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POSĖDŽIAVO PABALTIEČIŲ SANTALKA
1973 m. balandžio 18 d. dr. Valiūno įstaigoje New Yorke po

sėdžiavo Pasaulinės Pabaltiečių Santalkos Valdyba. Posėdyje 
dalyvavo du estai — Pleer ir Saar, du latviai — Grave ir Liejinš 
ir trys lietuviai — Valiūnas, Valaitis ir Razgaitis.

Pradėdamas posėdį dr. Va
liūnas latviams ir estams pado
vanojo po vieną knygą — “The 
USSR - German Aggression . 
Against Lithuania”. Toliau, 
kiekvienos tautos atstovai trum
pai painformavo apie savo bei 
ją organizacijų veiklą ir toli
mesnius veiklos užsimojimus.

Estai teberuošia dokumentinį 
memorandumą vyriausybėms, 
dalyvaujančioms Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo Kon
ferencijos paruošiamuose dar
buose Helsinky. Jie pradėję ruoš
tis ir 1976 m. JAV 200 m. ju
biliejaus šventei.

Latviai ruošia laiškų rašymo 
vajų Amerikos Respublikonų 
Partijai, kad Radio Liberty pra
dėtų transliacijas ir Pabaltijo 
tautoms. Lietuviai painforma
vo apie Bražinskų bylos eigą, 
jūrininko Gadliausko pabėgimą 
iš sovietų laivo, Pietų Auieriko- 
je įvykusį lietuvių kongresą, 
apie Eucharistinį kongresą, įvy
kusį Australijoje, kuriame gau
siai dalyvavo lietuviai ir apie Ka
nados CBS radijo stoties š. m. 
vasario 17 d. anglų kalba trans
liuotą Pabaltijo bylą liečiančią 
dramą “Trouble with Giants”.

Be to, dr.. Valiūnam ilgesnį 
laiką buvęs Europoje, papasa
kojo savo įspūdžius dėl tenykš
čių nuotaikų. Ispanija dėl Gi
braltaro, o Airija dėl šiaurės Ai
rijos nesutiksiančios tvirtinti 
dabartinių Europos valstybių 
sienų, jei konferencija to reika
lautų. Prancūzija norinti už

imti vadovaujančią poziciją Eu
ropoje ir nemananti nusileisti so
vietams be didesnių iš jų pusei 
nuolaidų. (Jų nuomone, Euro
pa esanti viena nuo Viduržemio 
iki Uralo). Vokietijos gyvento
jai pirmiausia siekia gero gy
venimo, o atbėgę iš Rytų Vo
kietijos, norį užmiršti visas ko
vas ir aukas.

Po išsamių informacijų, visų 
buvo sutarta pasiųsti į Helsinkį 
savo delegacijas, kurios ten tu
rėtų veikti sutartinai vieų Pa
baltijo tautų vardu. Palankiai 
buvo sutiktas Europoje veikian
čios Pabaltiečių Draugijos (Bal- 
tisches Geselschaft), kurios vi
suotinis suvažiavimas įvyko š. 
m. kovo 23-25 d. Lueneburge, at
siliepimas santalkai.

Tuo būdu šių abiejų organi
zacijų numatomas glaudus ben
dradarbiavimas kovoje dėl savo 
tautų laisvės. (Būtų naudinga, 
kad visos pasauly esančios pa
baltiečių organizacijos atsiliep
tų į Santalką bendradarbiavimo 
ir darbų derinimo reikalų. Ra
šyti dr. J. K. Valiūno vardu, Vil
ko adresu, 29 W. 57 St., New 
York, N. Y. 10019. (E)

Čilėje paskelbtas 
pavojaus stovis

SANTIAGO. — Čilės vyriau
sybė paskelbė didžiausioje San
tiago provincijoje pavojaus sto
vį, kaltindama krikščionis demo
kratus ir dešiniąsias partijas 
planavimu nuversti kairiųjų vy
riausybę. Penktadienį demons
tracijoje prieš valdžios ekono
minę politiką vienas demonstran
tas buvo nušautas ir keturi su
žeisti. Opozicijos partijos pro
testuoja prieš policijos šaudy
mą į minią.

B VISO PASAULIO
♦

BEIRUTAS. — Libane, ne
žiūrint paskelbtų karo paliaubų, 
įvyko keli susišaulymai tarp Li
bano kariuomenės dalinių ir Pa
lestinos partizanų. Po susišau
dymo prie Sirijos sienos, pales
tiniečiai, kurie buvo beeiną į 
Libaną pagalbon vietiniams pa
lestiniečiams, sugrįžo atgal į Si
riją.

WASHINGTONAS. — Vyriau
sybė davė leidimus 17 bendro
vių importuoti gazoliną, nemo
kant naujų importo mokesčių, 
pusantro cento už galoną. Viso 
leista įvežti Amerikon 128 mi
lijonus galonų gazolino.

BOSTONAS. — Policija su
ėmė 12 studentų, kurie Bostono 
universitete trukdė marinų ka
rininkui kalbėti su naujais re
krutais. Paraudonavę jaunuo
liai mėtė kiaušinius į mariną ir 
į policiją.

MUEHLDORFAS. — Vokieti
joje vieną vagį pagavo ne koks 
detektyvas; bet šventasis — bro
lis Konradas, Bavarijos vargšų 
patronas. Vagis įsilaužė į baž
nyčią ir bandė atidaryti aukų 
dėžę. Ant tos dėžės stovėjo Šv. 
Konrado statula. Vagiui besi
darbuojant, statula krito ir su
mušė vagiui galvą. Tas iš skaus
mo suriko, kunigas išgirdęs pa
šaukė policiją, kuri vagį su guzu 
ant pakaušio nusivežė.

DAYTONA BEACH. — Poli
cija suėmė 6 jaunus chuliganus, 
kurie mirtinai primušė 17 m. 
darbininką. Jie pagalvojo, kad 
jis yra narkotikų agentas, šeši 
jaunuoliai nuo 17 iki 22 metų 
amžiaus, nukankino savo auką 
šėtoniškose juodosios magikos 
ceremonijose, o paskui nuvežė 
15 mylių už miesto ir išmetė.

CLEVELANDAS. — Jauna 
moteris teisiama už tai, kad ji 
nusiuntė kitai moteriškei, ku
rios ji nemėgo, negyvą gyvatę, 
žinodama, kad ta gyvačių labai 
bijo ir net suserga gyvatę pama
čiusi. Federaliniai įstatymai 
draudžia paštu siųsti nuodingus 
gyvulius ir bet ką, kas kenkia ar 
gali sužeisti kitą asmenį. Kal
tinamoji gali gauti iki 20 me
tų kalėjimo ir 10,000 baudą. Ne
apgalvotas pokštas gali liūdnai 
pasibaigti.

NEW YORKAS.—Jaunas neg
ras buvo suimtas policijos, kai 
jį traukinėlio keleiviai paskundė, 
kad jis siūlo keleiviams parduo
ti trijų mėnesių vaiką. Nustaty
ta, kad tėvas yra heroino var
totojas, kuriam rūpėjo nusi
pirkti dozę heroino. Vaikas iš 
jo buvo atimtas ir atiduotas li
goninėn, nes pastebėta, kad jis 
žiauriai sumuštas. Motina, ir
gi buvusi heroino vartotoja, sa
ko, kad ji kovos teisme, kad jai 
būtų vaikas atiduotas atgal. Vie
tinė vaikų globos įstaiga bando 
gauti teismo sprendimą, kad vai
kui nereikėtų grįžti pas tėvus.

MASKVA. — Maskvos bur
mistras Promyslov, sutikęs New 
Yorko merą Lindsay, kalbėda
masis su juo nusiskundė, kad 
merų pareigos nėra lengvos. Mas
kvos merui ypatingai esą sunku, 
nes jo mieste yra partijos cen
tras ir vyriausybė. Paraduose 
tankai sugadina gatves, o tada 
kaltinamas miesto galva.

Viršuje matome Kambodijos žemėlapį, o apačioje jos sostinės Phnom 
Penho apylinkes. Komunistai jau puola netoli aerodromo ir Įsistip- 

rirto rytinėje Mekong upės pusėje.

I Nenormalūs vaikai 
i turėtų mirti

LONDONAS. — Britanijos
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MEKSIKA. — Ketvirtadienį Meksikos komunistų ginkluota 
grupė sustabdė Amerikos konsulo Guadalajaroj, Meksikos antrame 
didumu mieste. Terrence Leonhardy automobilį ir jį nusivežė. Po 
to Meksikoš spauda ir vyriausybė gavo teroristų rastą, kuriame 
reikalauja už konsulą išleisti iš kalėjimo 30 komunistų veikėjų ir 
nuskraidinti juos į Kubą. Meksikos vyriausybė šeštadienį nutarė 
teroristų reikalavimus patenkinti. Kuba pranešė sutinkanti pri
imti Meksikos politinius kalinius.

Amerikos vyriausybė jau ne
kartą atsisakė patenkinti tero
ristų reikalavimus kitose valsty
bėse. Valstybės departamentas 
įsitikinęs, kad įkaitų išpirkimas 
tik paskatintų įvairių rūšių te
roristus visame pasaulyje grob
ti dar daugiau diplomatų, sie
kiant savo tikslų Viduriniuose 
Rytuose ar kitur.

Meksikos teroristai pristatė 
vyriausybei ir kalinių, kuriuos 
reikia paleisti, sąrašą. Jame yra 
ir 5 moterys. Sąraše yra Jose 
Sousi, kuris vadovavo Šiaurės 
Korėjoje paruoštų teroristų gru
pei.

Teroristai be to reikalavo, kad 
Meksikos policija nutrauktų šio 
pagrobimo aiškinimą-kvotą ir 
kad paskelbtų per televiziją ir 
radiją teroristų reikalavimų tek
stą. Meksikos valdžia visus te
roristų pageidavimus nutarė pa
tenkinti. Kubos ambasadorius 
pažadėjo pats pranešti per tele
viziją, kai tik politiniai kaliniai 
atvyks į Kubą. Po to praneši
mo banditai žadėjo paleisti kon
sulą Leonhardy.

Sovietai vilkina 
Bražinskų bylą

Balandžio 20 d. Ankaros teis
me buvo pradėta svarstyti P. ir 
A. Bražinskų byla. Teismo pir
mininkas paklausė sovietų at
stovą: “Ar paruošėte bylos iš
davų pareiškimą ?” Advokatas 
atsakė: “Savo pareiškimą pa
teiksiu po to, kai bus užbaigtos 
visos investigacijos”. Byla ati
dėta gegužės 29 dienai.

v. *; < - (R)

Teisina Libiją
PARYŽIUS. — Prancūzijos 

užsienio reikalų ministeris Jo- 
bert pareiškė parlamente, kad 
Libijai parduoti lėktuvai turi 
teisę skraidyti į Egiptą ar ki
tur., Izraelis skundėsi, kad Li
bija 18 savo iš prancūzų pirktų 
Mirage lėktuvų perleido Egip
tui, nors pirkimo sutartis drau
dė Libijai perleisti lėktuvus to
kiai valstybei, kuri turi bendrą 
sieną su Izraeliu. Prancūzija ne
turinti žinių, kad nors vienas 
lėktuvas būtų kam perleistas. 
Libija pirko 110 Mirage lėktu
vų, iš kurių 60 jau yra pristaty
ti.

Balty j u Rūmu tpaudo* **kratoriu« 
RonoM Ziagter attiprrta "Wa«hmgton 
Po*t" laikraščio ui pornai jam mu
lui apkaltinimu* dėl Watorgato by- 
laa pandv HdoMimo. Dabar paaiškė

ja, kad Ha “pandai" paaitvlrtina.

JOHN DEAN IŠSINEŠUS DOKUMENTUS, 
KURIE ĮRODO “VISĄ TEISYBĘ”

WASHINGTONAS. — Watergate byla, skaudžiai palietusi
medicinos žurnale dr. Eliot Sla- Baltuosius Rūmus, daugeliui amerikiečių kelia klausimą*, ar pats 
ter, buvęs Medicinos Tyrimų Ta-’ prezidentas žinojo apie šią aferą ir ar jis dalyvavo bandymuose 
rybos direktorius, iškelia įdomią užmaskuoti įstatymus laužančius savo tarnautojus? Boston Globe 
mintį apie medicinos patarnavi- pravedė anketą Massachussets gyventojų tarpe ir patyrė, kad 
mų tikslą- Iki šiol medicina šie- A9% šio laikraščio skaitytojų galvoja, kad prezidentas Nixonas 
kia prailginti gyvenimą. Tam i turėtų būti nubaustas, pasalintas iš pareigų, jei paaiškės, kad 
išleidiamos sumos ir naudojami anksto žinojo apie šnipinėjimo inicidentą ir vėliau bandė jį
modernūs medicinos patarnavi
mai, kurių tada mažiau ten
ka kitoms sveikatos proble
moms.

Dr. Slater sako, kad gydytojai 
turėtų leisti numirti rimtai su
žalotiems naujagimiams, nes jų 
gyvenimas nebūna mielas nei 
jiems patiems, nei jų artimie
siems. Normalių kūdikių išlai
kymas gyvais reiškia viso am
žiaus agoniją jų šeimoms, sako 
jis. Tėvų investavimas į nenor
malų kūdikį tėra devynių mė
nesių nepatogumai. Vaiko inves
tavimas tėra nulis. Gydytojai 
turėtų rūpintis kančių panaikini
mu, o ne gyvybės išlaikymu, ra- 
ao daktaras. Jei toks kūdikis 
miršta tik gimęs, jis pats neken
čia ir sutrumpina savo tėvų kan
čias, nes jų skausmas dėl kūdi
kio mirties yra mažesnis, negu 
skausmas, jei jis liktų gyventi.

Neabejojama, kad šios min-

nuslėpti. Iš apklausinėtųjų 43' 
vyksta, 39% galvoja — kad nei

Dr. Kissingeris 
Brežnevo viloje

MASKVA. — Prezidento pa
tarėją Henry Kissingerį Mask
vos aerodrome su šampanu pa
sitiko vicepremjeras Vasily Kuz
necov ir ambasadorius Wash
ingtone Anatoly Dobrynin. Po 
tosto Maskvos aerodrome Kissin
geris su Dobryninu išvažiavo į 
Brežnevo vilą Zavidovo apylin
kėje, 75 mylios nuo Maskvos. 
Šioje viloje Brežnevas gyvena, 
kai jis užsimano medžioti lau
kines antis.

Su Kissingeriu Maskvoje vie
ši prekybos reikalų specialistas 
Helmut Sonnenfelth, Sovietų 
reikalų žinovas William Hyland 
ir strateginių ginklų ekspertas

'r įsitikinę, kad jis žinojo, kas 
inojo ir 18% nežino, ką galvoti.

Newsweek žurnalas rašo, kad 
buvęs prezidento teisinis pata
rėjas John,Dean pasiruošęs liu
dyti, jog prezidentas Nixonas ži
nojo jau pernai rudenį apie ban
dymus nuslėpti Watergate by
los smulkmenas. Dean reikalau
ja imuniteto ir žada tuo atveju 
pasakyti “visą teisybę”.

Dean, kurio viršininkas Bal
tųjų Rūmų štabe buvo Halde- 
manas, pasiuntė federaliniam 
teismui prašymą perimti iš jo ir 
saugoti slaptū bylą, 43 puslapius 
dokumentų, liečiančių Watergate 
aferą. Tie dokumentai esą pa
slėpti vieno Virginijos banko 
seife. Su prašymu teismui Dean 
atsiuntęs ir to seifo raktą. Pats 
Dean slapstosi, nes bijo dėl sa
vo gyvybės. Jis išsinešęs slap
tus dokumentus iš Baltųjų Rū
mų, nes bijojęs, kad jų kas ne-

tys sukels spaudoje ir pačioje 
medicinos profesijoje karštus 
ginčus.

Nesiskaito su 
žmonių norais

Miestiškas namas kaimui ne
tinka. Tokia tema p. m. žemės 
Ūkio urnalo Nr. 11 įdėtas Petro 
Paužo, žemės ūkio mokslų kan
didato, straipsnis. Autorius kri
tikuoja naujai statomų gyven
viečių dviejų ar daugiau aukštų 
namus. “Tokie butai dažniau
siai su bendrais laiptais, tiesio
giai nesusijusiais su sodybiniais 
sklypais, pagalbiniais statiniais, 
sodais, daržais”. *

“Kaime pastatyti daugiaaukš
čiai namai dažniausiai ‘apaugę” 
sandėliukais, tvarteliais asmeni
niams gyvuliams, daržinėlėmis 
ir kitais statiniais. Dėl to to
kios gyvenvietės atrodo skur
džiai, nevilioja žemdirbių”. (So
dybiniai žmonių sklypai esą ge
rokai toliau, o tie smulkūs ūkio 
trobėsiai su gyvu ir negyvu in
ventorium pastatyti palangėse.

Autorius rekomenduoja staty
ti vienaaukščius namus sody
biniuose sklypuose. Protingas 
patarimas. Bet komunistams bus 
juk nepatogu, išgriovus buržu
azini palikimą — vienkiemius, 
grįžti atgal prie jų. (

Komunistai niekuomet neatsi
žvelgia į žmonių pageidavimus, 
patogumus. Viskas turi eiti pa
gal planą iš Kremliaus bokštų. 
Sovietai žino, kad jei jie bent 
kiek pradėtų skaitytis su žmonių 
norais, tai ir valdžią reikėtų ati
duoti žmonėms. (E)

ROMA. — Popiežius sudarė 
komisiją, kuriai pavedė studi
juoti moters vietą bendruome
nėje ir ypatingai, katalikų baž
nyčioje. Komisiją sudaro 10 vy
rų ir 15 moterų iš visų kontinen
tų. Komisijai vadovaus vysku
pas Enrico Bartoletti iš Luca 
diecezijos Italijoje. Galvojama, 
kad komisijai pabaigus darbą, 
popiežius padidins moterų vaid
menį katalikų liturgijoje.

Philip Odeen. Iš šių specialistų 
sąrašo galima spręsti ir apie te
mas, kurios dominuos Brežnevo- čiančius Watergatę šnipmėjįmo 
Kišsingerio pasitarimus. ........... byla.

sunaikintų, kaip sunaikino kai 
kuriuos kitus dokumentus, lie-

bylą.

Žuvo 3 britu 
ir 

parašiutininkai
BELFASTAS. — šeštadienį 

Šiaurinėj Airijoj žuvo trys bri
tų kareiviai, kai buvo susprog
dinta mina ant kelio, kuriuo va
žiavo britų karių automobilis. 
Sprogimai įvyko netoli Airijos 
pasienio. Paprastai airiai, pa
kasę miną kelyje, nuveda vielą 
į Airijos pusę ir iš ten stebi bri
tų kareivių judėjimą, paspausda
mi sprogdinimo mygtuką, kai 
automobilis yra ant minos.

Pirmas sprogimas užmušė vie
ną britų parašiutininką ir pen
kis sužeidė. Po sprogimo atvy
ko daugiau britų kareivių ir kita 
bomba užmušė dar du parašiu
tininkus.

NEW YORKAS. — Jaunų ne
grų grupės ketvirtadienį puldi
nėjo baltuosius ir plėšė krautu
ves South Jamaica rajone, 
Queens, tuoj po 10 metų negro 
berniuko, kuri nušovė baltas po
licininkas, laidotuvių.

H. Maldoma n, Balty j u Rūmu buvę* 
kaneoliariįo* viršininkai, pasitraukė iš 
paraigy. Jis jau atsakinėja j tonais 
komi toto klausimus dėl Watargata 

ivykiy.

Naujasis valstybės prokuro
ras ieško specialaus tardytojo, 
kuris galėtų tęsti Watergate 
aferos aiškinimą. Jau keli fede
raliniai teisėjai, kuriems šios 
pareigos buvo pasiūlytos, atsisa
kė jas priimti.

Ar prezidentas Nixonas žino
jo apie savo štabo narių bandy
mus slėpti nuo teisingumo orga
nų teisybę, ar nežinojo, visuo
menės dalis įsitikinusi, kad jis 
turėjo žinoti, kas vyksta. Tas 
įsitikinimas labai pakenkė pre
zidento prestižui ir pasitikėji
mui jo vyriausybe.

Sovietų Sąjunga 
parduoda uraną

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga parodė susidomėjimą urano 
rinka. Sovietai pasigamina tiek 
urano, kad jo užtenka kariuome
nės reikalams, branduolinių bom
bų gaminimui ir elektros jėgai
nių reikalams. Žurnalas “Vnež- 
nyja Torgovilia” rašo, kad Va
karu Vokietijos branduolinė 
elektros stotis užpirko Sovietų 
Sąjungoje urano už 10.5 mili
jonų dol. Panašių pirkėjų atsi
rastų Švedijoje, Šveicarijoje ir 
Prancūzijoje. Tas duotų sovietų 
iždui daugiau užsienio valiutos 
technologinei pažangai, užsie
nio mašinoms ir aparatams pirk
ti. *

Iki šiol didžiausia gryno ura- 
| no pardavėja buvo Amerika, ku- 
I ri neseniai vėl pakėlė urano kai
nas.

Sovietų urano kaina yra 
daug žemesnė. Iki šiol sovietai 
savo urano gamyba laikė dide
lėje paslaptyje, tačiau žinoma, 
kad didžiausias kasyklos yra Uk
rainoje. Krivoj Rog apylinkė
se ir centrinėje Azijoje. Sovie
tai tikisi, kad tolimoje ateityje 
uraną iš jų pirks ne tik Europa, 
bet ir Amerika, kuriai reikės 
urano energijos gamybai.



ALSAS E MINIOS
o P. P. Detroit, Mich.

Š'uo metu paprastas eilinis į dr. Juozas Gudauskas yra Pa- 
minios žmogelis galvojo kalbė- šaulio Lietuvių Bendruomenėje, 
ti kitu, taip pat labai apverkti- pralaimėjęs savo šeimoj kovą 
nu reikalu, bet, paskaitęs Pa-ldėi vaikų lietuvybės? P. P.), i 
šaulio Lietuvio Bendruomenės Medicinos žurnale taip pat siū- 
ph-mininko p. Stasio Barzduko lo taikytis prie všikų: “Ir at-: 
redaguojamą Pasaulio Lietuvį žalyno medžiagą, ir jo straips- 
1973 m. kovo-balandžio mėn. Njr,- niai turėtų būti spausdinami tai 
27-i?3 ir p. I. r... straipsnelį “Li- kalba, kurią jis kalba: angliš-j 
tuahistinės mokyklos tėvų rū- kai, ispaniškai ar vokiškai. At- 
pėsčiai”, “Draugas” 1978 m. ba- j žalynas tegalės tarpti tik nu- į 
landžio mėn. 19 d. Nr. 93 pa
prasto eilinio minios žmogelio 
protelis pasisuko šia linkme, tai 
yra. nori pasidžiaugti, kad Pa
saulio Lietuvio Bendruomenės 
pirmininkas, pagaliau, praregė-' 
jo ir pamatė, kad visi tie gražūs 
ir vienpusiški aprašymai yra ly
gūs paskutiniam pasispardimui 
prieš mirtį.

Pirmiausiai stabtelėkime prie 
“Pasaulio Lietuvio” straipsnelio 
“Amerikos Liet Susivienijimai”, 
kuriame tarp kitko rašomą:

“Nepalyginti skurdesnis LKS 
65-jo seimo šių metų vaizdas. Iš 
135 kuopų tedalyvavo 36 kuopų 
atstovai. Lietuvių kalba išstu
miama. Naujai išrinktieji prezi
dentės ir viceprezidentas lietu
viškai jau nemoka. Seimui kokie 
nors tautiniai lietuviški reikalai 
visiškai nerūpėję”.

Kitoje vietbje “Spaudoje” 
straipsnelyje “Dėsnio aukojimas 
išminčiai” tarp kitko rašoma:

“Jau&imo kongrese buvo pa
stangų pakeisti Lietuvių Čh ar
tos dėsnį “lietuvis kuria lietu
višką šeimą” (mano pabraukta 
P. P.), nes kai kurie jo dalyviai 
jau buvo vedę svetimtautes žmo
nas. Dėl tos pačios priežasties 
Į lietuviškų parapijų pamaldas 
įvedama nelietuvių kalba. Dr. 
Juozas Gudauskas, pralaimėjęs 
savo šeimoj kovą dėl vaikų lie
tuvybės (Ar tik vienas dar toks

27-C3 ir p. I. r... straipsneli

metus lietuviškus kalbos vys
tyklus, nes jie arba pasidarė 

per tamprūs, arba sutruko. Rū
pi “atžalyno tarpimas”, bet jau 
neberūpi tautos nykimas”.

0 dabar eikime prie aukščiau i 
minimo "Draugė” atspausdinto 
straipsnelio Detroito žinių sky
riuje, kuriame p. 1. r... tarp kit
ko rašo:

"Mūsų lituanistinės mokyk
los programa daug remiasi tė
vų mokymu savaitės bėgyje, o 
mokytojo — šeštadienį, tačiau 
dabar į pirmuosius skyrius atei
na vaikai, kurių tėvai jau pa- i 
tys silpni lietuvių kalboje ir tarp j 
savęs kalbasi angliškai. Kiek, 
gi, jie išmokys savo vaikus na
muose? Ar nereikės greitai lie
tuvių kalbą dėstyti kaip svetimą. 
Greitai daug vaikų ateis ir iš 
mišrių šeimų (jau yra daug atė
jusiu P. P.), nes per paskuti
niuosius kelis metus Detroitas 
negali girtis lietuviškų vestu
vių gausumu”.

Dalis Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės, bendruomenininkai 
aklai didžiuodamiesi savo dar
bų taisiais, pakartotinai kalba 
ir rašo, kad Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė pažangi, neatsili- 
kusi nuo gyvenimo, bet eina 
kartu su gyvenimu.

Tokiu būdu ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas 
p. Stasys Bafzdukas turėtų pri-

Jauni studentai San Francisco mieste dažnai surengia nemokamus koncer
tus miesto gatvėse.

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

“DRI’ŽNIKU” SLOGA SOVffiTLJOJE
Amerikiečio patyrimo! Sovietų provincijoje

DružsikAi paaiškino.
“Tamsta darėte foto nuotrau

kas? Kur jas darėte?”, jis pa- 
kteušė amerikiečio.

“Pirma prašau pasakyti, kas 
temsta esi?” paklausė amerikie-

“Milicijoe detektyvas”, jis at
sakė ir ištraukęs parodė polici
jos identifikacijos kortelę. “Tam
sta turi su manim nuvykti į vieš
bučio direktoriaus ofišą”.

Amerikietis vėl atsilakė, pa
kartodamas savo argumentą apie 
fotogrttfavhftą gatvėse ir paste
bėdamas, kad jis skųsis užsienių 
reikalų ministerijai, kuri šią jo 
kelionę į Ivanovą sponsOravo.

C. S. Tumosa iš Dept, of Che
mistry, Virginia Polytechnic In
stitute and State University, 
Blacksburg, Virginia yra ben
draautorius straipsnio apie ra
diacijos pakenkimo šiluminį 
grūdimą natri j aus chlorido kris
taluose per pozitronų panaikini
mo būdų studijas, kuris yra pa
skelbtas leidinyje The Journal 
of Chemical,'Fhysicsš tomas 58, 
nr. 7 1973 m. balandžio mėn. 1 
d.

A. švirmickas iš Chemistry 
Division, Argonne National La
boratory, Argonne, Illinois yra 
bendraautorius straipsnio apie 
fluorino 19-to izotopo magneti
nio rezonanso Ksenono oxytetra- 
fluorido studiją, kuris yra iš

spausdintas leidinyje Journal of 
Magnetic ■ Resonance, tomas 9, 

I nr. 3 1973 m. kovo mėnesį.
The Illuminating Engineering 

[ Society metinėje konferencijoje, 
i kuri įvyks Philadelphijoje lie
pos mėn. 8-12 d. d., R. Gaysunas 
iš J. H. Spaulding Co. padarys 
pranešimą apie būdą palengvin- 

[ ti apšvietimo apskaičiavimą.
A. B. Paplauskas iš Sovietų 

Sąjungos mokslų akademijos 
Maskvoje fizinės chemijos in
stituto paviršiaus reiškinių sky
riaus yra bendraautorius dviejų 
straipsnių apie stiklo sustiprini- 

i mą dinamišku hidrotermišku 
būdu ir paviršiaus mikrostruk- 

I tūros įtaką į stiklo stiprumą, ku
rie yra išspausdinti leidinyje 

Glass Technology, tomas 13, nr. 
6 1972 m. gruodžio mėnesį. •

Saulius šimoliūnas

Apiplėšė ir peršovė 
maisto krautuvininką

JEIGti NEBOTU SENŲJŲ UĖTUVlšKŲ 
KNYGŲ, NEBOTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senųjg Lietuviškų Knygų Istorija" yra 
vėi'drdSiš. kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt. $2.50.

Knyga jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608.

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

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, graliai |rm>, 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pšL ____ ___
Prof. VacL Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psl. ________________________ ..____
Prdf. Vael. Biritiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I flilis. 208 psl., įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $%00; U dalis, 225 psl., įrišta — $3,00, minkš 
tais viršeliais — ._...... .........................._..................

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p.
Pro*. Š. Kairys, LIETUVA ŠŪDO, gražiai Įrišta, 416 psl.
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais.............. ...__________ __ _____________________
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl............ ................ ...............
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pri. . .  -__ ________ ___________ ___
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai.

170 psl............................. ................................ ............ . ...........
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 

puslapiai......... . .............................. .. .................. .................

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted ŠL, Chicago, HL 60608. — Tel. HA 1-6100

$6.00 
$6.00

$7.50

$2.00
$2.00
$5.50

$5.00
$3.00

$1.00

$3.00

$3.00

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yta 
išryškėjęs nesikelčiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psL $4.00.

ČIKAG1ETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
AntorĄ buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje it Palangoje. Vaitaus aprašytna.i ką ii ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl. 81.00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės | Lietu
vą Įspūdžiai, iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

B. Kuraitis, KELIONE | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au- 
* toriaus pastabumą neapgauna intahsto ir agitpropn propaganda bėi 

užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

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

Komunizmas yra Maurus Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio Tt ANEKDOTUS 
52 pal. $1.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami.
NAUJIENOSE, 1739 U. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 6M«

St^latftam darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
ček{ ar pinigine perlaidą.

Akredituotas Amerikos spau
dos korespondentas Sovietų Są
jungoje Michael McGuire apra
šo Chicagos Tribūnoje ir mums 
žingeidų pasiskaityti pergyve
nimą nuvažiavus (su SSSR už
sienių reikalų ministerijos lei
dimu) į provincijos miestą Iva
novo.

pažinti ir Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Susivienijimą 
Amerikoje atjaunėjusiu ir ei
nančius su gyvenimu, nes 65 sei
me Pasaulio Lietuvio Bendruo
menės pirmininko parašytais žo
džiais “Pasaulio Lietuvyje” išsi
rinko pirmininką ir vicepirmi
ninką lietuviškai jau nebemo
kančius.

1973 m. kovo mėn. 10 d. da
bartinis Amerikos Lietuvių Ry
mo Katalikų Susivienijimo Ame
rikoje pirmininkas buvo 265 
kuopos susirinkime ir papras
tas eilinis minios žmogelis su 
pirmininku lietuviškai puikiai 
susikalbėjo. O, kad dabartinis 
Amerikos Lietuvių Rymo Kata
likų Susivienijimo Amerikoje 
pirmininkas, kaip čia gimęs ir 
augęs ir mokslus ėjęs moka ge
riau kalbėti angliškai, negu lie
tuviškai, aš manau nieko blogo 
nėra, bet dar geriau, nes dabarti
nis pirmininkas gerai susikal
bės ir jį geriau sūpras ir Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės pir
mininko p. Stasio Barzduko mi
nimas “Pasaulio Lietuvyje” at
žalynas, numetęs “lietuviškus 
kalbos vystyklus”. Be to, ka
dangi dabartinis Amerikos Lie
tuvių Rymo Katalikų Susivieni
jimo Amerikoje pirmininkas yra 
senųjų ateivių lietuvių palikuo
nis, jis geriau susikalbės ir jį 
geriau supras senųjų ateivių lie
tuvių kartos atalynas. Daugiau 
tuo reikalu aš pasisakysiu kita 
proga.

O dabar paprastas eilinis mi
nios žmogelis, artinantis lietu
vių Bendruomenės Tarybos na
rių ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Seimui atstovų rinki
mams, kviečia lietuvę ir lietuvį, 
kurie žadate nebalsuoti ir kurie 
žadate balsuoti, ypač Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės vadovy
bę ir kandidatuojančias ir kan
didatuojančius į vadovybes, kar
tu atidarykime tas kaulines dė
žes, kuriose iki šiol laikėme tū
noti savo protus ir tuojau prieš 
rinkimus pradėkime mankštinti 
savo protus taip, kaip iki šiol 
mankštinome savo liežuvius. Pa
prastas eilinis minios žmogelis 
tiki, kad mes, mankštindami pro
tus, pamatysime, kad protui 
taip pat yra reikalinga mankšta, 
kaip ir viso kūno dalims. Žino
ma, ir protus * mankštindami, 
mes greitai recepto nebesurasi
me, kaip iš tekios prastos pa- 

| dėties išsigelbėti. Bet mes, pro- 
, tą Vartodami, nors praregėsime 
! kaip ir kodėl Pasaulio Lietuvių

Vaikščiodamas po tą seną ru
sišką Miestą jie susidomėjo vie
na labai sena krautuve su apdi
lusia senoviškomis rusiškomis i 
raidėmis išrašyta iškaba ir pa
žengęs keletą žingsnių atbulas 
ruošėsi ją nufotografuoti, kai 
staiga kažkas iš užpakalio pa
stvėrė jį už alkūnės ir sušuko: 
“Idi so mnoj!” (Eikš su ma
nim 1).

“O kas tu toks esi?” piktai 
paklausė atsigręžęs amerikietis 
jį už rankovės laikantį kažkokį 
tipą, juodu apsiaustu apsivilku
sį.
“Družnikas”, atsakė rus kis stip
riau suspausdamas jo ranką ir 
pradėjo jį jėga stumti. Ameri
kietis ištraukęs ranką pradėjo 
eiti šalin, bet ruškis vėl čiupo už 
rankovės ir piktai sušuko* “Eikš 
su manim!”

“Ne!” atsakė amerikietis, pa
reikalaudamas paleisti jo ranką, 
“Aš su tavim neisiu! Ko iš ma
nęs nori ir kas toks esi ?”

“Okei, okei, bfe rAhftų”, pasi
leido “družnikas”, bet na tas 
družnikas, nei amerikietis savo 
dokumentų vienas* kitam nerodė.

Vieno bloko nepraėjus juos 
pasitiko kitas ruškiš, apsivilkęs 
tipingu sovietų slaptosios poli
cijos agento apšiaustu — liet- 
pačiu.

“Leiskite man pažiūrėti jūsų 
dokumentus”, pareikalavo šis.

“O kas tamsta esi? Ir ko 
tamsta nori?” paklausė ameri
kietis.

“Aš esu darbininkas”, atsakė 
šis ir išsitraukęs parodė savo 
vidaus pasą. Tuomet ir ameri
kietis parodė savo pasą su pa
žymėjimu, kad yra Maskvoje re
ziduojąs amerikietis.

“Jis darė aha ten fotografines 
nuotraukas”, įsikišo ‘Mružni- 
kas” paskatindamas “Poidiom!” 
(Eime). “Eime į miesto valdy
bą”.

Amerikietis griežtai atsisakė, 
pakartodamas, kad nėra įstaty
mo, kurs draustų fotografuoti 
seną krautuvę, pastebėdamas 
kad jis nefotografavo žmonių, 
žinodamas, kad reikia gauti jų 
sutikimą. Pasisakė žinąs, kad 
sovietų įstatymai draudžia fo
tografuoti geležinkelius, tiltus, 
jėgaines, telefono įstaigas, uos
tus, dirbtuves, kareivių aprangą

Tttb metu priėjo ketvirtas vy
ras ir klausinėjimus pradėjo iš 
naujo. Amerikiečio paklaustas 
pasisakė esąs vyresnis policijos 
inspektorius.

“Tamsta verčiau eikite į vieš
bučio direktoriaus ofisą”, pata
rė jis. “šie vyrai yra įteikę prieš 
juš skundą”.

Amerikietis šį kartą sutiko 
eiti ir ofise pakartojo savo pa
siaiškinimą. 'Pašaukti “družni- 
kai” pakartojo savo versiją, pri
dėdami naują dalyką. Jie pa
sakė, kad viena moteris jiems 
nušiskundusi, kad amerikietis ją 
nufotografavęs be jos sutikimo.

“Aš tokios nuotraukos neda
riau ir tokio liudininko čia nė
ra”, jis atsakė inspektoriui. Tuo 
metu į ofisą įėjo vienas užsie
nių reikalų ministerijos valdi
ninkas ir policijos inspektorių 
nusivedė į šalį, o abudu “druž- 
nikai” patylomis dingo.

“Ar dabar jau galiu eiti?” 
amerikietis paklausė.

“O, taip, taip, prašom”, atsa
kė inspektorius. “Prašom”.

“Družnikus” rusai įsivedė 16- 
tame šimtmetyje, kai slavai pra
dėjo jungtis apginti nuo toto
rių savo kaimus ir laukus. Druž- 
nikai ir družinos reiškia drau
gininkai ir draugovės, kažkas 
panašaus į amerikiečių pionierių 
organizacijas vad. “vigilantes”. 
Tuos “družnikus” Stalinas kru
viniausiais savo valdymo metais 
panaudojo kaip pagelbininkus 
savo slaptai policijai ir milicijai, 
v Sovietijoje “družnikai” netu
ri gero vardo — populiariai jie 
vadinami policijos šnipais.

Ketvirtadienio vakare du plė
šikai įėję į supermarketą 5469 
W. North Avenue buvo beišei
ną pasiėmę iš kasos daugiau 
kaip $1,000, bet tai pajutęs sa
vininkas Giovanni Butera, 60 
geležine lazda nešinas užklu
po plėšikus dar nespėjus išeiti. 
Keturiems klientams ir dviem 
pardavėjams žiūrint plėšikai 
Būterą peršovė ir sėdę į nau
jausio modelio automobilį nu
važiavo."

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS*

what to 
do about it

mas jiems nedarė jokio įspū
džio. Jie nė nesiklausė. Dėl to, 
kad jiems to amerikiečio aiški
nimai buvo nepatikimi. Jie ne
žinojo sovietų įstatymų.

Norėdamas tą slogą kaip nors 
nusikratyti, amerikietis perėjo 
skefsai gatvę ir užėjo į suveny
rų krautuvę, esančią visti ne
betoli savo viešbučio. Abudu vy
rai pasiliko lauko pusėje bestovį. 
Amerikiečiui išėjus, jiedu nu
sekė jį į viešbutį, kur paliepė ei
ti su jais prie administracijos 
... ' =

Stone people learn the hard way. Pay
checks disappear fast.

Day-to-day living expenses eat tip 
a lot. And maybe part goes m tile 
savings account for this year’s vaca
tion or another immediate goal

A good chunk of that money seems 
to disappear by itself.

So its no wonder that when it
ooms to long-term goals, or when an 
emergency comes up, there simply 
aren’t ftmds to meet the need.

Unless there was a best egg build
ing up all that time.

A food way to build that nest egg 
is with U.8. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
Payroll Savings Plan where you wofrk. 
An amount you specify will be set 
asidafiraa^our pay check and used

And while you’re going through 
grocery bills, car repairs, vacation 
weekends, kids’ toys and nights out 
bn the town, you’ll know you’re st*- 
ingmoney too.

That’s good to know.

Į Bendruomenė lietuvių kalbą, ka, bet iŠ klaidų reikia ftibky- 
kartu ir lietuvybę laidoja jau tis. Būčiau aš laimingas, jei čia 
pirmoje lietuvių išeivių kartoje, ir klysčiau. Praeities jau mes 
Ir mes taip pat pamatysime, kad nebepakeisime, bet ateitis yra 

I Pasaulio Lietuvių Bendruomenė Į mūsų išmintyje. Praeityje mū- 
nejungia lietuvį prie lietuvio, bet sų padarytos klaidos, šiandieną j 

’skiria lietuvį nuo lietuvio. Yra j lai būna mums išminties pamo- 
sakoma, kad klyšti yra žmoniš- į komis.

Take stock in America.
Join the Payroll Savings Plan.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Ilk 60608
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KODĖL NYKSTA LIETUVIŠKOS 
PARAPIJOS >

Didžiojo New York’o dan
goraižių šešėlyje, 570 Broome, j asistuoja kun. Antanas Kardas.
yra mažutė R. Katalikų bažny-ĮP—
čia. Iš lauko pusės atrodo, ji 
labai kukliai, bet jos neseniai 
atnaujintas vidus daro tikrai labu kunigai sutartinai bendra- 
jaukų įspūdį. Tai vienintelė j darbia vo.
lietuvių bažnyčia Manhattan’e, Deja, ilgainiui klebonas da- 
kurios sienas puošia Lietuvos,rt\sj v,s priekabesnis ir jo ben- 
embleina ir kurios skliautuo- d radarbi avimas su parapijie- 
se šventadieniais nuskamba lie- £jajs niažėjo, o paskutiniu nie- 
tuviška giesmė. Ir jos vardas pradėjo daryti ir kai kurių

jdienj spontaniškai susidarė apie rui, 
120 parapijiečių susirinkimas, į šaut.

Gurinskas ir dešimtis kai jam

Parapijoje visa ėjo gana sklan
džiai, kol klebono santykiai su 
parapijiečiais buvo geri ir kol

tuviška giesmė. J 
yra artimas lietuvio širdžiai, 
tai Our Lady of Vilnius 
Church, arba kaip mes lietu
viškai sakome: Vilniaus Auš
ros Vartų bažnyčia.

Lietuvių šioje apylinkėje 
beveik negyvena, o likęs nedi
delis parapijiečių skaičius yra 
išsisklaidęs po visą platųjį 
New York’ą ir toli už jo. Lie
tuviai parapijiečiai, nežiūrint 
kur jie begyventų, jaučia sen
timentų šiai mažutei -savo šven
tovei ir ją finansiniai labai re
mia, kad tik ji galimai ilgiau 
išlaikytų savo lietuvišką cha
rakterį.

Jau 30 metų, kai šioje para
pijoje klebonauja kun. Jurgis

kurį padėčiai 
vo pakviestas 
Klebonas j susirinkimą 
ti atsisakė, o pas jį nuvyku- 
siem organizacijų atstovam, vi- 
sai neleido kalbėti, šiurkščiai 
nutraukdamas mėginusius tai 
daryti ir pasitenkindamas spie
giančiu balsu išpylęs jiems pra
kalbą.

Klebonui neatvykus, susirin
kimas vyko be jo. T artasi, kas 
darytina nepalankiai padėčiai 
pakeisti. Prieita išvados, jog 
reikia sudaryti komisiją, kuri 
su klebonu mėginių dar tartis. 
Jei su juo dėl vikaro pasiliki
mo susitarti nepavyktų, tada 
beliktų paskutinė priemonė, 
kreiptis į Kuriją. Niekas iš su-

išaiškinti 
ir

kuris, susirinkimui pra- 
pasiaiškioo trumpai ir 

bu—kukliai, kas buvo tikru kontras- 
klebonas. į tu įtūžimu ir neapykanta per- 
] atvyk-įsunktai klebono kalbai. Kai iš

puolamųjų įgarapijiečių pusės 
norėta pasifeiškinti, kad skun-1

Pavergtoje Lietuvoje
FOTO REPORTAŽAS

išpuolinių prieš parapijiečius. 
Pairo santykiai ir su asistentu. 
Prieš kelias savaites paaiškėjo, 
jog to pasėkoje asistentas turės 
keltis iš čia į Brooklyn’o vys
kupiją.

Parapijiečius ypač jaudinojsirinkusių šiai minčiai neprieš- 
ta aplinkybė, kad klebonas yra taravo.
73 metų amžiaus ir jam netru
kus iš pareigų pasitraukus, ne
sant kungo A. Kardo, New Yor- 
k’o vyskupijoje nebūtų kito 
lietuvio kunigo, galinčio ir no
rinčio užimti klebono vietą, dėl 
ko Kurijai būtų labai lengva 
primesti šiai parapijai klebo
ną nelietuvį.

Esant tokiai padėčiai, šių 
metų vasario 25 dienos sekma-

O T A SUSIVIENIJIMAS .X | . A LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

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

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

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

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

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

tas ir kad kitos išeities nebuvo, 
jis, bijodamas, kad tie paaiš
kinimai susMnkimo dalyvių 
neįtikintų, nedavė balso kal
bėti, grasindamas, pasišalin
siąs iš susirinkimo. Tik jo gra
sinimams griežtai pasipriešinu,s 
galima buvo trumpai paaiš
kinti.

Kai taip sunku buvo gauti žo
dį, mažai kas ir tekalbėjo, o 
daugiausiai replikuota iš vie
tų. Savo reto agresyvumo pra
nešimą baig$*kžodžiais, kad tik 
per jo lavoną, kas nors įeis į 
kleboniją.

Iš jo pasisakymų paaiškėjo 
ir jo savotiška vertybių grada
cija: kai jis duoda šiaudą — 
tai grūdų vežimas, o kai duo
da kitas — tai tik nepakanka
mas pareigos atlikimas.

Priėjus prie naujo parapijos 
komiteto rinkimų, klebonas pa 
siūlė kandidatais ištisą savo pa 
tikėtinių sąrašą, cinišku atvi
rumu paaiškindamas, kad to
kiu būdu būsią išvengta troub- 
lemakerių išrinkimo. Naujasis 
komitetas turės atremti klebo
nui padarytus priekaištus Ku
rijoje ir susirinkimo vardu pa
reikšti jam pasitikėjimą. Su
prantama, per jį rašys ir kal
bės pats klebonas, nes tam tas 
komitetas ir buvo neva išrink
tas.

Svarstant visas į viešumą iš
kilusias minėtos parapijos ne
geroves, kyla klausimas, dėl 
ko klebonas rado reikalo ne-

Prie Vilniaus katedros, dabar paverstos į meno paveikslų galeriją, stovi ši meistro kurta stovy- 
la. šio šventojo veido išraiška, kaip vienas vilnietis aiškino, puikiai atvaizduoja šiandieninio lie
tuvio vidaus kančias. Mes šią statulą matėme bent šešiais atskirais atvejais, ir kiekvieną kartą 
ant šventojo galvos tupėjo piktos išvaizdos juodvarnis. Anksčiau Vilniuje tokių juodvarnių nesi

matė ir tikrai ant šventojo galvos jis nenutūpdavo. Nuotrauka daryta praeitų metų rudeni.

veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie

jeigu parašysit:
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Susirinkimui pasibaigus ir 
salėje likus tik keletai asmenų, 
netikėtai atėjo klebonas ir tuo
jau tarp jo ir likusių asmenų 
prasidėjo aštrūs ginčai. Jis ne- 

' paprastai karščiavosi, šūkayo, 
niekindamas kai kuriuos para
pijiečius, o su numatyta komi
sija visai nesirengė kalbėti.

Galutinai paaiškėjo, kad vi
karo iškėlimui sulaikyti, kito 
kelio nėra, o tik kreiptis į Ku
riją, kas ir buvo padaryta, ke
letai asmenų padavus skundą. 
Skunde buvo pažymėta, kad 
klebonas jau yra seno amžiaus 
ir parapijos tvarkyti nesugeba, 
kaip tai: nelaiko sekmadie
niais mišių už parapiją, neben
dradarbiauja pakankamai su 
parapijiečiais, netinkamai ve
da pinigų atskaitomybę, sąmo
ningai sudaro neįmanomas gy
venimo sąlygas vikarui ir kita. 
Išvadoje prašyta kun. Jurgį
Gurinską palikti šioje parapi- garbingu būdu išeiti prieš savo 
joje tik tituliniu klebonu, o 
kun. Antaną Kardą paskirti 
kuratoriumi.

šių metų balandžio mėn. 8 d. 
klebono iniciatyva buvo su
šauktas metinis parapijiečių 
susirinkimas, šiam susirinki
mui klebonas įoivo pasiruošęs 
ir kai kuriuos parapijiečius nu
teikęs prieš skundo padavėjus, 
tačiau jie vistiek laikėsi santū
riai, nes esmėje buvo už jų mė
giamo vikaro pasilikimą.

šiame susirinkime kartojosi 
scenos, matytos po ankstesnio 
susirinkimo, tik įtampa buvo 
dar didesnė ir klebono pasisa
kymai dar labiau sutirštinti. 
Be jokio atsiklausimo pats 
pirmininkaudamas ir garsiai 
šūkaudamas, jis niekino skun
dą pasirašiusius, vadindamas 
iuos “trabelmakerių genge”, 
klebono šmeižikai, parapijos 
ardytojais, bažnyčios griovė
jais, ir tuos visus kaltinimus 
daugumoje reiškė kaip tik tiems 
asmenims, kurie būdami akty
viais parapijos komiteto na
riais, parapijai yra daug pasi
darbavę ir kuriems ankstes
niuose susirinkimuose jis yra 
dėkojęs už jų pasitamavimą ir 
teiktą parapijai paramą.

Tarpais savo pranešime jis 
visai išeidavo iš pusiausvyros 
ir kai kurių parapijiečių buvo 
tyliai ir švelniai raminamas, 
tačiau jis į tai mažai tekreipė 
dėmesio ir toliau tebešūkavo, 
nevengdamas ir stiprių lietu
viškų keiksmažodžių.

Negailėjo stiprių kaltinimų 
ir savo jaunesniajam konfrat-

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

asistentą ir jį remiančius pa
rapijiečius, iš anksto žinoda
mas, kad dėl to jis susilauks iš 
tų parapijiečių griežtos reak
cijos? Į tą klausimą gal pa
lengvintų atsakyti prisimini
mas vieno pašalinio dvasiškio, 
paskutiniu metu tapusio daž
nu klebono svečiu. Tai akty
vus pensininkas — dvasia be 
vietos, nepritapęs Europoje ir 
sunkiai pritampąs Amerikoje. 
Kai kurių parapijiečių many
mu, šis dvasiškis rodęs perdė
to susidomėjimo šios parapijos 
neigiamais reiškiniais, turįs 
tikslo čia apsigyventi ir todėl 
savo intrygomis sudaręs .trin
ties pradžią tarp klebono, iš 
vienos pusės, ir. jo asistento ir 
dalies parapijiečių, iš kitos 
pusės.

Klebonui ši galimybė yra la
bai priimtina, nes ji leistų pa
daryti jam kai kurių sutaupy- 
mu. o pinigus jis nuo seniai 
mėgsta. Taigi, klebono siekia
mų pertvarkymų tikslas, pa
remtas medžiaginis išskaičia
vimas,' ii daro juo labiau peik
tinu. Nors parapija yra labai 
maža, klebonas čia medžiagi
nių trūkumų neturėjo, o suge
bėjo net gerokai prasigyventi. 
Muštis į tikrą praturtėjimą, at
rodo, tikrai jam neturėtų būti 
tikslo.

Keista, kaip klebonas negali 
suprasti, kad jo nusistatymas 
parapijos reikalų tvarkyme yra 
archaiškas, nes jis yra perdaug 
autokratiškas, neatitinkąs pas
kutinių hierarchijos nurodymų 
ir priešingas naujų laikų dva
siai.

Grįžtant prie dalies parapi
jiečių akcijos, pasakytina, kad, 
jei pradžioje iš jų pusės norėta 
tik sudaryti priimtinas sąlygas 
abiejų kunigų bendradarbiavi
mui, tai dabar įvykiai yra nuė
ję tiek toli, kad tolimesnis kle
bono palikimas šios parapijos 
vadovu didelės dalies parapi
jiečių yra netoleruotinas.

Negalima nepripažinti fakto, 
kad susikomplikavusi padėtis 
sudaro rimto pavojaus lietu
viškos parapijos išsilaikymui. 
Tinkamiausia išeitis iš šios pa
dėties būtų, jei po dviejų eks
centriškų pasirodymų, šis pri
siekęs kitų niekinimo specia
listas, vieton laikęsis ragais irt

nagais, pats apsispręstų atsi
sakyti iš klebono pareigų. Ta
da būtų pilnas parapijiečių 
vienybės atstatymas ir lietuviš
kos parapijos tęstinumo užtik
rinimas.

Toks reikalavimas jam anaip 
tol nebūtų perdidelis, nes jei 
priimti dėmesin kai kuriuos 
susirinkime pareikštus prie
kaištus dėl jo elgesio iš tolimes
nės praeities, jam reikėtų ne tik 
nustoti kitus juodinti ir neati
dėliojant parapiją palikti, bet 
pasiieškoti nuošalioje vietoje

uždaro vienuolyno i? ten apsi
vilkti ašutine.

Viename lietuvių kunigų 
Vięnybės suvažiavime kažkas 
yra pasakęs neabejotinai tikrą, 
bet klebonijose nepopuliarią 
tiesą, kad didžiausios blogy
bės ir nesusipratimai' parapi
jose kyla dėl perilgai užsibu
vusių klebonų, čia pavaizduo
ti faktai ir parodo tokių atve
jų. Labai gaila, kad šiuo atsi
tikimu negerovės dėl per ilgai 
užsibuvusio klebono kilo tokios 
apimties, kad sudaro pavojus

pačiai lietuviškos parapijos eg
zistencijai.

Viktorija Dėdinienė
Parapijietė

MANDAGUS VAIKAS
" Autobuse, šalia vyresnio am
žiaus moters sėdi vaikas ir kas 
kelios sekundės nusišluosto pirš
tais panosį. Tai stebėjusi mote
ris klausia:

— Vaikuti, ar tu neturi nosi
nės skarelės?

— Turiu, ponia. Jei norite ga
liu paskolinti, atsiliepė vaikas.

dar duoaame dovanų

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

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

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

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 dpvanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir-. 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

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

TeL 421-3070

UNIVERSAL
{steigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų
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P. STRAVINSKAS
Pasirodo, kad negalime. Vie- 

c) Ar galime dėl vienuolių n uolynai yra savo rūšies “baž- 
negerų darbų kam pasiskųsti? nyčta” Bažnyčioje: jie tari sa-

metais Maskvoje buvo keliamas balsas. Tai buvo papras
to sovietinio planuotojo projektas, bet jis buvo aukščiau
sio sovieto apsvarstytas .ir paskelbtas. Kiekvienam yra 
aišku, kad rusams rūpi galimai greičiau surusinti Lietu
vą ir Latviją, todwėl jie ir nori panaikinti dabar esančias 
šių valstybių sienas. Naują regioną sovietų valdžia val
dyk iš Minsko. Minsko pakraščiuose jau praeitais metais 
pradėjo statyti didelius pastatus, iš kurių turės plaukti

(Tęsinys)

paskelbta, kad ši pietų sritis kreips daugiausia dėmesio į

Kušina visą Sovietą imperiją
liki šio meto buvo skelbiama, kad Sovietų Sąj'unįgą 

sudaro 15 respublikų ir keli autonominiai regionai. Lie
tuviai labai gerai žino, kad tų respublikų ir regionų savi
valdos teisės buvo bevertės, nes rusai su jomis darė, ką 
tiktai jie norėjo. Lietuviai žino, kokiu būdu ir kokiomis 
priemonėmis rusai įsijungė Lietuvą į Sovietų Sąjungą ir 
laisvą Lietuvą pavertė 15-ta sovietų respublika.

Okupantas pasakoja, kad lietuviai valdo Lietuvą. Jis 
tvirtina, kad Lietuvoje žmonės kalba lietuviškai ir val
džios priešakyje stovi lietuviai. Šumauskas skaitosi Lie
tuvos aukščiausios tarybos pirmininkas, o Antanas Snfeč- 
kus yra pirmasis komunistų partijos sekretorius. Ko rū- 
sai neskelbia, tai kad Šumauską ir Sniečkų lietuviams pa
rinko rusai, o ne lietuviai Jeigu lietuviai, kad ir komu
nistai, išsirinktų savivaldos pareigūnus, tai tada rusų 
tvirtinimas, kad lietuviai patys tvarko savo krašto rei
kalus, turėtų šiokios tokios vertės. Šumauskas su Snieč
kum yra “tarybinės” respublikos priešakyje, bet abu 
gauna ir vykdo rusų duodamus įsakymus. i

Praeito karo metu sovietų valdžia vieno vidaus rei
kalų ministerio įsakymu naikino tas sovietines respublikas 
ir autonominius rajonus. Šimtus metų Pavolgėje gyvenę 
vokiečiai buvo išsiųsti į Sibiro šiaurę su visa rusų jiems 
duota “autonomija” ir kitomis “komunistinėmis” teisėmis. 
Panašiai Stalinas pasielgė ir su Kryme gyvenusių totorių 
teisėmis bei sovietų valdžios garantuotomis privilegijomis. 
Kaip iš vokiečių, taip iš totorių buvo atimti gyvenamieji 
namai, žemės ūkio padargai ir visas kelių kartų palikimas. 
Kaip į vokiečių, taip į totorių sodybas buvo atkelti rusai ir 
apgyvendinti išvarytųjų namuose. Kiekvienam buvo aiš
ku, kad po karo reikėjo leisti nuskriaustiesiems grįžti į 
savo namus ir savo sodybas. To reikalavo ne tiktai sovie
tų karo tarnyboje buvę vokiečiai su totoriais, bet ir aukš
tesni raudonosios armijos kariai, bet sovietų valdžia ne
žinojo, kur dėti Kryme ir Pavolgėje apgyvendintus rusus 
todėl ir neleido ištremtiesiems grįžti.

Vakarykščiame New York Timese yra ilgas straips
nis apie naujas pakaitas visoje Sovietų Sąjungos struk
tūroje. Vietoje visų respublikų ir “autonominių regionų”, 
visa sovietų teritorija padalyta į septynas ūkio apygardas. 
Pietų apygardą sudaro Lietuva, Latvija, Estija, Gudija, 
Moldavija ir Ukraina. Visos šių valstybių žemės bus su
jungtos. Jos bus kontroliuojamos iš vieno centro. Valdo
vai mano, kad jiems bus lengviau šias sritis valdyti ir ge
riau žmones ir žemes išnaudoti.

Apie norą pertvarkyti Sovietų Sąjungą jau praeitais’

Pirmieji naujo regiono valdovai jau apžiūrinėjo Mins
ku praeitais metais. Ten suvažiavusius žemės ūkio specia
listus rusai atvežė į Dotnuvą, kad parodytų pačią geriau
sią “Sovietų Sąjungos” žemės ūkio akademiją ir papasa
kotų apie natjausius javų, daržovių, vaisių ir galvijų au-

Sovietų valdžia jau paskelbė nuostatus, kuriais tu
rės Vadovautis Minske sėdįs galingiausias valdovas že
mės ūkio reikalams tvarkyti. Jeigu, sakykim, Lietuvoje 
is, o Gudijoje džius prinokę grikiai, tai Minske sėdįs val

dovas galės permesti kelis tūkstančius lietuvių į Gudiją

galės gudus nuvežti į Ukrainą ir pristatyti garbuzų lais
tyti. Valdovai mano, kad šitokiu būdu pigi darbo jėga 
jiems atneš daugiau naudos. Sovietų valdžia nori, kad 
ateinantį rudenį javai ir pasatai laiku būtų surinkti.

Sovietų spauda skelbia, kad Sovietų Sąjungos admi
nistratoriams pirmon eilėn rūpi krašto ekonomija, bet ru
sus pažįstantieji tvirtina, kad Maskvoje sėdintiems ru
sams labiausiai rūpi galimai greičiau surusinti Antrojo 
Paasulinio Karo metu užkariautas tautas. Siųsdami lietu
vius ir latvius į Gudiją, jie turės progos atsiųsti rusus į 
Lietuvą. Jau dabartiniu metu K'auftah ^atsiuntė 20,000 
rusų ir apgyvendino juos naujai pastatytuose butuose. 
Neatsiuntė jų daugiau, nes neturėjo kur apgyvendinti. 
Jeigu šią vasarą rusams pavyks pastatyti daugiau gyve
namų butų pačiame Kaime arba jo apylinkėse, tai reikia 
aukti, kad Kaunan bus atvežta dar daugiau rusų. Esti

joje rusų skaičius yra žymiai didesnis, negu rusų skaičius 
sietuvoje.

Visose mokyklose rusų kalba yra privaloma. Aukš
tesnėse mokyklose dėstoma rusų kalba ir literatūra. La
jui daug laiko pašvenčiama . Lenino “mokslui” ir įvai
riom “komunistinėm teorijom”. Rusų kalba vartojama 
raudonojoje armijoje, aviacijoje, geležinkeliuose. Lietu
viai verčiami mokytis rusiškai. Mečius Gedvilą tvirtina, 
<ad Lietuva yra lygi tarp lygių, bet tegu jis pabando pri
versti kurą pramokti lietuviškai, tai jis gaus tokį at
sakymą, kokį Sniečkus gavo iš Chruščiovo.

Už kelių metų, kai lietuviai būs sumaišyt su gudais 
ir ukrainniečiais, kai pačioje Lietuvoje bus tiek rusų, 
kiek tada ten bus lietuvių, tada rusai galės pravesti balsa
vimus, kad gyventojai pasisakytų, kokią kalbą vartoti 
naujai sudarytame regione. Aišku daiktas, bus pasisa
kyta už rusų kalbą, nes lietuvių, ar latvių, ar net gudų yra 
mažiau, negu rusų.

Rusai komunistai nepajėgė užsiauginti pakankamai 
duonos, jie neturi kuo aprengti pavergtų žmonių, jie ne
turi pramonei augti reikalingų mašinų. Reikia turėti vil
tį, kad rusams bepavyks surusinti užimtų žemių.

v© vienuolijos vyresnybę ir ne
priklauso nuo jokios kitos baž
nytinės valdžios. Nebent po
piežiui paduotum skundą... 
Bet kas tau jį priims ir kas jį 
skaitys? ! Dar, ko gero, skun
do priėmėjas tave kokiu bepro
čiu palaikys... »

Taigi, vargšas katalike, ne
laimingas žmogeli, matyda
mas vienuolynuose net didžiau
sią blogį, susičiaupk ir tylėk, 
niekam nesiskųsk, skundų ne
duok, nes tavo paduotas skun
das bus sprendžiamas tų, prieš 
kuriuos (ar dėl kurių negerų 
darbų) tu skųsiesi...

Na, dar būtų galima siekti 
kokį vienuolyno “generolą”, 
kaip, va, Tėvų Marijonų, bet 
tik tada, jei prie jo nebus tau 
ant kelio tave nemėgstąs ,“pus- 
generolis”... Priešingu atveju, 
tavo skundas pateks į to “tar
pininko” rankas, o iš jų į šiukš
lių dėžę... Tai ir viskas. Ta
da nieko kita mums katalikiš
ko tikėjimo broliai, nebelieka, 
kaip “apsiginkluoti kantrybe”, 
atsimenant, kad “kantrybė — , 
tai krikščioniška dorybė”...

Tiktai stebint tokią mūsų 
bažnyčioje “tvarką”, šėtonas 

gundo mus dėl jos netylėt, kel
ti balsą, reaguot, nesakau, kad 
protestuot, nes to pasakyti man 
neleidžia krikščioniškoji sąži
nė.

Gal gi veikime, kiek yra ga
lima, gerumu.

Tiktai vieną noriu čia, taip 
sakant, jau visai “į temą” pa
sakyt, kad toks mūsų tėvų vie
nuolių nesiskaitymas su krikš
čioniškąja morale ir tu tikin
čiaisiais daugį mūsų stumte 
stumia iš Bažnyčios. Silpnes
nio tikėjimo žmogus gali kar
tais iš jos net ir visai pasitrauk
ti, gal net pražudydamas savo 
sielą...

c) Kokie yra mūsų pasaulie
čiai kunigai?

Nežinau, kodėl, gal dėl to, 
kad esu išaugęs Suvalkijos ūki
ninkų krikščioniško nuolan
kumo šeimoje, labai gerbian
čioje Bažnyčios autoritetą, aš 
labai gerbiu ir visus kunigus, 
kol neįsitikinu, kad kuris jų ką 
tikrai negero, ką blogo daro.

Stebėdamas mūsų pasaulie
čius (ne vienuolius) kunigus, 
aš tik retą matau su kokia žmo
giška klaidele. Pats irgi kiek
viename žingsnyje vis klysda
mas, morališkai suklupdamas 
ir vėl atsikeldamas, nesipik
tinsiu nei mūsų tais kunigais, 
kurie irgi, kaip ir aš pats, su
klumpa, žinoma, mažiau, negu 
aš. Todėl aš lenkiu galvą prieš 
mūsų visą kunigiją, nežiūrė
damas į tuos, kurie padaro 
žmogiškų klaidų.

Man ypač malonu, kad, va, 
ir mūsų Chicagos kunigai ne
pyksta ant manęs dėl šitų mano

ss

Katyno miške buvo nužudyta 14,000 lenkų
(Tęsinys)

Dr. Miloslovik pasakė, kad vo
kiečiai komisijai davė visišką 
laisvę tyrimus daryti kaip ras 
reikalinga.

Apžiūrėjęs atkastuosius la
vonus, jis pats nulipęs į atideng
tą kapo duobę ir iš suspaustos 
lavonų masės pasirinkęs vieno 
jauno leitenanto lavoną, apreng
to karišku paltu, batais ir ki
tais žiemos apdarais. “Dekom
pozicija (gedimas) buvo tiek to
li pažengęs, kad truko visa va
landa tam lavonui išimti. Pada
riau post mortem ir radau, kad 
jd mirties priežastis buvo vie
nintelis šūvis į skrandą. Jo kau
kolėje dar buvo parako nudegi
mo žymė. Kadangi ant kūno 
nebuvo rasta kad būtų kokių 
gyvių (parazitų) ar vabzdžių 
kandžiotas, ir kadangi dėvėjo 
žiemine uniforma, buvo padary
ta išvada, kad žudymas atliktas 
dar šaltu metu, kol dar jokių 
vabzdžių nei vabalų nebuvo”. 
I>. Milostoviko galutinė išvada

laboratorijose vėliau padaryti 
mikroskopiniai atsigabentų kū
nų audinių tyrimai.
Paskutinis laiškas iš 1940 m.

balandžio 20 d. i

Liudininkė Mrs. Mettelich sa
vanoriškai atvykusi liudyti Kon
greso komitetui, nupasakojo koks 
sąmyšis ir teroras siautė Len
kijoje 1939 ir 1940 metais.

Vokiečiams padarius invaziją, 
jos tėvas Paul Haydvk . pėstinin
kų majoras ir profesionalus ka
rys, kurį laiką kovojo kol su žy
mia dalimi lenkų generalinio 
štabo pasidavė rusams. Rusai jį 
patalpino Baltstogės kdėflm 
iš kur jis su savo namniškiais 
apsikeitė kedrais laiškais, bet 
1940 metų pavasarį staiga din
go be žinios. Jo šeima buvo de
portuota į Sibirą ir 1940 metų 
birželio mėnesį gaVo iš majoro 
Hajduko paskutinį laišką. Laiš
kas buvo datuotas 1940 metų 
balandžio 20 dieną, matyti dieną 
ar dvi prieš masines egzekuci
jas. Vėliau, 1942 metais Seimo

Ruso kaimiečio paliudijimas
Kongreso komitete nė vieno 

gyvo liudininko neatsirado, kurs 
pats savo akftnis tas masines eg
zekucijas būtų matęs. Bet ap
klausinėjimams besibaigiant į 
komitetą dar atvyko vienas ku
nigas, buvęs lenkų armijos kape
lionas.

Jis papasakojo dar 1945 me
tais turėjęs pasikalbėjimą sa 
vienu rusų valstiečių, kurs sakė
si matęs kaip į Katyno mišką 
buvo maršuojami karo belaisviai 
ir paskui girdėjęs miškų gilumo
je žmonių riksmus ir daug šau
dymų. Liudytojas pasakė, kad 
tas rusų kaimiestiš gyvena An
glijoje ir yra britų kariuomenės 
apsaugoje. Pate kunigas save 
Mtdijftną &Vė ui «ždW» sta- 
Wdanito. Tą ru«ą klMetĮ jfc 
susitikęs vokiečių kadete. Ku
nigas sakėsi turįs giminių ana
pus Geležinės Uždangos ir pri
sibijąs, kad jie gali nukentėti, 
jei rusai jį susektų... J. Pf.

Stasio Dambrausko sukaktis

ta, kad žudynės buvo atliktos ne ; gavo žinią per laisvųjų lenkų ar- 
vėliau kaip 1940 m. balandžio mijos grupę užsieniuose), kad 
mėnesį, ką patvirtino Zagrebe l jis buvę nužudytas Katyne.

ILGO AMŽIAUS ŽINOVAS
Mirus vienam mokslininkui 

nekrologe bato parašyta:
“Perankstyva mirtis sutruk

dė jafo tyrinėjimus ilgo amžiaus 
srityje”.

šio šimtmečio pmdioje tūks
tančiai lietuvių jaunuolių atvy
ko į JAV. Vieni jų pastoviai ap
sigyveno tose valstijose, į kurias 
atvyko. Kiti, pagyvenę kurį lai
ką vienoje vietoje, ieškodami ge
resnių gyvenimo sąlygų, kėlėsi 
kitur.

It vienas tokią, Ui StaniSlo- 
vas Dambrauskas. Jis gimė Že
maitijoje, gausioje dešimties 
vaikų šeimoje. Į JAV atv^tb bū
damas 16 metų. Apsistojo Vėr- 
monto valstijoje, Bnritagton 
mieste. *Po kurio taiko persikė
lė į Oklahotną, kut giliai po že
me kasė anglis.

Kiti)* angtiakatių streikui, 
kUYts užsitęsė gan ilgai, Stasys, 
patikęs anglių kasyklai, išvyko 
j Washington*. čia vertėsi įvai
riais darbais. O 1917 metais, 
laike Pirmojo Pasaulinio karo, 
buVo pašauktas į kariuomenę. 
Po bendro apmokymo., M tūks
tančiais kariu, buvo pasikastas 
į frontą Prancūzijon ir kovojo 
su vokiečiais.

Karui pasibaigus, jo dalinys 
buvo pasiųstas į tolimą Rusijos 
Sibirą, į Archangelsko miestą, 
kovoms su raudonąja gvardija.

Ten kovoms pasibaigus, dalinys 
buvo grąžintas atgal į Prancūzi
ją poilsiui. It po vieno mėne
sio, grąžintas atgal į JAV. IT 
taip, p. Stasys DambaT-Dain- 
brauskas, garbingai atlikęs ka
rio pareigas naujai tėvynėi, 1919 
m. grižo į civilinį gyvenimą.

Lietuvai atgavus Nepriklau
somybę, St. Dambar 1926 įdė
tais išvyko į Lietuvą aplankyti 
tėviškės ir artimųjų. Po dviejų 
metų viešnagęs Lietuvoje, grį
žo atgal į JAV ir įsikūrė Chi
cago j e, Bričporto lietuvių kolo
nijoje. čia vertėsi bizniu. Įstojo 
į Amerikos Legiono Postą, kuris 
Vėliau buvo pavadintas Dariaus- 
Girėno 270 vardu, kuriame ir 
dabar aktyviai dalyvauja.

Gyvendamas Bričporte, susi
pažino su jauna gražia našlike 
Veronika Shukshta. Jinai augi
no du sūnus, Edį ir Robert. Ir 
1986 m. Stasys su Veronika su
simainę žiedais, ėjo bendru gy
venimo keliu. Po kiek laiko, jo 
geroji žmonelė jam padovanoja 
gražią dukrelę. Auga mažoji 
Karolė, o jos broliai Edis ir Ro
bert ją labai mylėjo.

Antram Pasauliniam karui
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Dievą, jų pastangos pAuaikJn- 
ti religiją, nes mes laikome re
ligiją žmonių ir tautų dorini
mo veiksniu. Manding, tuo tu
rėtų susirūpinti ir geros valios 
netikintieji, kuriems irgi rūpi 
tautos moralė.

Mes turime daryti visa su
stabdyti religinj mūsų tautos 
persekiojimą ir religinės mū
sų žmonių laisvės varžymą da
bartinėje Lietuvoje. Duokime 
dėl to skundus, protestus tarp
tautinėms institucijoms, kelki
me balsą visų laisvųjų tautų 
spaudoje ir pan. Tuo ypač tu
rėtų rūpintis mūsų laisvinimo 
veiksniai.

2) Rūpinkimės mūsų išeivi
jos, ypač gi jaunimo religiniu, 
tuo pačiu ir doriniu auklėjimu, 
šeimoje, bažnyčioje, mokyk
lose, organizacijose ir kitur.

3) Supažindinkime mūsų jau

straipsaių Naujienose (dėl vie
nuolių negerų darbų), tikėda- 

. mi man, kad aš juos rašau be 
pykčio^ gerais tikslais, gera va
lia, vadovaudamasis savo do
rinės atsakomybės jausmu, sa
vo sąžine.

d) Kokie esame mes, 
niai katalikai išeivijoje?

aa) Pirmiausia, mane 
ir mano jausmus į save lenkia 
tie, kurie yra tikrai krikščio
niškosios dvasios ir krikščio
niškojo gyvenimo stiliaus, nors 
ir nepriklausą Bažnyčiai, nors 
ir be katalikiškojo “credo”. 
Kodėl? Aš galvoju, kad-jiems, 
neturintiems Motinos Bačny- 
čios savo kelrodžiu ir vadovu, 
yra daug sunkiau būti ir išlikti 
doriems, gražaus pavyzdingo, 
iš esmės krikščioniško gyveni
mo, negu mums formaliems 
katalikams, Motinos Bažnyčios 
globojamiems ir gyvenimo ke- nimą su mūsų lietuviškų formų 
lyje jos paramstomiems. Aš la
bai gerbiu tuos mūsų natūra
lius krikščionis ir džiaugiuosi, 
turėdamas iš jų apsčiai savo 
labai gerų, artimų draugų.

bb) Esu irgi labai atlaidus 
mūsų katalikų masei, neturin-

1 Čiai augštesnės religinės kultū
ros, dėl ko tie masės žmonės 
kartais net ir labai doriškai 
klysta, bet nesupranta darą 
dorinių klaidų. Ne jie kalti, 
kad neturėjo reikiamo dorinio 
— religinio auklėjimo. Tokių 
mes turime daug.

cc) Esu betgi labai apsivylęs 
tais, kurie turėjo religinį auk
lėjimą namie ir mokykloje, ku
rie nuo jaunų dienų priklauso 
organizacijai su obalsiu “Visa 
atnaujinti Kristuje!”, bet visai 
negynea taip, kaip tas kilnus, 
Šv. Pijaus X-jo paskelbtasis ir 
jų įsisavintas obalsis reikalau
ja. Turiu galvoje čia ateitinin
kus, kuriems ir aš be pertrau
kos nuo savo 12-kos metų am
žiaus priklausau, nors dabar 
jau eilę metų mano santykiai 
su jais tėra tik formalūs — aš 
negaliu aktyviai dalyvauti jų 
veikloje. Mane labai paveikė 
vad. frontininkai, kurie suda
ro ateitininkų daugumą, bet 
kurie, deja, man nebesupran
tami savo idėjomis ir savo 
taktu, savo gyvenimo prakti
ka.

Galėčiau čia daug dėl jų pa- 
sakyti, savo širdies skausmą 
čib išlieti, bet ką tas padės? !... 
Reikia dar palaukti.

VI. KAS KELIA .MŪSŲ 
SUSIRŪPINIMĄ IR KAS 

\ MUMS REIKIA DARYT?
1) Pirmiausia; mūsų rūpes

tį kelia nuožmus bedievinis ko- 
mtmistų persekiojimas Lietu
voj mūsų brolių ir sesių katali
kų ir kitų krikščionių taip pat 
it nekrikščionių tikinčiųjų į

eili-

žavi

pasibaigus, sugriautoje Vokie
tijoje atsirado tūkstančiai lietu
vių benamių. Tai pabėgę nuo 
žiauraus komunizmo ir vokiečių 
suvežti darbams karo pramonei. 
Atsiradę sunkiose gyvenimo są
lygose, susiradę gimines, gyve
nančius JAV, tiesė savo rankas, 
prašydami pagalbos. ■ Ir tūkstan
čiai JAV lietuvių, giminėms ir 
negiminėms ištiesė savo dosnią 
pagalbos ranką, pasiųsdami gau
sias maisto bei rūbų siuntinius. 
Neatsilieka ir St. ir V. Dambar. 
Iš savo išteklių jie sušelpia Sta
sio sesers sūnų kun. A. Bertašių, 
artimus gimines J. ir Stef. čės- 
ną ir J. ir G. Juškų šeimas. O 
199 m. kun. A. Bertašim iY gau
siai J. ir St, čėsnų šeimai su
daro sąlygas atvykti į JAV. At
vykusius apgyvendina savo na
me. D patys nusiperka gražią 
rezidenciją Gage Parke, kur ir 
dabar gyvena.

1971 m. St. ir V. Dambar, 
Sharkos restorane šventė savo 
35 metų Vedybų Jubiliejų. Ta 
proga juos sveikino vaikai, su 
savo gausiu prieaugliu ir visa gi
minė. šiais metais, gegužės 8 d. 
Stanislovas Dambar švemčia sa
vo ne tik vardadienį, bet kartu 
ir 86-jį gimtadienį. Nežiūrint 
į pragyventų metų skaičių St.

religine kultūra, irlaikykimės, 
kiek yra galima mūsų susiklo
jusių dorinių — religinių tradi
cijų išeivijoje. Tada mūsų ben
dra religija bus gyvas dvasinis 
ryšys, siejąs mus į tautinę ben
druomenę.

4) Stenkimės visi, ypač gi 
katalikai ir protestantai , kuo 
daugiau suartėti ir bendradar
biauti tautos dorinime.

5) Katalikai, priklausą Baž
nyčiai, taip pat ir kiti krikščio
nys būkime tolerantiški neti
kintiesiems ar kitaip tikintiems 
geros valios lietuviams ir ben
dradarbiaukime taip pat su jais 
tautos dorinime. “Vardan tos 
Lietuvos vienybė težydi 1... ” 
Pageidaukime, kad ir netikin
tieji ar kitaip tikintieji irgi 
būtų tokie pat su tikinčiaisiais, 
kaip jie buvo ir yra tokie iki 
šiol.

6) Pageiadukime, kad mū
sų katalikų spauda, ypač kuni
gų ir vienuolių leidžiama ir re
daguojamas būtų kuo daugiau 
gyvos religinės dvasios ir veik
tų mus, ypač mūsų jaunuome
nę daugiau auklėjamai.

7) Reaguokime prieš bet ko
kius mūsų spaudos išsišoki
mus prieš religiją, kaip tokią, 
arba prieš krikščionybę, kuri 
yra mūsų tautos giliai įsisavin
toji bendroji religija, kartu gi 
ir vienas iš mūsų lietuvybę su
darančių elementų.

8) Reaguokime ypač gi prieš 
spaudoje kartais pasireiškian
čią piktą antireliginę propagan 
dą, kuri nesiderina su mūsų 
tautos doriniu interesu, o taip 
pat ir pagrindinėmis žmogaus 
teisėmis.

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Dambar šiuo laiku jaučiasi gan 
stiprus. Jo kasdienis svečias — 
tai Naujienos. O nuolatinis už
siėmimas, tai priežiūra darželio, 
kuris pilnas pražydusių pavasa
rio gėlių.

šios garbingos sukakties pro
ga, tebūnie man leista savo ir 
visos giminės vardu, nuoširdžiai 
pasveikinti mieląjį Sukaktuvi
ninką, linkint sveikatos ir Ilgiau

sių Mėtų! Juozas Juška

LAGAMINAS GREITESNIS
Kelionės lėktuvais, šiais lai

kais, nepaprastai nuostabios — 
pusryčiauji Berlyne, pietauji 
Londone, vakarieniauji New 
Yorke, o tavo lagaminas jau Rio 
de Jeneiro.

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS
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Vakaras, skirtas literatūrai
Santa Monikos lietuvių klu

bas pakvietė žinomą literatę Al
doną Augustinavičienę iš Cle
veland©, skaityti viešą paskaitą 
apie losangelietį rašytoją laure
atą.

Toks vakaras, skirtas lietuvių 
literatūrai, įvyks birželio mėn. 
1 d. 7 vai. Santa Monikos mo
terų klube (Santa Monica Wo
men’s Club) Ketvirtosios gatvės 
ir Wilshire. Bulvaro kampas. 
(12101, 4th St. S. Monica, Co.).

Paskaitos pavadinimas Jur
gio Gliaudos kūryba.

Paskaitininke yra Clevelando 
L’ršuliečių kolegijos profesorė 
asistentė. Ji dėsto prancūzų li
teratūrą ir vokiečių kalbą. Lie
tuvoje ji baigė Vilniaus Univer
sitetą. Amerikoje — Western 
Reserve Universitetą, gaudama 
prancūzų literatūros magistro 
laipsnį. A. Augustinavičienė yra 
talentinga paskaitininke, dažnai 
kviečiama kalbėti amerikiečiams 
universitetuose parengimuose, 
kur ji supažindina amerikiečius 
akademikus su lietuvių kultūra 
ir literatūra. Tokiu būdu A. Au
gustinavičienė plačiai pasklei
džia žinias apie lietuvius.

Kalbėdama ir lietuvių akade
miniuose parengimuose A. Au
gustinavičienė giliai apžvelgia 
ir nagrinėja .lietuvių kultūros 
problemas. Pasirinkusi savo pa-

CRADINSKAS
ARUMRIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 6o. KEDŽIE kVE. 
T6lef. WA 5-2670.

Neatsiliepus — skambinti 
471-0225.

Valandos pagal susitarimą.

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

ML 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 vaL 
fįrto tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

ML FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71*1 S*. — TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. (EONAS SEBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PAOStATOS CHIRURGIJA 
2656 WĖŠT 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880
 Nadia* rez. totaf.: 448-5545

GRUNDIG
AM-FM Radijas, Magnetofonas

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

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 Į

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

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. FĖTRO (PUTKaMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GUDAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.8ER8NAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairię atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 Wast 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS 
į RADIJO 8EIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M,

-
Lietuvių kalta: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek- 
taadtam ūto 8:30 iki 9:30 vai. 
fyto.

Tetef.: Hemtoek €2413

7159 Se. MAPLEWOOD AVE. ;
CHICAGO, ILL 60629

g - - -  ------ ------- ■ —i

Priima ligoniu* pagal susitarimą.
M neatsiliepiąs skambinu 8744012

skaitai temą apie Lot Angeles 
mieste gyvenantį rašytoją, pa- 
skaitminkė žada apžvelgti Gliau
dos veikalus, nagrinėti jų turi
nį, įvertinti iškeltus klausimus, 
atrasti sprendimus, ir 1.1.

Kiekvienas, kas mėgsta lite
ratūrą, perka knygas, jas skai
to, bando įvertinti. Tačiau li
teratūrą, kaip mokslą, retas pa
žįsta. Būdama specialistė lite
ratė, A. Augustinavičienė pui
kai moka sudėtingiausias temas 
pristatyti pagauliai, labai vi
siems suprantamai. Tad tokia
me parengime dalyvavimas pra
plečia eilinio skaitytojo požiūrį 
į literatūrą ir jos vertybes.

Po paskaitos bus vakaro daly
vių susipažinimas su prelgente, 
pasikalbėjimai ir kavutė, (eg)

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGUA 

Telef. 8954533 
Pea Valley Medical Confer 

840 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

PHYSICIAN ANO SURGEON 
>434 WEST Hat STREET 

Ofisą*: HEmleck 44849 
R*M4 388-2233

OFISO VALANDOS:
nrmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Ražu Oi 84873

ML W. EISIN-EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

4132 SA Kadžio AvA, WA 5-2678
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 34001.

OR. NINA KRAIKEI-
(■<

ML P. STRIMAITIS 
GYDYTAS IR CHIRURGAS 
B6MK* praktika it etarurftija 

Oftoee 27M West 71*t St.
TeL: 9254296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 fr auo 2 iki 8 vai vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniai* 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

ML VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

tol.: PR 8-1223
OFBO VAL.: pirm., antrad., trėčiad. 
ft penkt, 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niai* 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

. pagal susitarimą.

TAMPA, FLA.
Iš Lietuvių kaimelio

Kaip neseniai taip neilgai.
Į Lietuvių kaimelį buvo atsi

kėlusi nauja lietuvių šeima Jo
nas ir Dilora Norgilai. Jonas 
Norgilas pradėjo gražiai savąjį 
namelį puošti — remontuoti, iš 
lauko pusės ir vidaus. Buvo mė
gėjas daržoves auginti. Prisi
sodino visokiausių daržovių. Dar
žą užtręšė taip, kad jo auginamos 
daržovės nepaprastai našiai au
go ir stebino kaimynus. Jonas 
buvo pavydingai draugiškas ir 
nepavydus ir puikiai su visais 
sugyveno. Vos įpusėjo susitvar
kyti sunkiuosius darbus, bet ne
spėjo baigti. Nelemta liga pa
kirto Jono sveikatą ir po poros 
mėnesių atsigulė į ligoninės lo
vą. Buvo mėginta Joną operuoti, 
bet viskam buvo pervėlu, liga už
vilkinta...

Balandžio 13 d. Jonas amži
nai užmerkė akis. Jonas Norgi
las buvo palaidotas kaimynys
tėje, Garden of Memories ka
puose.

Jonas paliko liūdinčią žmo
ną, du sūnus ir penkis anūkus. 
Sūnūs gyvena Wisconsin©, o 
žmona pasilieka viena gyventi 
savame namelyje Lietuvių kai
melyje. Liūdim ir mes netekę 
gerojo, darbštaus teisingo kai
myno. Taip trumpai Jonui teko 
apsidžiaugti L. kaimelio. Kaip 
jis pats sakė:

“Kad būčiau dar nors kiek il
giau čia išgyvenęs”... Jam liko 
toks trumpas su mumis pagyve
nimas — vos virš dviejų metų.

Man ypatingai liūdna kai ma
tau Jono sodintas daržoves. Jau 
niekas jų nelaisto ir netvarko, 
piktžolės baigia užviešpatauti.

Negalima net įsivaiduoti, kad 
tokia baisybė liga įlenda į žmo
gaus kūną ir pakerta vyrą kaip 
ąžuolą, dar gana stiprų, kuris 
įstengė net didžiausius medžius

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI
♦

— Cicero lietuviu namę savininkę 
draugijos narių susirinkimą* parapi
jos salėje 1500 So. 48th Court gegu
žės inėn. 8 d. 7:30 vai. vak. p. J. Ba
cevičius padarys svarbų pranešima 
namų mokesčių reikalu. Kviečiame 
visus narius ir nenarius susirinkime 
būtinai dalyvauti.

Valdyba

— Utenos Apskritie* klubo narių 
mėnesinis susirinkimas ivyks gegužio 
8 dieną Hollywood svetainėj. 2417 W. 
43rd SL 7 vai. vak. Turim daug viso
kių reikalų aptarti. Prašom narius 
atsilankyti.

Klubo Valdyta

V T tm— ai Ajį A c f• ■ awGf w* Vie
CHIRURGAS O

MM WBt 7l*t STREET
OB*4 telef.: HEmleek 4-2123
Retai teMu Gibson 84195

Priima ligoniui pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepta. tai tetef. Gi 84195

.. f. SUNOS, 0. P.
K ORTHOPEDAS4»ROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Baa
ed dažai. Speciali pagelta kojom* 

(Arch Supports) ir L L
VaL: 8—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2888 Want 83rd Chicago, III. <8629

Telef.; PRoepoct 6-5084
i i miei line » i—i........... ...

— Lithuanian Nat. Democratic klu
bo susirinkimą* įvyks trečiadieni, 
gegužės 9 d. 8 vai. vak. Hollywood 
satejė, 241? W. 43rd St. Po susirinki
mo bus Motinos Dienos Vaišės.

B. žemgulio, rast.

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

■ BREEMEENHHENWWEEHMEEliMMliMilBEMMMMMMBilBMB

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagietė* įspūdžiai ofcu 

(Motoje Lietuvoje apsilankius 101 psl Kaita $100.

' J. Jaamtn-s, A KISS iN THE DaEK. Pikantiškų ir intymią nuotykių 
i prašymai. paimti iš gyvenitno. Lengva* gdhu, gyv* kalba, gražiai išleist* 
150 psl. Kaina $2.50.

KrfsfiĮona* Donelaitis, THE SEASONS. Klasinė* poBttm* “Mėtai” poete 
Medo Rastenio vertima*. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina 83.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK \f 
tauto bruožai, paliečiant to taiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją 
111 psl. Kaina $3.06. Kietais viršeliais 94.00

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos fVMrtoiMe progomis Jas b 
kita* knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį *r 
puuąine perlaidą.

NAUJIENOS
1799 Sooth Halstad Street, Chicago. III. 6066h

■MEHBMBBBaBEMMMREHENMMBEEHRNEMMMHBMEaiMMR

i iškapoti, sukietėjusią niekados 
nedirbtą žemą iidirbti. Pikta li
ga pagriebusi | trumpą laiką 
visą kūną suėdė, išplėšė gyvybę...

Mielas kaimyne, Jonai, pasi- 
liuosavai nuo visų sunkiųjų dar
bų, ilsėkis amžinai.

O tau, mieloji kaimynė, gilų 
iš širdies užjautimą.

Tavo kaimynė Onutė

esą “kol egeistuos imperializ
mai, tol a|H«ijoe ka* 
rų pavojas.

Politrukų suvažiavimas
Maskvoje šiomis dienomis 

įvyko karinių komisarų — po
litrukų suvažiavimas, kurio 
dienotvarkės svarbiausias punk
tas buvo raudonosios armijos 
moralė ryšium su “šaltojo ka
ro” tarp Sovietų ir JAV baigi
mu.

Iki šiol politrukų svarbiau
sias darbas buvo indokfrinuoti 
kareivius prieš Ameriką, o da
bar atsirado visiška tuštuma, 
kurią reikia užpildyti kitokiais 
šūkiais. Atrodo, kad politru- 
kai nuo šiol bus pasmarktintai 
užsiundyti prieš Kiniją. Kas 
liečia Vakarus bendrai, tai 
prieš juos lieka galioti tezė,

Hamburgas mažėja
Dpa praneša, kad didžiau

sias miestas Vokiečių Federa- 
linėje Respublikoje, Hambur
gas, jau kelinti metai Jcaip pa
laipsniui mažėja, paskutiniu 
metu kas mėnuo iš miesto išsi
keliant po 1,000 gyventojų. 
Dar 1964 metų lapkričio mė
nesio statistika rodė Hambur
ge 1,859,592 gyventojus, o jau 
praeitų metų rugsėjo mėn. 
skaičiavimas rodo 1,771,675. 
Daugelis persikėlių į artimą 
šlezvig - Holsteiną, kiti įElbės 
upės pietinį šoną, o daugelis į 
priemiesčius.

Kitas reiškinys pastebėtas, 
kad Hamburgas labai sensta. 
Vaikų mažai gimsta, o jaunie
ji didmiestį apleidžia, o mieste 
piliečių virš 65 metų amžiaus 
jau dabar esą virš 300,000 ir 
skaičiuojama, kad neužilgo 
kiekvienas penktas hambur
gietis bus pensininkas.

+A. * A.
AGOTA RADZEVIČIENE

Pagal tėvus Kanapkytė
Gyv. 6827 So. Rockwell St

Mirė 1973 m. gegužio mėn. 4 dieną, 6:55 vai. vak., sulaukusi 70 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Suvalkijoj, Kybartų mieste.

Amerikoje išgyveno 24 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Juozas, duktė Theresa Urbonienė, žentas 

Povilas, 3 sūnūs — Bronius, marti Genė; Vytas, marti Marytė ir Al
gis, marti Minnie, 8 anūkai — Audronė ir Vytas Urbonas, Bronius Jr., 
Jennie, Danutė, Vitutė, Reimond ir Audrey Radzevičius, sesuo OM 
Racevice, seserys, vaikai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th Street
Antradieni, gegužio 8 dieną 40:30 vai. ryte bus lydima iš koply

čios į Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama šv. Kazimiem Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Agotos Radzevičienės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, dūkta, sūnūs, anūkai, Mot

Laidotuvių Direktoriai Steponas Č. Lack ir sūnūs. Tel. 737-1213.

VERONIKA KASILIAUSKAS
Gyv. Bridgeport© apylinkėj

Mirė 1973 m. gegužio mėn. 5 dieną. 5:00 vai. ryto, sulaukusi 76 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Tauragė* aps., Skirsnemunės pa
rapijoj. t

Amerikoje išgyveno 53 metus.

Paliko nuliūdę: sūnus John Kaslauskas, marti Bfernicė, anūkė 
Phyllis ir kiti giminės, draugai bei pažistami.

Priklausė šv. Kazimiero Rėmėjų ir Bridgeport© lietuvių Naftų 
Savininkų Sąjungai.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 Šo. Hateted Street.
Antradienį, gegužio 8 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidoja
ma šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Veronikos Kasiliauskas giminės, draugai ir pažistami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Sūnus, marH, anūkė.

Laidotuvių Direktorius Paul J. Ridikas. Tel. 927-1911.

DR. PETRAS J. ZALATORIS
Gyv. 6600 So. Artesian Ave.

Mirė 1973 m. gegužio 4 dieną, 6:30 vai. fyto. sulaukę* ES mėtų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Ramygalos vis.

Amerikoje išgyveno 64 metus.
Paliko nuliūdę: brolis John, brolienė Grace, brolio duktė Dori* 

Andruška su šeima, gyv. Washington. D. C., ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

Priklausė Illinois State Medical Society, American Lithuanian 
Medical As*oc. Ir SLA.

Kūnas pašarvota* Petkaus Marquette koplyčioje. 2533 West 71st 
Street.

Antradienį, gegužio 8 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į 8?. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas šv Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. *. Petro J. Zalatoriaus giminės, draugai ir, pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dafrvatti bkdbtuvėse ir sutrikti laki paskutifil pa- 
tarnavimą ir atdisveinnimą.

Nuliūdę lieka:
t- . ,1 * , . .-r-■4’1 VlTVTrV| Wl^Xi^VwLie,

Laidotuvių Direktorius Don aki Petkus. Tel. 476-2845.
LMMBMMM8RMIHMMMIflBMMMMi6MMMMBa8MM6MMai

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R-PAAIŠKINIMAI, 
“(VIENA DIENĄ BŪTIM KRIKŠČIONIUI

JIS yra, sudegins viską, kas nėra reikalinga tikėjimo ir cnaraktenaus na
muose. Bet turime atsiminti, kad tokie lojaliski charakteriai neišauga 
staigiai — keliose valandose ar dienose — kaip grybai; — charakteris yra 
auklėjamas dalykas, kurį reikia auginti ir tvirtinti, kaip kokį aliejaus 
medi.

taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadina*! “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei

8V. RA8TO TYRINĖTOJAI

PETKUS
TtVAS IR SŪNUS 

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

1410 So. 50th Ave^ Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDE1KIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

GERALDAS F. DAINUODOVYDAS P. GAIDAS 

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

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

MOOEKnlSKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublie 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vilnia 7-BB72
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, BL 974-4410

3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
Š — NAUMCMM, CHICAGO 8, WX.- MOKDAY, MAY t, 1973



MOTINŲ PAGERBIMŲ ŠVENTĖ
Gegužė 13 diena. Gal. di

džioji pasaulio dalis prisimins 
savo gimdytojas, mieląsias mo
tinas. Savosioms dar gyvoms 
bus mielas prisiminimas. Kurios 
jau gal daug metu kaip šalta že
melė užklojo, bet motinų ger
bimo diena ir jas primins, kad 
ir aš ir tu, dukra, turėjai savo 
motiną, kuri tave išauklėjo.

Kiek kurios motinos išgelbėjo, 
vis savuosius vaikus savo supra
timu auklėjo. Vienos motinos 
auklėjo kad jos vaikai būtų nau
dingi visuomenei. Kitos, kurios 
nesuprato kaip jos pagimdyti 
vaikai turi būti išauklėti ir ko
kiais keliais turės eiti tokios mo
tinos šiandien su sužeistomis 
širdimis prisimins ir pagalvos, 
kad aš motina esu, bet mano j 
pasaulį atnešti sūnūs ar dukros 
nužengė kreivais keliais. Nevie
na motina šioje garbingoje moti
noms skirtoje pagerbimo dieno
je skaudžiai, kruvinom ašarom 
prisimins šią motinų dieną.

Mes, kurios didžiuojamės iš- 
auklėję savo šeimas, su džiaugs
mu laukėm Motinos dienos, ži
nodamos kad mūsų sūnūs, duk
ros ir jaunieji anūkėliai atsiųs 
meilę išreiškiančią kortelę ar 
gražiai žydinčią gėlelę. Tai mie
la ir didelė, motinos pelnyta iš 
vaikų pagarba ir meilė.

Prisimenu, augant Lietuvoje 
minėdavo tik mirusiųjų moti
nų dieną (mano laikais). Būda
vo, einam lankyti kapus ir nešda
vom žvakutes ant mirusiųjų ka
po. Sužiebdavom žvakutes tik 
nakties laiku. Eidavo ir kuni
gai ir krapydavo vandeniu įžieb
tas ant kapų žvakutes. Toks 
tais laikais Lietuvoje buvo mo
tinų prisiminimas lapkričio 30 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

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

V. VALANTINAS

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

mą, tain pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsį visu lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmėsi 
ne tik i reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sia dovana — nauja prenumeratorių, kad nuolat didėiant ju skaičiui būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuviu 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas 
besistengiant surasti bent po viena nauja skaitvtoia. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos rei
kalingos, ir net būtinos.

Chieaąole. oriemieečiuoso ir Kanadoie Naujienos metam* __ $22.00.
putai matu — 512.00, trim* mėnesiam* — $7.00, vienam mėnesiui __ $3.00.
Kitose JAV vietose metam* — *20.00. pusei metų — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

PAVARDĖ IR VARDAS ---------

ADRESAS ----------------------------
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NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO, IL 60608

Siunčiu _____ ____dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui
□ Užsakau Naujienas savo __________ _______________ kaip dovana

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

Prie- 
Kuo- 
karū- 
tikrai

dieną. Nors tuomet aš turėjau 
savo motinėlę gyvą, bet būdavo 
taip gražu tokiose apeigose da
lyvauti. Kudirko Naumiesčio 
kapinės buvo užmiestyje, 
mieštis vadinosi Meištai. 
met eidavo procesija su 
nom, žvakėm tamsumoje
sudarydavo gražų bet liūdną 
vaidą. Parinktų giedorių liūd
ni aidai skambėdavo nakties ty
lumoje. Norėtųsi išgirsti, ko
kie dabar aidai skamba Lietu
voje?

Mano seselė netekusi savo 
ūkio namų. Rusai atėmė viską 
ką ji turėjo, o seselę patalpino 
invalidų namuose. Ji tankiai ra
šo, kad negali duonos valgyti, 
tai kai sulaukia “Jurgutį”, tai 
nusiperka baltos duonutės.

Baigdama noriu pasveikinti ir 
nalinkėti visoms visame pasau
lyje išblaškytoms lietuvėms mo
tinoms : Būkime motinomis! 
Džiaugkimės ir didžiuokimės, 
kad esame motinos. Kartu su vi
somis ir aš. Onutė

Policijos savaitė
Chicagos meras Daley savai

tę nuo gegužės 6 d. iki 12 die
nos paskelbė policijos savaitė. 
Ketvirtadienį, gegužės 10 d. 
Arie Crown teatre, McCormic 
Place, įvyks iškilmingas poli
cijos medalio įteikimas nusi
pelniusiems policininkams. Po 
atžymėjimų įteikimo vakare 
nuo 7:30 vai. tame pačiame te
atre bus muzikalinė programa, 
kuriai įėjimas nemokamas ir

Sofijoje,. Bulgarijoje, buvo fotografu paroda. Didelį pasisekimą tu
rėjo ši britų nuotrauka, pavadinta "Gyvulių pasaulyje nėra ne

apykantos.

publika kviečiama. Dėl bilie
tų (nemokamai) skambinti 
tel. 744 - 5574.

CTA 3 mėnesių 
eksperimentas

Pirmą kartą per 20 metų Chi
cagos Tranzito administracija 
daro bandymą, norėdama pa
tirti, ar daugiau važinė tojų au
tobusais patrauks važmos nu- 
mušimas per pusę. Nupigini- 
mas bus toks, kad už 45 centus 
bus galima nuvažiuoti ir atgal 
grįžti. Konduktorius priimda
mas 45 centus išduos kortelę, 
kuria nemokamai bus galima 
grįžti.

Tačiau eksperimentas yra žy
miai sumažintas, parenkant tik 
kelias autobusų linijas ir tik 
tam tikromis valandomis, kad 
vargu daug kas galės naudotis.

Kaip CTA 
išleidžia pinigus

CTA jau planuoja kaip iš
leisti planuojamus 8100 milijo
nų federal, ir valstijos fondus 
susisiekimo programai page
rinti. Tam tikslui planuojama 
pirkti daugiau autobusų ir va
gonų su reguliuojamu oru. Ta 
programa bus tik papildymas 
programos, pagal kurią CTA 
jau yra pirkusi 1,070 naujų au
tobusų su reguliuojamu oru ir 
planuoja dar pirkti 100 moder
nių vagonų požemio traukinė
liams. Tai programai CTA iš 
federalinės ir valstybės val
džios yra gavusi 8140 milijonų.

Sustiprintos viešųjų 
mokyklų sargybos

Chicagos miesto valdybos 
komisija policijos reikalams 
sušaukė pasitarimą dėl reikalo 
kovai su vandalizmu padidinti 
mokyklų apsaugą. Komitetas 
nutarė kreiptis į policijos su
perintendentą kad skirtų dau
giau policijos mokykloms sau
goti iš lauko ir iš vidaus, ypač 
savaitgaliais.

Pranešta, kad dėl “vanda
lizmo 1971 metais mokyklos 
turėjo nuostolių $1.360,000 su
moje ir dar $1,750,00 už išmuš
tų langų pataisysią.

■ ------------
TRUMPAI

♦

— Petras Simonėlis iš Mar
quette Parko apylinkės išrink
tas Rice aukšt. mokyklos Tėvų 
klubo patikėtiniu.

— The Rockefeller Founda
tion, Ill. W. 50 St. New Yorko 
mieste, įsteigtas 1913 m., yra 
suteikęs virš 9.000 stipendijų

asmenims iš 80 kraštų. Ameri
koje yra fondų, kurie remia 
kultūrinę tautinių mažumų 
veiklą ir specialius projektus. 
Lietuviai tų galimybių dar nė
ra išnaudoję.

— Stanley Balzekas Jr. savo 
laiške atspausdintame Chicago 
Tribune, kelia klausimą, koks 
tikrumoje yra likimas virš 
2,000 eilinių kareivių, dingusių 
be žinios Vietnamo kare, nes 
paleisti iš nelaisvės daugumoje 
yra tik karininkai.

— Vytautas J. Kapačinskas 
Northwestern universiteto 42-je 
metinėje studentų šventėje yra 
sceninių pasirodymų progra
mos vedėjo asistentas.

— Judita Kociutė iš Marquet 
te Parko apylinkės, Rosary ko
legijos garbės studentė, yra 
Amerikos įstudenti] (leidinyje. 
Studijuoja ekonomijos ir ma
tematikos mokslus, išrinkta 
Studentų tarybon, kurioje yra 
statuto komisijos pirmininkė 
taip pat Korp! Kappa Mu Epsi
lon sekretorė.

— Stud. Lawrence Labanaus
ką rekomendavo Southwest 
kolegijos vadovybė metinei 
Illinois Geografų draugijos pre 
mijai. Jis yra tos kolegijos gar
bės studentų sąrašuose.

— Leonida Kazėnas ir Petras
Ramanauskas iš Marquette 
Parko apylinkės gavo Ameri
kos pilietybę.

San Francisco mieste yra mada jau
niem* muzikantams groti gatvėse ar 
parkuose. Tai dažniausiai daro muzi
ko* mokyklų studentai, čia matoma* 
muziko* mėgėja* turi tik vieną klau

sytoją.

HELP WANTED — MALI "

Darbininkų Reikia

MAINTENANCE 
MACHINE REPAIRMEN 

W. & S. B. & S. 
JOURNEYMEN 

HAND SCREW AND 
TURRET I-ATHE 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 MERKLEY

BINKS MFG. CO. 
9201 W. BĘLMONT 

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

HELP WANTED — FSMALE 
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.

MUSTC FIELD 
332-5788

HOUSEKEEPER 
Northwest suburb.

Good transportation.
4 or 5 day week.

Cleaning and light landrv.
225-2130

HBLP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku 5r Darbininkių

MACHINE OPERATORS 
ASSEMBLERS 

PAINT SPRAYERS 
With experience and we 

will train.
Wirers & solderers.

ELECTRONIC SOUND CORP.
3245 WEST 30 STREET

— Chicaaos Miesto Koleaiią 
Administracija praneša, kad 
vvriausias amžiumi miesto ko
legijų studentas yra 72 metų 
amžiaus Sackheim iš Pilsen 
anvlinkės, istoies i .Mavfair 
kolegiją studijuoti ispanų kal
ba, nes žada vvkti atostogų į 
ispaniškai kalbančius kraštus. 
Jam taip pat patiko mokslas ir 
iaunų studentu draugystė, kad 
sekančiu mokslo metu pra
džioje jis pradės studijuoti ma
tematiką ir anglų kalbą bei li
teratūrą. Miesto gyventojams 
mokslas vra nemokamas visose 

i7 miesto kolegijose, taip pat TV 
.kolegijoje.

— Jonas Vaičiūnas, LR Mar
quette Parko Apyl. v - bos pir
mininkas. 6-šiy laikotarpių 
Apygardos valdybos narys, įvai 
irių LB komisijų dalyvis, besi- 
1 reiškiąs lietuviškoje spaudoje 
ir rašąs bendruomeniškais ir 
bendrai lietuvybės klausimais, 
vra pasiūlytas kandidatu į 7-ją 
LR Tarybą ir PLB seimą.

— Stefanija Kaulėnienė, LB 
Marquette Parko apylinkės val
dybos vicepirmininkė, po ma
žo susižeidimo gavo iš darbo

vietės keturias savaites poilsio.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žarna — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS ~ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KRHPKITĖS J'

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

[TISŲ fttSlŲ DRAUDIMO AGENTŪRA I

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
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

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

bute. Garažas
Prašoma žemiau trisdešimt tūkstančių 

dolerių.
Tel. 279-9459

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

x KAY’S PLACE 
IR PIKNIKU VIETA

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

Kaina‘60 dol.
Reikia inešti 20 dol. rankpinigių. 

Tel. 839-9584

WANTED- TO RENT 

Ieško butu

BRIDGEPORTE
Torp 32-ros ir 37-tos, tarp Emerald 
ir Lowe, našlei be vaikų reikalingas 
4 kambarių butas be baldų. Turiu 

garinį šildymo pečių.
Skambinti nuo 1-mos iki 5 vai.

LA 3-2736

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

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

kitoki blankai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

— n . —■

A. * L. INSURANCE B REALO
A. LAURAITIS

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

Nežiūrint susižeidimo, Kaulė
nienė dalyvavo paskutiniame 
valdybos posėdyje.

— LB Marquette Parko Apy
linkės valdyba nutarė skirti 
Marquette Parko Lituanistinę 
mokyklą baigiantiems dovanas. 
Mokyklą šiais metais baigia 32 
mokiniai.

— Jūratė Jasaitytę, LB Mar
quette Parko apylinkės valdy
bos vicepirmininkė, rūpinasi 
sudaryti programą Lietuvių 
Radijo Forume Kalantos, Sto
nio ir Andriuškevičiaus suside
ginimui prisiminti. Programo
je jau sutiko dalyvauti Emili
jos Pakštaitės vadovaujamas 
kanklininkių ansamblis. Mi
nėjimas bus gegužės 12 d.

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
7 KAMBARIŲ GRAŽUS švarus na

mas, 5 kmb. apačioj ir 2 viršuj, 2 vo
nios, įrengtas sausas beismontas, nau
jas gazu šildymas, aliuminijaus lan
gai, garažas. Greit galima užimti, arti 
mūsų ofiso. $19,500.

8 KAMBARIŲ 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% kambariu. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18,800.

10 BUTU 2 aukštų mūras. Arti 
Kedzie ir Parko. Apie $15.000 paja
mų. Galima gauti 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.

6 KAMBARIŲ modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $1’5,800.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro'vėsinimas. Įrengtas 
beismontas, baras. 1% vonios. 40* lo- 
taj Garažai. $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 
perstatai! 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, UI. 60600. Tel.: VI 7-8447

NAMŲ REMONTAS
PRIEINAMA KAINA

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

šaligatvius, laiptus ir t. t.
.ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NIDZINSKAS, 4065 Archer Avė.

Chicago, IIL 60632. ToL YA 7-5980

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANG1NYBSS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WIST 69th STRIKT 

ToL: Rlpubllc 74941

' ----- i —e -...

K. ERINGIS 
CALIFORNIA SUPBR 8ERVICI 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tuno-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO. ILL. TIL. VI 7-9327

A. 8. AUTO RBUILMRS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininku. Kai

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

TIL. — 7763888
Aniceto* Garbačiauskas, sev.

■NAUJIENOS* KIEKVIENO 
LIETUVIO

| DRAUGAS IR BIČIULIS




