jis ir dabar vie
nas iš pirmųjų pradėjo rinkimi
nę propagandą. Tokiai rinkimi
nei kompanijai tinka šis arabiš
kas anekdotas:

— Jeigu kada nors nežinosi, 
kaip pasielgti, tai paklausk pa
tarimo pas savo žmoną, bet elkis 
priešingai ir viskas gerai pa
vyks.

ONA ANGUCKIS
Budginaitė ,

Gyv. Worth, III. Anksčiau gyv. Cicero, HL

Mirė 1973 m. gegužės mėn. 3 dieną, 1:20 vai. popiet, sulaukusi 
senatvės. Gimusi Lietuvoje, Telšių aps., Varnių vai., Vaštokių kaime.

Amerikoje išgyveno 63 metas.
Paliko nuliūdę: du sūnūs — Stanley, marti Rose - Mary, ir John, 

marti Sally, 2 dukterys — Josephine, žentas Joseph Trytek, ir Joan, 
John Katilius, 11 anūkų, 13 proanūky, švogerka Barbara Abramavi- 
čienė ir jos šeima bei kiti giminės., draugai ir pažįstami

šeštadieni, 4 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus ir Sūnaus 
koplyčioje, 1410 So. 50th Avė., Cicero, TTTinois

Pirmadieni, gegužės 7 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į šv. Antane parapijos bažnyčią, O jx> gedulingų pamaldų bus 
laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinį

Visi a. a. Onos Anglickis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

- Sūnūs, dukterys^ giminės. r "

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tek 863-2108.
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI,

±2’MENA DIENĄ BŪTINI ikSGONHJI
Bėda man, jei E vangeli |oe mpcakytiau. 1 Kar. 9:16.

Su mielu noru privalome apsakyti kitiems Uolumą naujieną, karią mea 
turime; simpatizavimas su dūsaujančiais sutvėrimais, ir atjautimas jų gyve- 
■tmo vargų, turėtų paraginti mus apsakyti jiems Dievo prižadus kaslink 
ateinančios karalijos ir palaimų kokias tame laike gaus visa žmonija. Žmo
gus, kuris turėdamas tinkamos progos, neapsako kas diena tos linksmos 
naujienos, parodo, kad neturi užtektinai žinojimo arba tikėjimo į Dievo 
apreiškimu arba turi Dievui nepatinkamą saumylystę, o jeigu jis pasiliks 
tuose dalykuose, neįstengs pasiekti dalybos prižadėtoje Karalystėje.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
tau bažnyčia. Į visus Žtaos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuzi vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66fh St, Chicago, IHlnoto 60829

8V. RASTO TYRINĖTOJAI 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

GERALDAS F. DAIMID

chirurgas 
2454 WEST 71 te STREET 

Ofise telef.: HEmiock 4-2123 
HkM. HMu Gibson 84195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123 
Jei ueotailtepta tai telef, Gi 84195

F. SUSKIS, 0. F.
ORTMGPBDAS-PROTBAiSTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) R t t

Valu B—4 ir 8—8. šeštadieniais 9—1 
2850 What 83rd St, Chicago, III. 60629 

TaMU PRospect 6-5084

SKAITYK PATS Irt PARAGINK

KITUS SKAITYTI

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAL\A
R. I E R E N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 54063

MOVING
Apdraustas perkrausiymas 

iš įvairių atstump. 
ANTANAS VHJMAS 

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

—---------- ljlj------ .. -----------------

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS .ALANOOS

' Viso* programom iš WOPA, 
1490 kil. A. M. '

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

, ryto.

Telef.: HSmteck 4-24H

, 7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

SKAITYK IR KITAM PATARK
NAUJIENAS SKAITYTI •NAUJIENAS"

— Eržvilko Draugiško Klubo pava
sarinis šokių vakaras ivyks šeštadienį, 
gegužio 5 d. Hollywood salėje, 2417 
West 43rd St Bus skanių užkandžių, 
gardžių gėrimų, gražių dovanų ir 
George Joniko muzika. Pradžia 7 vai. 
vak. Visi yra kviečiami į šį smagų 
vakarą. Kviečia

Komisija ir Valdyba

— Chicagos Lietuvių "Kąstučie'* 
pašalpos klubo mėnesinis narių susi
rinkimas įvyks sekmadienį, gegužio 
mėn. 6 d., 1 vai. popiet Hollywood 
svetainėje. 2417 W. 43rd St. Neužsi- 
mokėię nario mokesčio šiame susi
rinkime bus išbraukti iš narių skai
čiaus Valdyba

— Brighten Parko Lietuviu Namų 
Savininkų Draugijos narių susirinki
mas ivyks sekmadieni, gegužio 6 d. 
3:00 vai. popiet “Petronėlės” svetai
nėje. 4500 So. Talman Avenue Visi 
namu savininkai šiame susirinkime 
prašomi skaitlingai dalyvauti. Po su
sirinkimo bus pasivaišinta kavute:

Draugijos Valdyba

— Cicero lietuvių namų savininkų 
draugijos narių susirinkimas parapi
jos salėje. 1500 So. 48th Court gegu
žės mėn. 8 d. 7:30 vai. vak. p. J. Ba- 

I cevičhis padarys svarbų pranešimą 
1 namų mokesčiu reikalu. Kviečiame 
visus narius ir uenartas susirinkime 
būtinai dalyvauti.

Valdyba

— Utenos ApskrRies klubo gariu 
i mėnesinis susirinkimas įvyks gegužio 
8 dieną Hollywood svetainėj, 2417 W1 

| 43rd 9t 7 vai vak Turim daug viso, 
į khi reikalų aptarti. Prašom narius 
i atsilankyti.

Klubo Valdyte

+A. • A.

ANTANAS NAGLIUS
Gyv. 3249 So. Halsted St., Chicagoje.

Mirė 1973 m. gegužės mėn. 1 dieną, 6:50 vai. vakare, sulaukęs 
67 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Gražaičių kaime, Žagarės vK, 
Šiaulių apskr.

Amerikoje išgyveno 23 metas.
Paliko nuliūdę: sesuo Pranciška Ramašauskienė ir jos sunas Ka

zys, brolis Liudas ir kt. giminės.
Lietuvoje liko 2 broliai ir sesuo; Argentinoje brolis.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Litanni- 

ca Ave.. Chicago, Ill.
Laidotuvės įvyks pirmadieni, gegužės mėn. *1 dieną 8:30 vaL 

ryto bus lydimas iš koplyčios i Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po ge
dulingu pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Antano Naglio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Seserys, broliai ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. TeL 927-3401.

DOVYDAS P. GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

T«L: YArds 7-1741 -1742

34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MUMSKNBKOS AIH-CONIMTIONED KOPllCH'S

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Dfarekteriu

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

AMBULANCE 
. PATARNAVk 

MAS DIENĄ 
Nt NAKT|.

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

1446 S». aOth Ave^ Cicere, Hi. Phone: OLympic 2-1003

WILLIAM V. BRAZAUSKAS 
(BRAZE)

Mirė 1973 meta balandžio «ėn 18 dieną ir palaidotas balandžio 
23 dieną š. Kaomtero LietevĖą kapinėse.

Velionis William V. Brisišas negali atsidėkoti tiems, kurie su
teikė tam oaskatmi potaraarimą ir palydėjo jį i amžinybės vietą. 
Todėl mes atmindama jį ir apgailėdami jo mirtį, dėkojame draugams, 
atvykusioms į šėmis, atsiuatusietns gėlių, užpirkusietns mišias 
ir polydėjudeurn j kagtaes.

Dėkojame kM kteb. Y. MHtolaičim. kun. Adolfui Stosim ir tam. 
.toeph Domeikai, kurte atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sietą Šv 
Kryžiai parapijos bažnyčioj

Dėkojame vargimininfcoi Aatanui Gtedraičhn. solistei Agathą 
Gurrister. Holy Cm Parish Ommitteeimm. Holy Name Society, 
Knights of Columbus, Ctedtaai Mundelein Council and 4th degree Sir 
Knights.

Dėkojame Laidotuvių Direktoriam David Gaidas ir Gerald Dai- 
mid už mandagų ir tvarkingą patarnavimą.

Dėkojame karstaaeštems. nunešusiėtns ji i amžinojo poilsio vietą, 
ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems giminėms, draugams bei pažišta 
miems. 0 Tau, mteu mylimasis sakome: Ramiai ilsėkis šaltojoj 
žemelėj.

Nuliūdę lieka:

Seserys, broliai, dukterėčios, sūnėnai ir giminės.

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
23T4 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Kriminalas pakilo
(’hica^os policijos viršinin

ko Jąmės Conlisk pranešimu'di
dieji nusikaltimai mieste per I 
mėnesius šiemet pakilo 12.8 
nuošimčių. Per laikotarpį nuo 
kovo 29 d. iki balandžio 25 d. 
apiplėšimų, įsilaužimų ir au
tomobilių vogimų padaugėjo 
20'/ su viršum. Didžiųjų nusi
kaitimų per tuos l mėnesius 
buvo 15,811 (pernai per tų lai
kų buvo 11,419).

Per praeitas 28 dienas plėši
mų padaugėjo 2l.2'«, įsilauži
mų <3,589; automobilių pavogi
mų 22.2' <. Sumažėjo išprie
vartavimai (iš 120 iki 106), už
mušimai (iš 58 iki 5-1), vagys-

SPECIALIAI UŽSAKYKITE 
DABAR AUTOMOBILIUS

Į LIETUVĄ
Pilnai garantuojamas greičiau

sias pristatymas.
Pasirinkite iš tu naujų modelių 
ZHIGULI VAZ 2101 US$3520.00 
Naujausias pagerintas eksporto 

modelis.
ZHIGULI VAZ 2103 US$4036.50 
FURGON STATION WAGON

US$3881.25
Eksporto modelis.

MOSKVITCH 412 IE US$3570.00 
MOSKVITCH 408 IE US$3285.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968

US$2250.00

Reikalaukite mūsų specialių biu
letenių su automobilių paveiks

lais. Užsakykite dabar.
Užsakykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor.

New York, N. Y. 10010 
Tel.: 982-1530.

Mes turime 24 metų patyrimą 
šiame biznyje ir turime daug 
tūkstančių patenkintų klijentų.

(it iki 6.312) užpuoli- 
įinui iš 933 iki 921.

Nuo sausio 1 iki balandžio 
25 d. piliečiai pranešė1 policijai 
60.981 piktadarysčių; pernai 
per tų laikų buvo 51,031.

Kanklių ansamblis Detroite
Lietuvių šaulių Sujungus 

Centro Valdybos Moterų sky
rius organizuoja kanklių an
samblį Detroite ir kviečia visus 
kankliavimu besidominčius jau- 
jaunuolius ir jaunuoles, nuo 
dešimties metų amžiaus, regis
truotis pas Danutę Petronienę, 
3916 Vassar, Dearborn Hts., 
Mich. 18127, tel. LO 2 — 2253 
arba pas Emilijų Kutkienę, 
1636 Scotten Ave., Detroit, 
Mich. 48209, tel. TA 6 — 6332.

Kankles ansambliui parūpins 
Lietuvių šaulių Sąjungos Cent
ro Valdyba, o kankliuoti mo
kys to meno specialistė Ona Mi
kulskienė iš Klevelando, kuri 
ne tik paruoš savo pagelbinin- 
kes Detroite, bet pati retkar
čiais atvažiuos pas mus ir pa
tikrins kanklininkų - ių pasi
ruošimą. Tad dar kartų kvie
čiame Detroito ir apylinkės 
jaunuolius bei jaunuoles, nuo 
dešimties metų amžiaus, regis
truotis į Detroito kanklių an
samblį.

Lietuvią Šaulių Sąjungos 
Centro Valdybos 
Moterų Skyrius

TRUMPAI

♦

— Mignon Dargužiutė, real- 
estatininko Stasio Dargužio 
duktė, dalyvauja Tėvų ir Mo
kytojų Draugijos atstovų kon-

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

i—Vi etITiwmi 
REAL ESTATE — OUT OF TOWN

Nuosavybės — kitur
HELP WANTED — MALI

Darbininkų Reikia

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas. 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.*..ii i

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para

mą, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsį visų lietuviu protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 
ne tik į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtų 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems idomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chicago!*, priemiesčiuose ir Kanadoj* Naujienos metams — $22 00, 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitos* JAV vietos* metams — $20.00, pusei metu — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuos* — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiąu esančią atkarpą.

NAUJIENOS . - . ,
1739 So. HALSTED 9T? £ * S 5-V - . e : e ? ‘

CHICAGO, IL 60608

Siunčiu_________ dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojuL
□ Užsakau Naujienas savo __ __ __ __ ________________ kaip dovaną

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

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

susipažintų.

PAVARDĖ IR VARDAS_________________________ ______________________

ADRESAS ________________________________________________________

PAVARDĖ IR VARDAS ----------- —----------------------- ------------- ---------- ------

ADRESAS __________________________________________________ ______

Parašas
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
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Jeigu domitės motelio, a|>aitainento, verslo, žemės ar namo 
pirkimu St. Pelersburge ar apylinkėje, Floridoje, kreipkitės 

informacijų į lietuvių

ISLAND REAL ESTATE
4506 GULF BOULEVARD,

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA 33706
Telefonas Veronika Laima Jakušovas,

813-362-1111 Broker

ferencijoje, vykstančioje Chi-f'į 
cago Conrad Hilton viešbuty
je. Posėdžiai tęsis ištisą savai- ' 
tę, nes bus svarstomi svarbūs 
auklėjimo klausimai. Dargu- 
žiutė yra Franklin Parko tėvų 
komiteto pirmininkė.

— Dr. Juozas Kaxkelis, auto
rius knygos “Komunizmas be 
Kaukės”, skaitė paskaitą stei
giamajame Toronto lietuvių 
pensininkų draugijos susirin
kime. Dalyvavo apie 50 pensi
ninkų, kurie įstojo į draugiją.

— Southwest Community 
Congress organizacija atstovų 
susirinkime atmetė rezoliuciją, 
pasisakančią prieš pornogra
fiją ir jos krautuves Chicagos 
pietvakarių apylinkėse. Prieš 
jos priėmimą agitavo naujasis 
SCC pirmininkas kun. Ivan 
Smith. Tačiau organizacijos 
atstovai priėmė rezoliuciją 
prieš triukšmą sukeliančius 
traukinius prie 55-tos ir St. 
Louis Ave. Ta organizacija yra 
įsteigta Chicagos archidiocezi 
jos ir į ją yra sukviestos bažny
tinės draugijos. Common Coun 
cil ir kai kurios kitos apylin
kės organizacijos kritikuoja 
SCC ir jų pažiūras į apylinkės 
gyventojų reikalus.

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10/20/5/5/UM)

Pensininkams automobilių
- APDRAUDA 

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

AL IR IGNAS 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

r ——

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Leke)

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

Nuo 2 iki 6 vai. po pietų 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS
v -»

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

A. A L. INSURANCE & REALUS
A. LAURAITIS

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775 
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai

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

GA 4-8654

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

HBLP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikta Darbininkų ir Darbininkių

MAINTENANCE 
MACHINE REPAIRMEN 

W. A S. B. & S. . 
JOURNEYMEN 

HAND SCREW AND 
TURRET LATHE OPERATORS 

DRILL PRESSES
Wages are among the best in the 
industry. 10 pct. premium for nights 
shifts. Overtime possibilities. Full 

fringe benefits.
Must speak some English. 

OPEN SATURDAY 

Apply in Person 
GEORGE MERKI.EY

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SAL| 

Namai, žemė Perdavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJIMAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

SEARS NEEDS

MATRON
COOK’S HELPER

are full time permanentThese 
opportunities. No experience neces
sary. Excellent earnings plus sharing 
in Sears famous profit sharing benefit 

program.
Apply in person: 

PERSONNEL DEPT.
Mon. thru Friday 9:30 A.M. to 8 P.M.

SEARS ROEBUCK & CO.

job

GOLF MILL STORE — 
400 Golf Mill Shopping Center 

NILES, ILLINOIS
We are an equal opportunity emp
loyer and member of the Chicago 

Merit Employment Committee.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

HOT SPRINGS, ARK.
hoteliui. nešančiam per metus 20.000 
dol., nuo birželio mėn. ieškomas pu

sininkas su 30,000 dol. įnašu.
Gyventi vietoje nebūtina 

TELEFONAS 
(312) 448-1456

— Harry Arstiks, Melrose 
Park, Ill., ilgametis Naujienų 
skaitytojas, pratęsdamas vie- 
neriems metams prenumeratą 
atsiuntė 4 dol. auką už kalen
dorių.

— Adam Kabašinskas, Cle
veland, Ohio, kartu su prenu
meratos „mokesčiu atsiuntė 
Naujienų vajui 5 dol. Jis ir 
anksčiau yra parėmęs Naujie
nas įvairiomis progomis, nuo
lat parodant lietuviškos spau
dos ir lietuviškų reikalų, supra
timą. Vajaus komisija visiems 
nuoširdžiai dėkoja, visus skai
tytojus prašo remti Naujienas 
ir daryti pastangų suradimui 
bent po vieną naują skaitytoją. 
Visi lietuviai yra kviečiami 
užsisakyti Naujienas. Jos yra 
visiems įdomios ir naudingos. 

■Naujienos remia visas lietuvių 
demokratines institucijas ir vi
siems naudingus bendruosius 
darbus, padėdamos įvykdyti 
daugumos užsimojimus ir valią. 
Jos užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesį ir paramą.

— Aldona Daukus buvo pa
kviesta apžiūrėti kartu su spau 
dos ir radijo reporteriais bai
giamą statyti Seat's dangoraižį. 
Atstovaudama savo motinos 
Sofijos Barčus įsteigtą lietu
vių radijo programą, ji pasira
šė ant balkio, kuris bus iškel
tas į dangoraižio viršūnę. Al
donai buvo staigmena tarpe 
konstrukcijos mechanikų ir 
technikų sutikti lietuvį Jurgį 
Lipskį iš Brighton Parko apy
linkės.

TONY POWELL 
(Povilonis) 

REAL ESTATE BROKER 

2749 West 63rd Street 
CHICAGO. ILL. 80629 

434-3400 or 735-1968

BINKS MFG. CO.
9201 W. BELMONT 

FRANKLIN PARK, ILL. 
An Equal Opportunity Employer

ELECTRICIAN
Must have 2 to 5 years experience 
and be familiar all types of electric 

machine shop work. 
AIRCRAFT GEAR CORP. 
6633 WEST 65th STREET 

594-2100
An Equal Opportunity Employer

DRIVERS — ICE CREAM TRUCKS 
Est. routes. Newly painted trucks. 
Will train, good working conditions. 
Good commissions, earn $8,000 to 

$12,00 per year. 
MISTER SOFTEE

5 N. LAMON, CHICAGO. ILL. 
Phone: 626-7626

MECHANIKAS
Patyręs industrinių siuvimo mašinų 
taisyme. Pilnos arba tik dalinės dar
bo savaitės. Aukštas atlyginimas.

Priedai.
SEWING MACHINE EXCHANGE 

Tel. 842-3700

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

HOUSE KEEPER LIVE IN
INVERNESS. PALATINE AREA.

(30 miles North West of Chicago)
WORKING MOTHER NEEDS

Qualified woman to take charge of 
household. Duties. Own room, T. V., 

good salary. Car Available.
References desired. But not necessary.

Some English necessary.
Call evenings and weekends.

358-5558

GAL FRIDAY
Berwyn auto dealer needs girl 
for auto insurance department. 

Lite typing.
Call for appointment 484-5313 

( Mr. LILLIG

SECRETARY
EXPERIENCED

To assume responsibility.
SHORTHAND REQUIRED.

Excellent Benefits including Paid 
Hospitalization for you and your 

family.
PENSION PLAN.
Excellent location.

MUSIC FIELD 
332-5788

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

UŽ LENGVĄ DARBĄ 
PRIE NAMO 

duosiu veltui kambarį, galės naudo
tis visais buto patogumais. Geras 

susisiekimas ir rami vieta. 
Patogi vieta pensininkui. 

Susitarimui skambinti 
LA 3-4961

VYRESNIO AMŽIAUS PORAI išnuo
mojamas geras 4 kambarių butas su 

vonia. Telefonuoti MO 6-4131.

WANTED TO RENT
Ieško butų

BRIDGEPORTE tarp 32-tros ir 37-tos, 
tarp Emerald ir Lowe, reikalingas 
4 kambarių butas be baldų. Turiu 
gazini šildymo pečių. Skambinti nuo 

1-mos iki 5 vai. LA 3-2736.

MISCELLANEOUS 
fvelrOt 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 rugpjūčio 12—19. Taip pat yra dar 
neišnuomota bet kuriam šeštadieniui.

Kaina 60 dol.
Reikia įnešti 20 dol. rankpinigių. 

Tel. 839-9584

♦ Dr. K. G. Balukas su savo 
partneriu Dr. Fang C. Lu atida
rė antrą ofisą — 8007 W. 83rd 
Place, Justice, Ill. 60458. Telef.: 
599-0500. Priima ligonius pa
gal susitarimą. Jei neatsiliepia, 
skambinti 374-8012. Atkreipti 
dėmesį į Dr. Baluko ir Dr. Lu 
skelbimą daktarų skyriuje.

(Pr).

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIAT AS — VERTIMAI 

rvt§Ų Rūsty Draudimo AGfcNTCRA~|

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave,
V/2 AUKŠTO — 2 BUTAI .BUTŲ NUAMAVOLA& TVAKŪS

I DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO- 
Labai gražus 1% aukšto namas su 6 JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 
kambariais Ime aukšte ir labai puikių PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS4 kambarių butu 2-me aukšte. Visur 
labai švaru ir viskas sumoderninta.
Labai gera apylinkė ir labai gera vie- BUD’S REAL ESTATE 
ta netoli 67-tos ir Mozart. Savininkas 
turi išsikelti į Arkanso ir įsakė grei
tai parduoti tik už $29.500. Lai jūsų 
svajonė šį kartą išsipildo ir lai ateina 

jums laimė.
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

4369 ARCHER AVE., CHICAGO 
TEL. — 254-5554

MŪRINIS 3 BUTAI
— 2 po 6 ir vienas 4 kambarių. Cen- 
tralinis šildymas. 30 pėdų sklypas.
2 auto garažas. Dideli butai. Mo
dernūs įrengimai. Geriausioj Brigh

ton Parko vietoje. 
$36,500.

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

Tel. 436-7878

YEABLY INCOME 
$30,600.

This 19 apartment building will pay 
itself off in 10 years. Come to 

2505 WEST 61st ST.
Big bargain. Will trade. 

See owner.

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

bute. Garažas
Prašoma žemiau trisdešimt tūkstančių 

dolerių.
Tel. 279-9459

MARQUETTE PARKE mūrinis namas 
15 metų, 3 miegami ir valgomasis. 
Sausas rūsys. Garažas. Geras ir 
pigus. P. ŽUMBAKIS. PR 8-6916

PAVASARIS ATEINA
7 KAMBARIŲ GRAŽUS švarus na

mas. 5 kmb. apačioj ir 2 viršuj, 2 vo
nios, įrengtas sausas beismontas. nau
jas gazu šildymas, aliumini jaus lan
gai, garažas. Greit galima užimti, arti 

Imūsų ofiso. $19,500.
| 8 KAMBARIU architekto moderni 

;' 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 BUTU 2 aukštų mūras. Arti 
Kedrie ir Parko. Apie $15.000 paja
mų. Galima gauti ųž $70,000.

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

6 . KAMBARIU 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 89,900

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

4 APARTMENT BRICK
All 5 rooms — 2 bedrooms — formal 
dining room. Alum, s & s. New elec

tric 220 line. Steam heat. 
Well kept, clean building. 
Near 65th and California.
McKEY & POAGUE 

737-5600
■ 3145 West 63rd St.

PARDUODAMI’
Puikūs įvairaus dydžio namai 

Addison, Ill., apylinkėje.
Skambinti angliškai Chicagos 

telefonu.
R. BORDELON, FR 2-5252

WHY PAY RENT?
6000 WEST — 1000 NORTH 

A-l condition 2 flat — 5’s. 
Beautiful 2 flat — 6’s. 
Dandy 2 flat — 5 & 6’s.

20% down.
Agent 379-4913

$22.500
$27.500
$25,000

OPEN HOUSE SUNDAY
1 TO 5 P. M.

6612 So. MAPLEWOOD
6 room 3/4 bedrooms back. Gas heat 
with air cond. 2 car brick garage.

McKEY & POAGUE
737-5600

STEBUKLINGO GERUMO 
PIRKINYS

Labai geras 5% kambarių pakelto 
Ranch tipo mūras su 3 labai patrauk
liais miegamaisiais ir 1% Hollywood 
stiliaus vonios kambariais. Visur pui
kus steinuotas ąžuolo medis, labai ge
ra viso namo konstrukcija, puikūs ki
limai 4-se kambariuose. Beismantas 
yra ištisai išklotas tailotnis. įtaisyta 
gera apsauga nuo potvynio. Didelis 
sklypas su šoniniu įvažiavimu. Labai 
gera Garfield Ridge apylinkė ir gera 
vieta netoli Narraganset. Stebuklin
gai žema kaina tik $32.900 Vardan 
savosios laimės skambinkite stebuk

ladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
- 254-8500

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ ’ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

OAK PARK
labai gerai prižiūrėtas Stucco namas 
su akmens frontu. 5 kambariai, 2 
miegamieji, pilnas beismantas, 2 ma
šinų garažas, kiemas aptvertas puikia 

tvora.
TEL. 386-0665

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

Chicago, IIL 60632. TeL Y A 7-5980

A. TVER A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STRIKT 

TeL: Rlgubllc 7-1941

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi aute motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

A «. AUTO REBUILMRS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamai sąžiningai

nos nebrangios.
3518-84 W. 63rd Street, Chicago, HL 

TIL — 7763888

■NAUJIENOS* KIEKVIENO 

LIETUVIO 
DRAUGAS IR BIČIULIS




