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VISKAS PARUOŠTA SKYLAB KELIONEI
CAPE KENNEDY. — Pirmoji erdvės laboratorijos įgula 

baigė pasiruošimus ir sekmadienį atvyksta į Cape Kennedy. Pir
madienį trys astronautai stebės pirmos JAV erdvės laboratorijos 
iškėlimą į erdvę, į 270 mylių nuo žemės orbitą, antradienį su 
Apollo erdvėlaiviu pakils ir pati įgula. Astronautai Charles Con
rad, Paul Weitz ir medicinos dr. Joseph Kerwin, visi trys karo 
laivyno karininkai, susijungs su erdvėje skriejančia laboratorija 
ir į ją pereis trečiadienį. Laboratorijoje astronautai gyvens ir 
dirbs 28 dienas.

šis erdvės skridimas pradeda 
naują Amerikos f rd vės bandy
mų sritį. Laboratorija, kurios 
dydis kaip nemažo trijų mie
gamųjų namo, išbus erdvėje aš
tuonis mėnesius. Sekančios įgu
los išbus laboratorijoje po 56 
dienas. Bandymai parodys ar 
žmonės gali gyventi ir dirbti 
erdvėje ilgesnius1 laikotarpius.

Astronautai turės daug parei
gų. Jiems teks stebėti telesko
pu saulės fizinį procesą, netruk
dant žemės atmosferai. Astro
nautai stebės ir patys save. Tuo 
tikslu į erdves keliauja gydyt o- 
jas dr. Kervin. Jis ims astronau
tų kraujo pavyzdžius ir stebės 
fiziologinius pakitimus besvorė
je erdvėje. Jis tikrins savo drau
gų ir savo temperatūras, kraujo 
spaudimą ir kvėpavimą.

Pirmadienį Skylab stotis bus 
iškelta 12:30 vai. dieną. Vakar 
Houstono erdvės centre visi trys 
astronautai buvo tikrinami gy
dytojų, nustatant visas jų kūnų 
Savybes, kad jas 'tetų galima 
palyginti jiems sugrįžus iš ii- gurnui, 
gos kelionės erdvėje. Įgulos "ko
mendantas bus kapitonas Con
rad, du kart jau skridęs į erd- 
vęs su Gemini ir buvęs su Apollo 
12 mėnulio skridime.

šiais įgulai sugrįžus į žemę 
birželio 12 d. antroji įgula nu
skris į erdvės laboratoriją rug
pjūčio mėn. Trečioji įgulą pasieks 
laboratoriją lapkričio mėnesį. 
Galimas daiktas, kad paskutinei 
įgulai teks išbūti erdvės stoty
je daugiau negu 56 dienas. Tas 
priklausys nuo žinių, kurias ati
dengs pirmosios įgulos kelionė. 
Iki šiol ilgiausią skridimą erdvė- 
ej padarė sovietų kosmonautai 
1971 m., išbuvę 24 dienas.

Visų trijų įgulų bandymai erd
vės stotyje Skylab surinks moks
linių, medicinos ir technikos pa
tyrimų, kurie turės įtakos atei
ties erdvėlaivių konstrukcijai ir 
įrengimams.

1$ VISO PASAULIO

VIENTIANE. — Laose karo 
paliaubos geriausiai vykdomos, 
nors šalyje dar yra nemažai š. 
Vietnamo kareivių. Toliau vyks
ta derybos tarp vyriausybės ir 
Path et Lao komunistų atstovų.

BALTIMORE. — Sovietų Są
jungos krepšinio rinktinė baigė 
gastroles Amerikoje. Iš 6 rung
tynių sovietų komanda laimėj o 2. 
Sovietų žaidimas labai fizinis, 
su daug baudų. Amerikiečiai bu
vo nesusižaidę ir neįpratę prie 
tarptautinių taisyklių, kuriomis 
lošia sovietų krepšininkai.

WASHINGTONAS. — Birže
lio mėnesį Amerikos krepšinio 
vyrų ir moterų komandos važiuos 
į komunistinę Kiniją, kur loš 8 
rungtynes.

BANGKOKAS. — Tailandijos 
premjeras Kittikachorn pareiškė 
parlamente, kad Amerikos ka
rinės bazės Tailandijoje yra rei
kalingos pačios Tailandijos sau-

LIMA__ Peru vyriausybė ap-

Per specialią kameros akį nufotografuota 
įėję į Amerikos istoriją po

dalis, kurioje yra ir Watergate rūmai, 
šnipinėjimo demokratę partijos centre.

Pakeitimai stabdo 
įstaigų darbą

WASHINGTONAS. <— Pre
zidentas Nixonas pareiškė res
publikonų partijos lėšų rinkimo 
pietuose, kad Watergate įvy
kiams nebus leidžiama nukreip
ti vyriausybės nuo pažangos ir 
didžiųjų tikslų siekimo.

Stebėtojai tvirtina, kad Wa
tergate skandalas ir dideli pa
keitimai vyriausybėje jau pa
kenkė normaliam įstaigų darbui. 
Richardsonas tik tris mėn. te
buvo gynybos sekretoriumi, ku
riuo dabar paskirtas Schlesin
ger. Kalbama, kad prezidentas 
gynybos sekretoriaus vietą siū
lė David Packardui, kuris 1970 
m. buvo pasekretorius, tačiau jis 
nebenorėjo sugrįžti vyriausybės 
tarnybon. <

Buvęs demokratų šulas John 
Connally bus prezidento patarė
ju nepilną laiką, kartu likdamas 
ir Houstono advokatų firmos 
nariu. Galvojama, kad jis Bal
tuose Rūmuose tebus tris die-

NEPRITARIA NIXONO POLITIKAI
WASHINGTONAS. — Pirmą kartą per 6 metus kongreso 

Atstovų Rūmai nubalsavo nebeduoti vyriausybei lėšų tolimes
niam Kambodijos bombardavimui. Paprastai Indokinijos karo 
klausimuose vyriausybei daugiau priešindavosi senatas, o At
stovų Rūmai vyriausybę paremdavo, šį kartą 219 balsų prieš 188 
atstovai atmetė gynybos departamento prašymą leisti perkelti iš 
vienos sąskaitos į kitą 420 mil. dol., kad iš tos sumos būtų galima 
padengti ir Kambodijos paramos išlaidas. Atstovų Rūmai pri
ėmė ir kitą pasiūlymą — uždrausti iš naujai paskirtų 2.8 bil. dol. 
sumų nors centą naudoti kovos veiksmams Kambodijoje.

šis Atstovų Rūmų pasiūly
mas buvo priimtas 224-172 bal
sais. Dabar įstatymas eis į se
natą, kur laukiama pritarimo At
stovų Rūmų sprendimui.

Vyriausybės šalininkai įrodi
nėjo, kad karas Indokinijoje yra 
baigiamas. Greit prezidento pa
tarėjas Kissingeris turi vėl su
sitikti su šiaurės Vietnamo val
džios. nariu Le Due Tho. Kongre
sas negali varžyti vyriausybės 
rankų prieš tas derybas, kuriose 
bus sprendžiami ir Kambodijos 
reikalai. Kongresas pareiškė ne
pasitikėjimą prezidento Njxono 
politikai Kambodijoje.

Kritikai aiškino, kad Pre
sas niekada nedavė savo palai
minimo Indokinijos karui. Pre
zidentas jo niekada ir neprašė, 
įrodinėdamas, kad jis, kaip vy
riausias kariuomenės vadas, tu
ri saugoti ir ginti amerikiečių 
gyvybes Indokinijoje. Dabar ten 
amerikiečių kareivių jau nėra. 
Jei kongresas patenkintų gyny
bos (departamento reikalavimą

Izraelio manevrai 
įspėjimas Sirijai

JERUZALĖ. — Izraelio vy
riausybė neslepia, kad Golano 
aukštumose, buvusiose Sirijos 
žemėse, vykdomi kariuomenės 
manevrai yra įspėjimas Sirijai 
neįsikišti į Libano kovą su pa
lestiniečiais. Gynybos ministe- 
ris Dayanas pareiškė, kad Iz
raelis neis ginti Libano suvere
numo ir nebus arabų policininku, 
tačiau jei sirai įeis į Libaną, jie 
užims naujas sienas su Izraeliu, 

į tada Izraelis bus laisvas reaguo
ti-

Manevruose dalyvauja pėsti
ninkai, artilerija, šarvuočiai ir 
lėktuvai. Izraelio “golani ’bri
gada” laikoma geriausiu kariuo
menės daliniu. Lėktuvai, kurie 
netoli Sirijos sienos sukelia di
džiausią triukšmą, puldami bom
bomis “priešo taikinius”, nega
li neatkreipti sirų dėmesio į 

- toa. - - J
i rė Meir "įspėjo Damasko valdžią, 
I kad Izraelis jaus pareiga ginti 
savo saugumą, jei Sirija įžengs 
į Libaną.

Įvairių arabų valstybių pasiun
tiniai važinėja iš Beiruto į Da- 

•maską, bandydami užbaigti Pa
lestinos pabėgėlių konfliktą su 

7. Libano valdžia. Kovos Libane 
i su pertraukomis tebevyksta.

PIRMADIENI VIENOJE TĘSIAMOS 
MAŽINIMO DERYBOS

i’įTiV c*’
jsios derybos dėl karo jėgų sumažini- 

“ . Iki
šiol virš trijų mėnesių derybos buvo užkliuvusios už Vengrijos: 
ar jai duoti pilno dalyvio ar tik stebėtojo teisę. Sovietai norėjo 
Vengriją palikti tik stebėtoją, nes susitarus išvežti dalį kariuome
nės iš tų valstybių, kurios derybose dalyvauja, rusams nereikėtų 
išvežti savo kariuomenės iš Vengrijos. Pagaliau, vakarams šiek 
tiek nusileidus, Vengrija palikta pusiaukelyje. Ji nebus pilnas 
derybų narys, tačiau nebus ir “tik stebėtojas”.

VfgNA.
dovanojo amerikietį chirurgę!™0, “^nėje Europoje bu^pradėtos Vienoje pirmadienį.

Dar lieka susitarti dėl jėgų 
sumažinimo konferencijos dar
botvarkės. Nėra aišku, kur pil
nos sesijos vyks ir kada jos pra-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

dr. McGehee Harvey Saulės Or
dinu. Jis darė operaciją prezi
dentui Juan Velasco.

WASHINGTONAS. — Tyms- 
terių unija oficialiai įteikė sa
vo reikalavimus — 8% algų pa
kėlimo — darbdaviams. Darb
daviai pareiškė: Baisu, siaubin
ga! Tymsteriai nori pusantro 
dolerio į valandą algų pakėlimo 
trims metams, po pusę dol. kas
met. Ilgų, distancijų šoferiai sides, Per trejis mėnesius pa
nori 13.5 cento už kiekvieną nu-[ruošiamieji svarstymai buvo at
važiuotą mylią ir automatiškų liekami diplomatų, o ne pilnų 
algų pakėlimų, kylant pragyve- delegacijų. Varšuvos pakto pa
ninio kainoms. Be to, tymste- 
rių unija reikalauja priedų, dar 
vienos atostogų savaitės, dides
nių maisto ir nakvynių priedų, 
didesnių pensijų ir sveikatos 
draudimo.

žiūroms atstovavo Sovietų Są
junga, o Nato valstybėms '— 
Amerika.

Abipusio karo jėgų sumažini
mo konferencijos pilni dalyviai 
bus: Amerika, Britanija, Vaka
rų Vokietija, Kanada, Belgija, 
Olandija ir Liuksemburgas. Iš 
Varšuvos pakto konferencijoje 
dalyvaus Sovietų Sąjunga, Len
kija, Čekoslovakija ir Rytų Vo
kietija. šalia jų stebėtojais to
je konferencijoje dalyvaus Da
nija, Norvegija, Graikija, Ita- 

_ . ,lija. Turkija, Rumunija ir Bul- 
sprogdinti, nes ji ėmė vartytis gari ja. 
ir nepasiekė reikiamo aukščio. 
Raketa turėjo nukristi už 1,500 
mylių į Atlanto vandenyną, ta-1 
čiau nukrito už 5 mylių.

Bandymą stebėjo apie 200 
jūrų laivyno technikų ir svečių, 
iš laivo “Range Sentinel”. Bu
vo ir neprašytas svečias — so
vietų šnipinėjimo laivas “Zakar- 
patje”. Raketai įkritus į van
denį rusų laivas nuleido valtį, 
kuri ėmė ieškoti vandenyje su- 
progusios raketos dalių ir ki
to laužo. Abu amerikiečių lai
vai sugrįžo į uostą, palikdami 
rusų laivą, kuris stovėjo vos my
lios atstume nuo JAV povande
ninio, raketinio laivo.

Nepavyko raketos 
bandymas

CAPE KENNEDY. — Iš po
vandeninio laivo “Henry L. Stim
son” bandymo tikslais buvo iš
šauta Poseidono raketa, tačiau

nas per savaitę ir susitiks su 
prezidentu, kai šiam reikės gau
ti nuomonę apie vieną ar kitą 
problemą.

Nato valstybių stebėtojai ne
abejoja, kad šios derybos dėl ka

tro jėgų sumažinimo gali užsitęs- 
' ti daug metų. Sovietai jau pasi
sakė prieš bet kurį patikrinimą 
ar kontrolę, kuri tikrintų, kaip 
išvežami daliniai iš kitų valsty
bių. Vakarų atstovams užsimi
nus, kad kontrolę reikėtų taiky
ti ne tik pilniems derybų daly
viams, bet ir Vengrijai, sovietai 
pareiškė, kad jie nesutinka su 
kontrole ne tiktai Vengrijoje, 
bet ir kitose valstybėse. Kitaip 
sakant, niekas negalės patikrin
ti ar sovietai savo kareivių skai
čių satelitinėse valstybėse su
mažino ar paliko nesumažintą, 
o gal net — padidino.

Nežiūrint nedidelių vilčių, kad 
iš tų derybų kas išeitų, Vaka
rų stebėtojai patenkinti, kad de
rybos pagaliau prasidės.

+ Buvęs valstybės prokuro
ras Mitchell pareiškė, kad jis 
nekaltas, nors srand jury jį ap
kaltino valdžios įstaigų apgau
dinėjimu ir teisingumo trukdy
mu. Jis kartu su buvusiu preky
bos sekretorium Maurice Stans 
padėję finansininkui Robert Ves- 
co išsisukti nuo bausmės, kai jis 
paaukojo respublikonų partijai 
209.000 dol.

’ ♦ Uraganai Missouri ir Ar
kansas užmušė 5 asmenis ir pa
darė daug nuostolių.

+ V. Vokietijos parlamentas 
ratifikavo sutartį su Rytų Vo
kietija. Dabar oficialiai Bona 
pripažįsta dvi Vokietijas, kurios 
abi įeis į Jungtines Tautas.

Londono biržoje vėl pakilo 
aukso karnos iki 9(5.30 dol. už 
unciją.

Taivane dviem traukiniam 
susidūrus žuvo 11 žmonių ir 128 
buvo sužeisti.

Ilgametis Amerikos amba
sadorius P. Vietname Bunker 
išvažiavo iš P. Vietnamo savo 
79-tą gimimo dieną.
+ Miami Herald pranešė, kad 

“Zjęspies" revoliucionierių grupė 
pernai buvo infiltruota valdžios 
agentų ir todėl konvencijų metu 
policija nesunkiai galėjo “zip- 
pius” sutvarkyti, nes iš anksto 
buvo žinomi jų planai.

+ P. Vietname du paliaubų 
priežiūros komisijos helikopte
riai buvo priversti nusileisti ko
munistų šūvių. Viet Congo at
stovas vėliau atsiprašė komi si
jos už nemalorumus.

Pabrangs Fordo 
automobiliai

Detroitas. - Fordo automo
bilių bendrovės pirmininkas Hen-1 
ry Ford pareiškė bendrovės me-' 
tiniame susirinkime, kad 1974 
metų Fordo automobiliai bus ge-1 
rokai brangesni. Kainų pakėli
mas būsiąs “nejnažas”. Bendro-1 
vei daug kainuoja įrengti vy
riausybės reikalaujamus dūmų 
švarinimo, saugumo pagerini
mus. Fordas (neturėjęs kainų 
pakėlimo jau nuo 1972 m. sausio 
mėn., pareiškė pirmininkas.

Fordas pasidžiaugė, kad šių 
metų prekyba yra labai gera ir 
ateinančiais metais galinti su
mažėti. Jo nuomone, daug ame
rikiečių, kurie galvojo naujus 
automobilius pirkti ateinančiais 
metais, perka naujus šiemet, su
žinoję, kad 1974 m. modeliai 
bus brangesni. Todėl ateinan-: 
S?. ŽT m7^"‘5{?e‘kn>nM «1rtomobr.

liui bus parduodama tik 10 ga
lonų visose 11-koje stočių. Pa- 

BEIRUTAsTL Libano ka- našūs varžymai Amoco paskelb- 
riuomenės dalinys buvo apšaudy
tas artilerijos iš Sirijos pusės.
Keli Libano lėktuvai puolė arti- Jon^' 
lerijos pozicijas

SANTA MONICA. — Ligoni
nėje sunkiai serga aktorė Betty 
Grable, 56 metų.

kybos sumažėjimo, pasakė For
das.

ti »

vyksiančius manevrus. Premjė- įkelti lėšas Kambodijos kari-

Amoco reguliuoja 
gazoliną New Yorke

NEW YORKAS. — Pirmą 
kartą po lijo Pasaulinio karo 
viena didesnių gazolino bendro
vių, — Amoco (American Oil 
Co.) pradėjo reguliuoti parduo
damo gazolino kiekį New Yorko

ti ir Illinois Tollway oazėse, kur 
irgi parduodama tik po 10 ga-

| Bendrovės reikalų direktorius 
New Y’orke pareiškė, kad bendro
vė sitekia sutaupyti gazoliną atei
nantiems vasaros mėnesiams, 

I, kada jo daugiau perkama. Jei 
kiekvienas vairuotojas per atei
nančias savaites 
po vieną galoną 
žiau, tai gazolino

Kitos gazolino 
nereguliuoja parduodamo kie
kio. Exxon paskelbė, kad jos 
stotys gaus šiek tiek daugiau 
gazolino, negu gavo 1972 m. Mo
bil ir Texaco stotims parduoda 
tik tiek, kiek pernai, nors gazo
lino pareikalavimas ir padidėjo. 
Patys stočių savininkai galės re
guliuoti gazoliną pagal savo nuo
žiūrą, pareiškė Texaco.

nukentėją* Job Siū

sunaudotų tik 
gazolino ma- 

krizės nebūtų, 
bendrovės dar

PARYŽIUS. — Romano Mu
ssolini, buvusio Italijos diktato
riaus Benito sūnus, teisme rei
kalauja 225,000 dol. iš Paris- 
Match žurnalo, kuris paskelbė, 

pasitrauk- kad j0 tėvas buvo įsakęs nužu- 
at******0 dyti popiežių Pijų XI-tąjį.

nei paramai, tai gali būti palai
kyta kongreso pritarimu Kam
bodijos bombardavimui.

Prieš vyriausybės pasiūlymą 
balsavo 184 demokratai ir 35 res
publikonai, o už balsavo 45 de
mokratai ir 143 respublikonai. 
Pirmą kartą Atstovų Rūmai 
taip aiškiai pasisakė prieš vy
riausybės karinę politiką.

Gynybos' departamentas pa
skelbė, kad jis suras lėšų toli- . 
mesnei Kambodijos gynybai nuo 
komunizmo. Baltieji Rūmai pa
skelbė, kad dr. Kissingeris su
sitiks su Hanojaus politbiuro na
riu Le Due Tho Paryžiuje atei
nantį ketvirtadienį. Baltųjų Rū
mų spaudos sekretorius Ziegle- 
ris patvirtino, kad vyriausybė 
nepaliks Kambodijos komunistų 
malonei ir padės jai gintis. Jei 
Kambodija pralaimės kovą, at
sakomybė kris Atstovų Rūmams, 
pareiškė Ziegleris.

Australijos unijų 
prancūzų boikotas
SYDN6JUS. — Australijos 

darbininkų 35 didesnės unijos 
nutarė boikotuoti Prancūzijos 
laivus, lėktuvus ir visas prekes, 
šitaip protestuodamos prieš 
prancūzų branduolinių ginklų 
bandymus Ramiajame vandeny
ne.

Australijos vyriausybė krei
pėsi į Aukščiausiąjį Tarptauti
nį teismą Hagoje, prašydama 
uždrausti Prancūzijai tęsti bom
bų sprogdinimus Ramiajame va- 
denyne. nes žmonėms toje pasau
lio dalyje gresia pavojus nuo tų 
sprogdinimų kritulių.

Ir kitos Ramiojo vandenyno 
valstybės protestuoja prieš pran
cūzų sprogdinimus, tačiau Pran
cūzija į protestus nieko neatsa
ko.

NEW YORK AS. — žinomas 
dainų kūrėjas Irving Berlin, gi
męs Rusijoje kaip Izrael Baline, 
atšventė 85 metų sukaktį.



Teisiniai patarimai

KLAUSIMAS

Esu sertos kartos lietuvis. 
Turėjau draugą per 47 nietus ir 
mes gyvetiome kaip broliai. Jis 
manim pasitikėjo, aš — juo. 
Neturėjome paslapčių tltio vie
nas kito., . *

Jis man pasakė, kad jis Vra 
palikęs savo santaupas ir bonus 
(bonds) savo giminakiams (di- dafo,' lai nepalankiai.
pūkai, kurie dabar gyvėrta ne- Praeitais metais mano drau- 
toll thfcagbs); Jie atvažiavo į gas pradėjo sirguliuoti tai vie- 
Arhėrilfą 1949 įlietais ir vienus nokia tai kitokia liga. Galų
itiettia gyveno pas mano drati- gale atsidūrė ligoninėj. Dak- 
giį; Jie tada lt prikalbino jį tarai man pasakė, kad jis ser-

2 Sėviftftt 
ętftiffcąt* 

(Minimum $5.000)

**«'beok Savings 
Ali accounts eom- 
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1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
MU apylinkės. Dėkojame 
Joms ut nmm* iMtfMytą 
paaitikėjiBią. Mes n<jrė= 
tume būti Jama naudiagt 
.r ateityje.
Sąskaitas apdraustos iki
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sudaryti testamentą pas advo
katą, nes mano draugas buvo 
nevedęs ir kitų giminių netu
rėjo. Po kiek laiko tie giminai
čiai, būdami nepatenkinti ma
no draugu, išsikraustė į Illinois 
valstiją.

Praėjo daug metų. Mano 
draugas apie savu gimines retai 
tetišsimitldavo; o kai užsimin- 

gu vėžiu ir vaugiųj P0£W kad 
jo dienos esą suskaičiuotos. 
Klausiau daktarų, ar jis tai ži
no. Sako, ne, >ues jam tiesio
giniai nt*pa»«k«rtkr. bet jis grei
čiausiai ir pats supranta. Per
kėlė mano draugą į rest home 
(senelių prieglaudą). Ten jis 
vis prasčiau ir prasčiau jautė
si.

Vieną dieną, man jį lankant, 
jis pasiėmė savo buto raktą ir 
apsiverkęs man pasakė, kad 
jis norįs, jei jis numirtų, kad 
aš visus jo baldus, drabužius, 
televiziją ir kitus daiktus pasi
imčiau, kad mes esą seni drau
gai, ir kad jo giminės tuos daik
tus išmestų arba kam parduo
tų kaip “junk4* (kaip pasenu
sius daiktus), jis norįs, kad aš 
pasinaudočiau jo daiktais, o 
ne jie.

Apsiverkiau ir aš. Sakau 
jam: tu prieteliau nemirsi. O 
jis man — jeį nemirsiu, tada 
man raktą atiduosi atgal, ir 
man grįžus namo, mudu pus
bonkį išgersime.

Deja, taip neįvyko. Po pu
santro mėnesiu mano senas, iš
tikimas draugas pasimirė. Pra
nešiau jo giminėms Dlinois 
valstijoje, o tie tuoj pat ir at
sirado, verkė ir gailėjosi savo 
giminaičio, bet mačiau, kad 
jie tik jo palikimo atvažiavo.

Po laidotuvių, jie atėjo pas 
mane su savo advokatu, kuris 
surašė testamentą ir sako: Tu 
turi dėdės buto raktą, atiduok. 
Sakau, raktą turiu, bet jutos 
neduosiu. Mano draugas liepė 
man viską pasiimti, kas pasi
liko jo bute, o aš taip ir pada
rysiu. Sako, nieko panašaus, 
jei neduosi geruoju, pašauksi
me policiją. Privertė' tnane 
atiduoti jiem raktą. Viską iš
vežė ir pasiėmė, o man nepa
liko nieko, nei atminčiai.

Prašau man pasakyti, ar jie 
teisingai pasielgė, ir ar aš, jei 
būdau pasisamdęs advokatą, 
būčiau ką pasiekęs.

Drangas, Massachusetts

ATSAKYMAS
Neturiu jokios abejones’ kad, 

draugui mirus, wsr jo bute pa
likti daiktai ir baldai priklau
sė Tamstai.

Teisiniai šis reikalas atrodo 
sekančiai: draugas pareiškė 
savo norą (intetoioii) Tamstai 
atiduoti savo baldus ir kita, ir 
tato savo norui įvykdyti, jis

Los Angeles, Cal.
f f ' ; ' - .

Žurnalistai plito plunksnas
Keistokai skamba, bet taip 

yra. Mat, Los Angeles žurna
listai save aagirinkiiRtta pavadi
nę vakarenėtoia, kuries DLK Žo
dyne aptartos taip * vakarone — 
ėjimas vakarais panamiui ben
drai dirbti save Jarix> (verpti, 
megzti, plunksnų plėšyti ir pan.), 
o 1.E dar paaiškintu kad tok
sai kolektyvinis darbas esąs įdo
mesnis ir našesnis.

Taigi, §. m. gegužės mėn. 4

Tamstai įteikė savo buto raktą. 
Rakto įteikimas yra •‘simboli
nis” (symbolic delivery) per
leidimas bute esafičių daiktų. 
Tokiu būdu Tamstai padaryta 
dovana (gift) buvo pilnai įvyk
dyta. Tokia dovana teisiškai 
vadinama “gift causa mortis” 
(dovana mirties atveju).

Jei tamsios draugas būtų pa
sveikęs nuo tos ligos, kuria jis 
sirgo, tada ir tik tada — “sąly
giniai” Tamstai duota dovana 
turėtų jam būti grąžinama. Ka
dangi jis fnirė ta liga, — jo 
Tamstai padovanoti daiktai li
ko Tamstos, o ne giminių.

Nežinau, ar tie daiktai buvo 
tokios vertės, kad apsimokėtų 
gimines patraukti teisman. Be 
to, tai turėtų būti padaroma 
Illinois valstijoje, nes jie ten 
gyvena. Spėju, kad tie daiktai 
Tamstai buvo brangūs labiau
siai ne dėl jų vertės, bet dėl 
drango atminties (sentimentai 
value). Jei daiktai ir tarėjo 
medžiaginės Vertės, manau, 
kad vistiek neapsimoka dėl jų 
kelti bylą Illinois Valstijoje. 
Tamstai buvo padaryta skriau
da, bet teisinės išeities nėra. 
Geriausia apie tai užmiršti/ 

d. 7 v. v., tie žurnalistai antrą 
kartą susirinko Kazio Karužos 
“Vila Trakai” svetainėn “plėšy
ti plunksnų”. Sk. pirm. prof. J. 
Kuprioniui vadovaujant, ten ge- 
rokąi pakedenta tiek savos, tiek 
svetimos {dunksnos: išvardinti 
visi žurnalistikos žanrai ir su
minėti kaikurie jų atstovai, o 
essay-istai nepripažinti publi
cistais.

Pirmoji kalbėtoja Rūta Kle
vą Vidžitmienė patiekė atsargiai 
paruoštus “žurnalistikos Pagrin
dų Metmenis”, kuriuose, tarp ki
ta ko, išaiškino, kad šiuolaiki
niai žurnalistai negali būti neut
ralūs, nes redakcijos jų darbus 
pasirenkančios pagal daugumos 
skaitytojų pageidavimus, tikslu 
nenustoti prenumeratorių; kad 
žurnalistikai yra būtina ir lite
ratūrinė talka — trumpos no
velės, feljetonai ir kitokie be
letristiniai dalykėliai laikraščių 
atkarpose, o taip pat nemažai 
atskleidė technikinių ir psicho
loginių paslapčių (mat, ji yra 
šiatoe krašte pedagogė, filolo
gė) : kaip įtikti redakcijoms ir 
skaitytojams, etc.

Vakaronės talkininkas Alfon
sas Giedraitis kalbėjo apie žur
nalistikos žanrus, kurių, grada- 
cine tvarka, priskaitė net septy
nis, nurodydamas kuo jie vie
nas nuo kito skiriasi, o recenzi
jas ir paskirų mokslų (a la, tei
sės, medicinos etc.) periodinius 
leidinius priskyrė prie specia
liosios žurnalistikos, tiksliau ta
riant — prie specialiųjų sričių 
žurnalistikos; Šurnaiizmo grei
tosios komunikacijos techniki
nės priemonės: radijo ir tele
vizija, o pagelbinės — foto ir 
kinematografi j a.
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YIELD INCREASES TO 6.18% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY
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4192 Archer Avenue et Sacramento ! Chicago, Illinois 60632

Trečiuoju kalbėtoju buvo sa
tyrikas Liudas Balvočius, kuris 
daugiau dėmesio kreipė į mūsų 
spaudoje pasitaikančias negero
ves: slapyvardininkų akibrokš
tus, tarpusavio sąskaitų suve
dinėjimus ir net mirusiųjų pa
judinimus, bet to, įrodinėjo, kad 
reporteris esąs aukštesnės kva
lifikacijos už korespondentą ir 
pan. (!?).

Į žurnalistines diskusijas bei 
einamųjų reikalų svarstymus 
buvo įsitraukę beveik visi šios 
vakaronės dalyviai, todėl “pa
kedenta užsigulėjusios plunks
nos” ir pakalbėta net apie to
kius dalykus, kurie viešai ne
skelbtini.

Skyriaus V-ba apsiėmė pasi
rūpinti sekančiai vakaronei nau
jus prelegentus ir temas, o kad

CRANE SAVINGS and Loan Association

8. 8. PIETKIEWICZ, Pras.

4 7 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS
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investment 
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es tams. Mažiau
sia $5,000 

ar daugiau

Pinigai įdėti prieš menesio 15 d duoda dividendus už visą menesi 
dividendai mokami šaulio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti na u į# mūs© name.

VALANDOS: Pirmad. ir ketVirt. 9:00 ryt© — 8:dV vak. 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta 
dieniais 9:00 ryt© - 12:00 dienos Trečiadieniais už 
•taryta.

CHOOSE FROM
yearly
CERTIFICATE ACCOUNTS
$5,000 OR'MORE-2 YEAR MATURITY

STANDARD

yearly ' /

CERTIFICATE ACCOUNTS
$1,000 OR MORE-1 YEAR MATURITY

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

yearly

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

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

yearly 

PASSBOOK SAVINGS
ADD TO OR WITHDRAW ANYTIME

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

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

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

pro/. Jono Kuprionio sumaniai 
įvesta vakaronių tradicija atei
tyje būtų dar našesnė, tai da
lyviams prie kavutės su skanės
tais žada pribūti dar i r* konjako 
taurelė... Beje, foto — reporte
riu sutiko būti sk. narys Kasi
mi eras Motušis. Nuoširdžiu ko- 
legiškumu dvelkianti vakaronė 
ir šį kartą nusitęsė ligi 10 vai. 
vakaro. Adonis

---------- rf—
KALBA BE ŽODŽIŲ

Požeminiame traukinyje jau
nas vaikinas atsisėda prieš se
nyvą moterį ir kramto gumą. Po 
kurio laiko kai jis nustojo kram
tęs, moteris pasilenkė jo pusėn 
ir tarė:

— Man labai malonu, kad tam
sta tiek daug man pasakojai, bet 
labai gaila, aš esu visai kurčia.



I

R. SELENįJ TEISIU MOKSLUS PALYDINT
Roberto Selenio pavardė lie

tuviškoje spaudoje linksniuoja
ma jau keletas metų. Ne kartą 
ir šių eilučių autoriui teko jį pri
siminti, kai buvo rašoma apie 
jaunimo, ypač apie studentijos, 
veiklą. O prieš trejus metus, 
kai jis baigė vidurinę mokyklą, 
šiame dienraštyje jam nemažą 
straipsnį paskyriau (žiūr. 1970 
m. birželio 18 d. str. “Robertas 
Selenis — išskirtinas jaunuo
lis“). Tuomet aprašiau jo veik
lą lietuvių skautuose, lietuviško
je scenoje, tautinių šokių gru
pėse, lietuviškoje spaudoje. Pa
pasakojau, kad į amerikiečių 
spaudą pirmą straipsnį jis pa
siuntė 1966 metais, dar neturė
damas nė 14-kos metų ir Detroit 
News už tą straipsnį paskyrė 
jam piniginę premiją; kad tais 
pačiais tapo Panevėžio didumo 
miestelio. Frases, Mich., vienin
telio laikraščio Fraser News nuo
latiniu korespondentu ir kas sa
vaitę parašydavo po du-tris 
straipsnius; kad 1969 m., būda
mas 17-kos metų tapo to laik
raščio redaktorium ir tik vidu
rinę mokyklą baigęs iš redakto
riaus pareigų pats pasitraukė; 
kad jau kuris laikas bendradar-

biauja lietuviškoje spaudoje, 
įskaitant ir šį dienraštį; kad vi
durinę mokyklą lankydamas, vi
są laiką buvo garbės mokinių są
rašuose, kad visuomeninius 
mokslus baigė pirmuoju ir bu
vo priimtas į National Honor 
Society. Straipsnį baigdamas 
aš jam šitokius linkėjimus pa
reiškiau : “Išeinančiam aukšto
jo mokslo siekti, Robertui Sele- 
niui linkiu neišklysti į šuntakius 
ir nepasimesti, kaip šiais laikais 
ne vienas ir gabiausias jaunuo
lis, nuo tėvų atsipalaidavęs, pa
simeta. Jeigu Robertas žinių 
teikimo srity taip progresuos, 
kaip iki šiol, tai po dešimties 
metų mes tikimės iš jo lietuviš
ko dienraščio redaktoriaus...”.

Praėjo treji akademiniai me
tai. š. m. balandžio 28 d. Uni
versity of Detroit, mokslo me
tų pabaigtuvėse, 1800 jaunų žmo
nių įteikė diplomus. Robertas 
Selenis diplomą gavo su penkio
lika pirmųjų, nes jis universitetą 
baigė summa cum Įaudė. Huma
nitarinio skyriaus politinių mok
slų studijas, su akcentu ant 
tarptautinės politikos, baigė per 
trejus metus! Diplomų įteiki
mo dieną jam dar trūko dienos

Robertas Selenis

l

į

VELTUI 
JŪSŲ NAMŲ

ERWIN J.

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

254-8500
MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU 

Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

iki 21-rių amžiaus metų (gimęs 
1952 m. balandžio 29-tą). Atei
nantį rudenį tame pačiame uni
versitete Robertas kibs į teisių 
studijas, su ypatingu dėmesiu 
tarptautinei teisei.

Perskaitęs apie mokslinius lai
mėjimus, ne vienas pagalvos, 
kad Roberto Selenio visuomeni
nė veikla, tikriausiai, jau bus 
gerokai sulėtėjusi. Man nepa
prastai miela, kad ir prabėgomis, 
prisiminti Roberto Selenio — 
studento visuomeninius darbus. 
'Pirmiausia ir svarbiausia, tik 
studijas pradėjęs, Robertas at
gaivino Lietuvių Studentų są
jungos Detroito skyrių. Tiesa, 
kad kruvini įvykiai Lietuvoje 
labai prisidėjo prie LSS atsigai
vinimo visoje šiaurės Ameri
koje. Deja, po trejų metų dau-

gelis laikįnal prikeltų LS
____ .. 7 

gaivintas ir jo visus-trejds me-l r __~~ ~ —
tus vadovaujamas, LSS Detroi- 4 nr.Girnakalis savo straips- 
tn SVvri.,fi lifaf Veiklus ir pa_

. žymėjęs, kad anksčiau buvę lie
tuviai vieningi, bet pastaruoju 
laiku vienybė pairusi ir esą, “ži
noma, čia didžiausia kliūtimi yra 
frontininkai ir jų bendrininkai”. 
Girdi, altininkų intelektualinis 
lygis žemas, tad frontininkai į 
\Vashingtoną patys važinėja.

Daugiausia kaltina Naujienas, 
i esą “Naujienų dienraštis pasi
darė lietuviškų chunveibinų or
ganu“. (Ką reiškia žodelis 
“Chunveibinų” nežinau. Manau, 
kad Girnakalis bus šį žodelį pa
sisavinęs iš Lietuvos okupanto- 
ruso, kokiai nors žmonių gru
pei taikomą keiksmažodį).

Girnakalis mano, kad Cicero- 
je laimėjo: “Iš dugno kylančios 
jėgos” ir klebonija, nes kiti bu
vę užklupti jiems nepasiruošus. 
Bet Marquette parke, Gage par
ke ir Brighton parke nepasise
kę. Girnakalis rašo: “Revoliucio
nieriai Čią buvo visiškai sutvo- 
ti”. Aišku, Girnakalis revoliucio
nieriais vadina lietuvius, kurie 
yra priešingi įvairiems, kad ir 
prisidengiant kultūrinių ryšių 
palaikymu su Lietuvos okupan
tais rusais ar jų išprievartau
tais ar parsidavėliais, kad ir lie
tuviais.

Kiekvienas sveikai galvojąs 
lietuvis žino, kad jeigu nelaba
sis okupantas rusas ką nors ska
tina ir net ragina, tai jis su di

enai pi ii.eitų LšS sky-, 
& užmigo. Hobeito at- j GIRNAKALIS GRIEBIASI ŠANTAŽO

š. m. balandžio 20 d. Vieny-

Philomena sako
s--v> r.’

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

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

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

CHICAGO
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Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu:

to skyrius liko: veiklus ir gausus 
nariais iki šiandien. Skyriaus 
nariai dalyvauja etninių grupių 
visose politinėse demonstracijo
se. Robertas- visada žygiuoja 
pirmose eilėse. Kai studentams 
su grabu ir plakatais vaikštant 
prie teatro, kuriame Sibiro ru
sai šokėjai atlikinėjo programą, 
atvyko amerikiečių spaudos at
stovai, tai Robertas Selenis 
jiems taip aiškiai pasakė, jog Si
biro tremtiniai-lietuviai ir kiti — 
ten nešoka ir nedainuoja, o neša 
baisią vergi ją, kentėdami badą 
ir šaltį, kad Šis pareiškimas il
gai spaudoje buvo minimas, 

j Kai, regis, pernai, kažkoks ruža- 
! vas profesorius vienoje demon
stracijoje ėmė girti Jungtines 
Tautas, tai Robertas pirštu pri
kišamai nurodė, jog JT dar nie
ko nėra padarę Lietuvos ir ki
tų rusų pavergtųjų išvadavimui.

Skautiškos veiklos Robertas 
irgi nemetė, bet reiškėsi joje vi
sus trejus metus ir progresavo, 
nes eilę metų Buvęs Baltijos 
tunto adjutantu, neseniai bu
vo pakeltas į paskautininko 
laipsnį ir paskirtas tuntininko 
pavaduotoju. Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centre vienerius 
metus buvo valdybos sekreto
rium, o kitus — jaunimo vado
vu. LB Detroito apylinkės val
dybos nariu tapęs dar vidurinę 
mokyklą bebaigdamas, visus tre
jus studentavimo metus irgi bu
vo perrenkamas ir šiuo laiku yra 
vicepirmininkas visuomeniniams 
reikalams. Visus trejus metus 
buvo St. Butkaus šaulių kuopos 
valdyboje. Liko dainuoti jau
nimo chore ir šokti tautinių šo
kių grupėje ir liko bendradar
biauti lietuviškoje spaudoje. O 
kadangi daugelis jo universiteti
nių rašto darbų (papers) buvo 
rašyti lietuviškomis temomis, 
tai vienas-kitas iš jų buvo tal
pinti originale (anglų kalboje) 
Lituanus žurnale ir Garse.

Visuomeninė jo veikla univer
sitete irgi nenukentėjo. Ten bu
vo žinomas kaip geras kalbėto
jas, kiekviena proga iškeliąs Lie
tuvos bylą, šių metų pradžioje 
vienintelis iš U. of D. buvo ko
mandiruotas į trijų dienų Pre
zidentinį simpoziumą Indianoje. 
Prieš ūn-tą baigdamas, už visuo- 
'meniškumą buvo apdovanotas 
dekano raktais. Už pasižymėjimą 
moksluose buvo priimtas į gar
bės korporaciją Alpha Sigma 
Nu ir gavo politinių mokslų at- 
žymėjimą (Political Science 
Award). Kaip vienas iš dviejų 
geriausiai savo fakultetą baigu
sių, buvo apdovanotas Michiga- 
no valstijos vicegubernatoriaus 
James H. Brickley pinigine pre
mija.

Viskas, kas čia apie jaunąjį 
akademiką surašyta, yra tik pa- Į 
čios stambmenos. Į detales lei
džiantis, būtų galima prirašyti 
kelius sykius daugiau.

Per vasarą kiek atsipūtęs, Ro
bertas Selenis. kaip minėjau, iš
eina teisių studijuoti. Linkėji
mai, kaip prieš trejus metus, 
kad nenueitų šuniui šėko piauti, 
dabar jau tikrai nebereikalingi. 
Vyras, kuriam užteko valios, 
energijos, o kartu ir fizinių jė
gų per trejus metus summa cum 
Įaudė baigti politinių mokslų ir 
lygia greta reikštis lietuvių bei 
amerikiečių visuomeniniame gy
venime, savo kelią tikrai jau ži
no. Nelinkiu, kaip diplomą ap- 
laistant vienas linkėjo, teisių 
mokslus baigti per dvejus me
tus. Kokiems galams skubėti? 
Linkiu ir toliau likti studentų 
vadovybėje, be! aplamai lietuviš
kame visuomeniniame veikime, 
taflkiu giliau ir giliau leisti šak
nis' į akademinę bendruomenę ir 
skelbti jai Lietuvos tragediją. 
Viliuosi, kad už trejų metų čia 
teisių daktara Robertą Selenį 
sveikindamas, galėsiu išskai
čiuoti naujus jo nuopelnus.

Alfonsas Nakas

dėlių tikslumu viską yra apskai
čiavęs savo naudai.

Okupantas visomis priemonė
mis stengiasi užsieniuose gyve
nančius lietuvius skaldyti ir 
juos pratinti prie dabartinės pa
dėties įteisinimo prie Lietuvos 
okupacijos pripažinimo. Girna
kalis ir dar kiti Lietuvos oku
pantui mielai talkininkauja.

Toliau apgailestavęs, kad šu
laitis iš L. B. suvažiavimo buvo 
pašalintas, Girnakalis porina: 
“Nusikaltėlis yra tas, kas rei
kalavo žurnalistą išvaryti iš LB 
suvažiavimo. Nejaugi mes būsi
me priversti pradėti pasakoji
mus apie tautiečius pvz. 1941 m. 
kokioj Marijampolėj ėjusius na
ciškas policininkų pareigas?”

Čia jau, Girnakali, paprasčiau
sias šantažas. Girdi, jūs ten šu- 
laičio nelieskit, kitaip Girnaka
lis paskelbs, kad tas 'ar anas 
1941 m. tarnavo Marijampolėje 
policininku! Koks gi čia nusi
kaltimas, kad kuris nors tarna
vo policijoje? Manau^ policinin
ko pareigos garbingesnės, negu 
užsiminėjimas šantažu.

Čia man prisiminė panašus 
įvykis būnant Vokietijoje Wa- 
tenstedto stovykloje. Į stovyk
los raštinę atvykęs buvęs Lie
tuvoje kontrabandininkas D. ir 
pamatęs raštinėje buvusį Lietu
vos policijos tarnyboje ir jį su
laikiusį gabenant iš Vokietijos 
anodiją. Užtai reikėjo porą mė
nesių kalėjime pasėdėti. Pakėlė

baisų triukšmą. Visai stovyklai 
pranešė, kad čia randasi didelis 
nusikaltėlis policininkas. Tarp 

stovyklos gyventojų negavęs 
pritarimo ir pąsiėmęs vertėją 
nuėjo pas amerikiečių karo ko
mendantą. Karo komendantas 
išklausęs abiejų pasiaiškinimą 
ponui kontrabandininkui D. pa
sakė, girdi jo administruojamo
se stovyklose nusikaltėliams nė
ra vietos ir liepė išsinešdinti. 
Mana.u, kito komendanto admi
nistruojamoje stovykloje jis ne- 
bepasisakė, kad buvęs kontra
bandininku, išvažiavo į Kanadą. 
Bendrai, šantažas nėra garbin
gas amatas!

Be to toje pačioje Vienybėje 
šulaitis skelbia, kad š. m. rug
sėjo 1 d. į okupuotą Lietuvą spor
tuoti išvyksta, iš New Yorko 
10, o iš Chicagos8 sportininkai. 
Matot, ruseliai nesugeba duonos 
prisigaminti. Visose gyvenimo 
srityse nuo laisvojo pasaulio at- 
stilikę. Bet reikia pripažinti, kad 
propagandą varyti puikiai mo
ka. Sugeba net “razumniems” 
žmonėms smegenis išplauti.

Stasys Juškėnas

PERDAUG IR PERMAŽAI
— Pagaliau susiradai meilu

žį. Reiškia manęs jau tau per
daug?

— Visai priešingai. Jei susira
dau meilužį, tai reiškia tavęs 
man permažai, atsikirto žmona.
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nįų nuomonėmis dažniausiai eiti visiems naudingas.
Pagrindinių kiekvieno žmogaus teisių nepripažįs- 

tantieji redaktoriai tur tendencijos monopolizuoti visą iš
mintį. Jie įsivaizduoja kad jie daugiau žino, negu tų da
lykų žinovai Jie gali turėti žinių vienoje mokslo šakoje 
ar vienoje gyvenimo srityje, bet jie įsivaizduoja, kad jie 
žino viską. Netolerancija pradėta prieš kitos partijos, 
kitos tikybas, kitos srovės žmones, o baigiasi netoleran
cija prieš savuosius. Naujienos tape plačiau skaitomos ir 
įdomesnės, nes jose gali pasisakyti socialistas ir nesocia- 
listas, tikintis ir netikintis. Naujienose gali rašyti ir ka
talikas, neatsisakydamas principinių katalikų bažnyčios 
nuostatų. į

Tolerancija — priešingos nuomonės ar įsitikinimų 
gerbimas — lietuviams labai reikalinga, bet ne visų jų 
yra suprasta ir ne kiekvienas stengiasi ją taikyti praktiš
kame gyvenime. Mūsų tarpe yra tiek neapykanta persi
sunkusių žmonių, kad bet kurį tolerancijos žingsnį skai

prabilo okupanto balsu

O koks sunkus seminarijon 
įstojimas. Tik kulto komisaro 
sutikimu, jo leidimu ir gerai 
patikrintu kandidato lojalumu

nepateikdamas jokių argumen
tų. Koks gi paradoksas, jau
nuolis, baigęs aukštesniąją mo 
kyklą, gali visur (?) įstoti, tik 
ne į seminariją. Taigi, dėl 
kandidatų į seminariją lemia
mas balsas priklauso ne semi
narijos vadovybei, o tik val
džios pareigūnams.

Visos kitos buvusios neprikl.

prakiurusiais stogais, 
tos Kas gi nežino, 
katedros išniekinimo, 
mo jos koncertų sale, bei Šv. 
Kažimiero bažnyčios paverti
mo ateistiniu muziejumi. Ir 
kas gi, nežino, kad tame pa
čiame Vilniuje stovi tiek užda
rytų bažnyčių.

Mes tik tada patikėsime ka
nauninkui ir paskelbtam jo pa
reiškimui apie religinę laisvę 
okupuotoje Lietuvoje, kai anos 
policinės persekiojimo priemo
nės bus atšauktos. Ir kas gi, iš 
mūsų gali tikėti kan. St. Telks
nio padaryta raštiška propa
ganda, kada yra žinoma tiek

Vilniaus 
paverti-

Reikalinga tolerancija
Visi žinome, kad lietuviams trūksta tolerancijos. Jei

gu mūsų tautietis galvoja taip, kaip mes galvojame, tai 
jis mums atrodo geras, teisingas ir doras. Bet jeigu jo 
pažiūros yra truputį kitokios, tai tokio savo tautiečio mes 
nekenčiame, jo negalime toleruoti.

Tolerancijos stoką pradėjome jausti, kai priėjome 
įsitikinimo, kad tremtyje gyvenantieji lietuviai vis dėlto 
turi rasti bendrą kalbą. Okupantas yra galingas, savo 
dispozicijoje jis turi didelius finansinius šaltinius. Jeigu 
ižde neturi reikalingų pinigų, tai jis nesidrovi juos grobti 
iš pavergtų gyventojų. Jis pavergė gimtinį mūsų kraštą, 
o dabar jau stengiasi savo leteną pastatyti laisvų Ameri
kos lietuvių tarpe.

Mes žinome, kad turime vieningai dirbti, bet mes ne
galime pakęsti kitaip galvojančio, kitus įsitikinimus tu
rinčio tautiečio. Visi norime, kad mūsų kaimynas pri
silaikytų ne tik pagrindinių filosofijos ir dorovės nuosta
tų, bet prisilaikytų ir kasdieninių gyvenimo papročių ir net 
elgsenos smulkmenų. Kartais mūsų tautietis kasdieniniame

to nukrypimu nuo pagrindinių žmogaus santykius nor
muojančių principų. Retkarčiais toleranciją skaito net iš
davimu. Netolerantų yra kairėje ir dešinėje, jų yra kiek
vienoje politinėje grupėje ir kiekvienoje didesnėje orga
nizacijoje. Neapykantą lietuvių tarpe nuolat sėjantis S. 
J. Jokubka apie Naujienas yra tokios nuomonės:

“Kaip mes bekalbėtumėm, Naujienos savo laiku 
buvo ateistinis laikraštis. Vyriausias redaktorius ve
lionis P. Grigaitis net skelbdavo marksizmą ir kalbė
davo už darbo žmonių reikalą. Dabar šis laikraštis 
pasidarė visiškai kitoks. Laikraščio pulkininkas M. 
Gudelis jį taip nuvarė nuo koto, kad nebeatsiduoda 
nei menševizmo poku. Laikraščio puslapiai atsidarė 
ir religijos apologetams. Turiu galvoje Naujienose 
tilpusius straipsnius, pagal kuriuos Vilniaus vysku
pijos valdytojas Česlovas Krivaitis, vysk. Romualdas 
Krikščiūnas bei kan. Steponas Telksnys beveik jau ko
munistai. Naujienų bosui Vilniaus vyskpijos valdyto
jas Česlovas Krivaitis, vysk. Romualdas Krikščiūnas 
bei kan. Steponas Telksnys nusikalto dėl to, kad šių 
Tarybų Lietuvos dvasininkų krūtinėse plaka lietuviš
kos širdys”. (Vilnis 1973 m. geg. 11 d., 1 psl.)

Lietuvos laikais kunigų semi
narijos uždarytos, visi iki vie
nam vienuolynai sulikviduoti.

Mokyklos vaikams draudžia
ma lankyti bažnyčią. Drau
džiama juos mokyti religijos. 
Už vaikų katekizavimą kuni-
gas praranda kunigo teises. 
Štai, ką rašo vienas kunigas 
savo laiške apie tai. “Jei pas 
mane ateina vaikas egzaminui 
pirmai Komunijai ir pasakys, 
kad yra keturi Dievai, tai ku
nigas bijo pataisyti. Tai bus jau 
pamokymas, o mokyti neva
lia”.

Jei būtų laisvė, kas gi vers
tų tarnautoją toliausiai vykti, 
kad sekmadienį galėtų bažny
čioje pasimelsti. Bylos kelia
mos ir nuteisiami kunigai, kaip 
kokie kriminalistai nž tai, kad 
mokė vaikus tikybos. Kodėl 
nutyli Kanauninkas ir nieko 
nepamini apie kunigus Šeške
vičių, Zdebskį, Bubnį ir ištisą

daug priešingų faktų. Kodėl 
pagaliau, leidžiama nuvyku- 
siems į pavergtąją Lietuvą tik 
pabuvoti Vilniuje, Trakuose bei 
Druskininkuose? Kodėl jie ne
gali laisvai nuvykti į tėviškę ir 
kitas vietas? Kodėl jie negali
laisvai nuvežti giminėms lietu
viškų maldaknygių, devocijo- 
nalijų?

Tuo tarpu valdžia savo pini
gais spausdina knygas, šlykš- 
čiausio turinio, pajuokiančias 
Dievą, tikėjimą, tikinčiuosius, 
skaitymui vaikams mokyklo
se. Kodėl net nė mokyklose ne
leidžiama vaikus pamokyti po 
terių, o tuo tarpu priverstinai 
yra dėstomas “mokslinis” ate
izmas. Kunigų seminarijas už
darė, o tuo tarpu atidarė aukš
tąją partijos mokyklą Vilniu
je, kuri ruošia pažangius ate
istinius kadrus.
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Mūsų spaudoje
Lietuvių išeivių didieji rūpesčiai

Tokia antrašte montreališkė 
Nepriklausoma Lietuva Nr. 17 
be kt. rašo:

Džiaugiamės savo sukurtomis 
lituanistinėmis mokyklomis. Bet 
jose mokinių skaičius iš metų 
į metus mažėja. Įvairios prie
žastys čia minimos. Bet bene 
visų svarbiausia bus toji prie
žastis, kad dabartiniai tėveliai, 
turintieji mokyklinio amžiaus 
vaikučius, jau nebejaučia tokios 
stiprios atsakomybės, kokiu dar 
buvo vyresnioje kartoje.

Lituanistinių mokyklų išlai
kymas yra svarbesnis už viso
keriopus politinius laikino po
būdžio laimėjimus. Netekę lie
tuviškai išauklėtos jauniausios 
kartos, pakibsime ore, nepasiek
dami savo kojomis žemės. Dide
lis dėkingumas priklauso litua
nistinių mokyklų mokytojams, 
kurių tarpe matome nemažą 
skaičių visai jaunų žmonių. Jie 
aukojasi, jie dirba. Bet ar jie 
sulaukia iš visos lietuvių visuo
menės reikiamos paramos ?z

Nelabai smagu prisipažinti, 
kad buvo didelė lietuvių klaida 
sudėti milijonus dolerių į ply
tas į mūrus, į tuos gausius lie
tuvių parapijų pastatus, kurie 
ilgainiui išslysta iš lietuvių ran
kų. Spaudoje mirgėjo žinutės 
jog vienoje ar kitoje vietoje lie
tuvių parapija jau nebe lietuvių 
rankose, ji atimta ir atiduota 
svetimtaučiams. O kiek tokių 
faktų nutylima. Juk matome, 
kad daugelyje vietų lietuviai li
ko tik vargingais įnamiais savo 
buvusiose parapijose, o didžiąją 
dalį lietuvių turto jau valdo sve
timi.

gyvenime elgiasi pagal mūsų priimtinas taisykles, bet 
mums nepatinka, kad savo įsitikinimus grindžia kiek ki
tokiais filosofiniais pagrindais. Jeigu pajėgiame savo 
tautietį įtikinti, tai viskas tvarkoje, bet jeigu jis “laikosi 
savo” tai mes nuo jo nusisukame, jo pradedame neapkęs
ti, jo netoleruojame.

Naujienos visą laiką gynė pagrindines žmogaus tei
ses. Žmogaus sąžinės laisvė yra viena pagrindinių žmo
gaus teisių. Tų teisių yra ir daugiau, bet sąžinės laisvė yra 
pati svarbiausioji. Kas kovoja už sąžinės laisvę, nori, kad 
niekas negalėtų kištis į jo sąžinės reikalus, tas turi pripa
žinti ir kitam žmogui tokias pačias teises. Kiekvienas ko
votojas už sąžinės laisvę privalo būti tolerantas. Jeigu jis 
nenori, kad kas kištųsi į jo sąžinės reikalus, jis neprivalo 
kištis ir į kito žmogaus sąžinės reikalus. Pagrindinį žmo
gaus teisių principą skelbė visi šio dienraščio redaktoriai. 
Už sąžinės laisvę stojo veik visi šio dienraščio bendra
darbiai.

Kitaip reikalai atrodė šių pagrindinių principų ne
pripažįstantiems žmonėms. Jie negali suprasti, kaip 
Naujienose, lietuvių socialistų įsteigtame dienraštyje, 
gali rašyti kitokių pažiūrų žmonės. Kiti Amerikos lietu
vių laikraščiai kitokių pažiūrų rašytojų straipsnių nenori 
dėti, bet Naujienos leidžia visiems pasisakyti. Jeigu 
straipsnio autorius vartoja netikslius faktus, tai Naujie-

Nieko nesakysime dėl Jokubkos metamų epitetų Nau
jienų redaktoriaus vardu. Tiktai norime pasakyti, kad 
Vilnies redaktorius yra netolerantas. Naujienų pozici
jos jis negali sukritikuoti, todėl skelbia netiesą. Jo pami
nėti visi trys dvasiškiai okupanto yra naudojami rusiško 
imperializmo galiai stiprinti. Katalikų bažnyčia Lietu
voje yra persekiojama, o šie trys dvasiškiai, persekioto
jų verčiami rašyti ir kalbėti apie religinę laisvę “tarybi-

eilę kitų. Ar tai nėra kančios 
liudijimai, kokią žiaurią prie
spaudą Lietuvoje tikintieji tu
ri pakelti.

Kokia gi religinė laisvė, jei 
žmonės sekmadieniais verčia
mi kolchozuose dirbti? Sek
madieniai paverčiami darbo 
dienomis, net Kalėdos, Vely-

nėje” Lietuvoje. Jeigu “tarybinėje” Lietuvoje būtų res- kos. Pamaldų metu daromi
pektuojamos pagrindinės žmogaus teisės, tai okupantui 
nereikėtų prievartauti minėtų trijų dvasiškių.

Naujienos kėlė viešumon šv. Kazimiero kapinių skly
pų savininkams darytas skriaudas,. kai arbitrariškai bu
vo nuneštos visos sklypų savininkų santaupos ir visiškai 
nulietuvintos lietuvių suorganizuotos kapinės. Jos kėlė

iškilmingi susirinkimai, minė
jimai, kad tik, kaip nors žmo
nes atitraukti nuo pamaldų. 
Daugelis tikinčiųjų, ypatingai 
ligoninėse, net mirties valan
dą negali prisišaukti religinio 
patarnavimo.

viešumon žiaurų lietuvių tautos pavergimą ir tikinčiųjų 
persekiojimą. Jos rašo ir apie okupanto naudojamus dva
siškius pačiai bažnyčiai griauti ir lietuvių tautai dar žiau
riau pavergti. «

Norėčiau paklausti kan. Ste
poną Telksnį, kiek per 30 me
tų okupuotoje Lietuvoje pa
statyta bažnyčių? Tai tik viena 
vienintelė, bet ir tą okupantas

NIEKAS NESIKEIČLA .
Giriasi okupantui parsidavė

liai, kad visose srityse pažan
ga, bet replės sukausčiusios 
Lietuvos bažnyčią nė kiek neat- 
sileidžia. Koks gi barbariškas 
elgesys su Lietuvos vyskupais. 
Juk dar ir šiandien vyskupas 
Julijonas Steponavičius ir vys
kupas Vincentas Sladkevičius 
tebėra tremtiniai savo gini ta
jame krašte — išvaryti iš vys
kupijų ir laikomi namų arešte. 
Ir už ką? Pirmasis atsisakė! 
šventinti į kunigus keturius 
klierikus, pristatytus sovieti
nių agentų, antrasis už tai, kad 
arkivyskupas T. Matulionis 
įšventino jį vyskupu, be ateis
to komisaro Rugieniaus leidi
mo. Ir jau tiek metų jie yra ko
munistinio, žiauraus rėžimo

Kas yra “tėvynė”?
Vilniaus 19-sios vidurinės 

mokyklos mokytoja Laima Gri
gaitė I-c klasėje moko vaikus 
pažinti raidę T. Ji lentoje pa
rašo: Tadas, Tėtė, Tėvynė. 
Vaikai skaito tuos žodžius ir 
užkliūva už žodžio Tėvynė — 
ne visi vaikai žino. Kai vienas 
vaikas pasakė — “Mūsų Tėvy
nė yra Vilnius”, tai mergaitė 
jį pataisė — “Vilnius yra mū
sų sostinė, o tėvyne — tai Lie
tuva”. Po to mokytoja vaikams 
aiškinusi, kad “mūsų Tėvynė 
— Tarybų Sąjunga”. (Tarybi
nis Mokytojas, 1972., nr. 11).

Šitaip yra plaunamos lietu
vių vaikų smegenys pačių lie
tuvių mokytojų rankomis. 
Skaudu ir gėda.

V-

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

atėmė išniekino, o kunigams, aukomis.
kurie statė, iškėlė bylas, juos 
nuteisė. O jau kiek per tą lai
kotarpį bažnyčių buvo už
daryta, paversta sandėliais, 
muziejais, parodų ir šo-kių 
salėmis, kitos gi nyksta su

Bus daugiau)

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

n tip you.
HEART FUNūV 

help your HEAP!

A. D. KIZLYS KIZLAITIS

KAS ŽLUGDĖ IR ŽLUGDO 
LIETUVIŲ TAUTĄ?

Juk aukštųjų dvasininkų yra ir dabar 
Amerikoje, Romoje ir kitur... Neaišku 
(ir niekur nebuvo skelbiama) kokie užda
viniai (pareigos?) yra vyskupo V. Briz- 
gio, savo aficialiai tituluojančio: “Episco- 
pus tit. Bosanensis in servitio pro Lituanis 
extra Europam”. (taigi, išskyrus Europą, 
tarnyboje (ar aptarnaujančio) viso pasau
lio lietuvių). Ar jis yra įpareigotas vykdyti 
lietuvių — katalikų pastoraciją, saugoti 
nukatalikėjimą, bei ištautėjimą, skiepyti 
moralę, ar vykdyti pagal airių norus —. iš
tautėjimą. už jo išlaikymą. (Jeigu kurija 
jį išlaiko?).

Ar jis yra ryšininkas su tam tikru nu
statytu statutu ir pareigomis tarp lietuvių
— katalikų ir airiškų kurijų, bei jų orga
nizacijų? Vienoje ar antroje padėtyje, jo 
darbas yra skirtingas ir skirtingos jojo lie
tuvybei pareigos ir atsakomybė. Jei būtų 
ryšininkas, tai būtų pareiga ginti lietuvius
— katalikus ir juos skriaudžiamus užtarti, 
jei tik priglaustas pabėgėlis, tai kaip lie
tuvis pabėgėlis, tai kaip lietuvis vyskupas, 
via vien turėtų padėti savo tautiečiams, ta
čiau jo pagalba (neturint oficialių parei
gų) būtų menkesnė. Moralę paramą skriau

džiamiems lietuviams visuose kraštuose 
gali teikti ir kiti aukštieji lietuviai dvasi
ninkai: vyskupas Marcinkus — Romoje, 
protonotaras Tulaba, vyskupas Deksnys, 
vyskupas koadjuntas Salatka (Grand Ra
pids), jeigu jie jaučia savo tautiečiams da
romas skriaudas...

Mano nuomone, V. Ž., pokalbyje su 
kun. Wirtu jam primindamas Am. lietu
vių — katalikų liūdnas tautiniai religines 
negeroves, varomą prievartinį, paskubin
tą nutautimą, rišamą su nukrikščionini- 
mu, labai apsirinka, nepanagrinėjęs iš es
mės, jis suverčia kuo ne visą kaltę airių 
vyskupams, bei jų biurokratinėms kuri
jom.s. Iš tiesų, ar nebūsime čia daugiau 
kalti mes patys, kurie skaitome save lie
tuviais — katalikais, mūsų visuomenės 
vadai, veiksniai, o iš jų visų pasišovęs bū
ti laisvojo pasaulio religiniai dvasinio gy
venimo vadu “lietuvių tarnyboje’’ vysk. 
Vincentas Brizgys. Kristaus evangelijoje 
yra pasakyta, kad jo mokinius, jo pase
kėjus atpažinsite ne iš jų kalbų, bet iš jų 
darbų, veiklos.

Mūsų nelaimingos istorijos eigoje, iš 
daugelio Lietuvos katalikų dvasios vedų 
— vyskupų, mes su širdgėla labai menką 
jų skaičių galime vadinti, kad tai yra buvę, 
pilna tų žodžių prasme, tikrai atsidavę lie
tuvių tautai — dvasios vadai, taip katali
kybės, taip tautybės ganytojai, bei puo
selėtojai. Vienas iškiliausių jų tarpe bus

a. a. arkivyskupas Karevičius (Karys).
Pulk. IČ Žukas (buvęs Krašto Apsau

gos ministeris) savo atsiminimų “žvilgsnis 
praeitin” (Terra, 1959 na., 20 psl.) rašo: 
“Reikia pasakyti, kad Kauno sulenkini- 
mui daugiausia pasidarbavo aukštoji ka
talikų dvasiškija su vyskupais Pauliuko- 
niu, dalinai Baranausku ir Girtautu, pre
latais Pacevičium, Ki iskijanu ir kitais. Bet 
atlietuvinimo didelę rolę suvaidino jauno
ji kunigija, su kunigais Olšausku, Byla, 
Dogeliu, Pranskeviciu ir kitais. Jie pradė
jo atvirą kovą prieš lietuvių lenkinimą, or
ganizuodami darbininkus į šv. Juozapo, 
tarnaites į šv. Zitos Draugijas... ” Čia tek
tų pridėti, kad vyskupas A. Baranauskas 
su savo padėjėju lenku Jelbzykowskiu dau
giausia pasidarbavo lietuvių katalikų su- 
lenkininmi Seinų ir Suvalkų apskrityse.

5. VYSKUPO BHIZGIO VEIKLA

Jei į čia išvardintus mūsų vyskupus ten
ka žiūrėti ir jų veiklą aiškinti prolenkiškos 
orientacijos įtakom, tai grįitan P*1’* vys
kupo V. Brizgia, į jo veiklą tektų žvelgti, 
kaip į šalkauskinės f loeofijos universalios 
katalikybės pradais pagrįstą ateitininkų 
ideologiją.

Mrmiausia vysk. V. Brizgys pagarsėjo, 
kaip religinių koplyčių svetimiems staty
toja*. Tam reikalui iš vargšų lietuvių kiše
nių jis išspaudė virš pusės milijono dole
rių (Apie 400.000 dolerių Šiluvos koplyčiai.

katedroje, Washingtone ir apie 200.000 do
lerių Šv. Petro — bazilikos pogrindyje, Ro
moje). Kitokiais laikais gal tai tektų nuty
lėti, bet dabar, kai trisdešimties metų 
lietuviškoji katalikybė ir pati lietuvių tau
ta veda žūtbūtinę kovą už savo egzisten
ciją ir tai kovai kiekvienas doleris yra 
reikšmingas, man atrodo, kad tai yra nie
ku nepamatuotas švaistymasis kitų sun
kiai uždirbtais pinigais. Kun. Wirt teisin
gai pastebi: “Aš įsitikinau, kad jūs lietu
viai katalikų statyboms ne tik sau, bet ir 
kitiems, esate labai dosnūs. Bet kai aš 
paprašiau tą pat asmenį nuvežti ir parody
ti jūsų lietuviškos katalikybės centrą — su 
skaitykla, biblioteka, archyvais, šalpos, 
jaunimo skyriais, prieglaudą įvairioms 
kongregacijoms, tai jis man pasakė, kad 
tokios lietuvių katalikų įstaigos nėra. Tu
ri, girdi, kai ką įsiruošę tėvai jėzuitai, bet 
tai tik savo reikalams”. (43 psl.).

Taip pat ir iš tautinio žvilgsnio šios kop
lyčios nereprezentuoja lietuvių tautos as
piracijų. Dievo Motina Marija, ar Šiluvoj, 
ar Pažaisly, ar Aušros Vartuos, visur yra 
ta pati, bet mums lietuviams ir visam pa
sauliui žinomiausia Aušros Vartų — Vil
niuje. Čia vysk. Brizgio sekėjų keliami 
stebuklingumo motyvai, girdi, jos pasiro
dymas Šiluvoje viso pirmasis užregistruo
tas' pasauli istorijoje. Prisiminus, kad tai 
vyko XVI šimtmety, be žymesnių, patiki
mesnių įrodymų, lieka, tai daugiau le-
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genda, tuo labiau, kad tai paliečia pro
testantizmo Lietuvoje plitimo laikus. Da
bar, kai Eukumeninio Susirinkimo nuta
rimu pats protestantizmas reabilituotas, 
grįžtama prie senosios katalikų su protes
tantais religinės koalicijos.

Gal apgalvotai čia pamirštama Aušros 
Vartų Dievo Motinos padarytas stbuklas 
1928 metais, prieš lenkų endekų vyskupų 
Jelbzykowskio ir Bandurskio pastangas 
sulenkinti Dievo Motiną. (Esantį lotynų k. 
parašą: Mater Miserecordia ora pro nobis, 
jie pasiruošė pakeisti į “Matka Boska. Kro- 
lewa Korony Polskiei, modlie się z a na
rni”.).

Prieš pradedant iškilmes, kilo didžiau
sia audra su lietum ir perkūnija, žaibas 
sudegino atsivežtus iš Varšuvos iškilmių 
artistų drabužius, sujaukė iškilmių paruo
šimus, patys tų šventvagiškų apeigų ruo
šėjai taip pat išgąsdinti, kad daugiau jų 
nesiryžo kartoti. Titek apie tai paliko at
minty iš pasakojimo veikėjo Uždavinio, 
kuris tą dieną buvęs Vilniuje. Kad ir liku
si juodukų apsiaustoje katedroje (Washing 
tone) ir šiandien tai bylotų, apie šiuos 
lenkų vyskupų biaurius kėslus ir Vilnių — 
Lietuvos amžiną sostinę, su Aušros Vartų 
Dievo motinos stebuklingu paveikslu.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti “Naujienas”



TEE. PR 8-3229
DR. ANNA BALIONAS

AKLŲ, AUSŲ, NO6IRS 
r* •■Utts LIOQS

2858 W. 6M Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. DALUKAS

ML FANG C LU 
AKU6IRUA IB MOYMV tlSOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
•449 Sa. Putaski Rd. (Crawford 

Medical Building). ToL LU 5-6446
Antras ofisas — 

8007 WEST 83rd PLACE
JUSTICE, IL. TEL 5994500

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neaUin^fau ąkambinti 874-8012

DR. C L BOBBIS 
INKSTU IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 6954533 

Fea Valley Medical Center 
MS SUMMIT ST. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

M. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 
MM WEST Hat STREET 
OftsMi HEmlfit 4-5149 

tfiMfah: MMttt 
OFlBO VALANDOS: 

ztrmadiMdais if ketvirtad. 1—7 vaL. 
^tradx penktadieni duo 1—5. tret 

ir JeMacl. tikta* susitarus.

Bar- Gi 8*0873 ■ 

ML W* BSN* OSINAS 
A k USE RUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGIN* CHjRURGUA 

•133 Seu Kedae Ave, WA 64670 

vatead&t >a«tt susitariau. Jed neat- 
MitapiM. skambinti Ml 80661.

OR. MNA KRAUCB- 
KRIAUCEUŪNAITt 

-KUiSRUA IR MOTERŲ LIGOS 
MM fat KRDZII AVE. 

Telef. WA 5-2870.
N&tttiifeptu — ikainbinti 

4714225, 
Valandospagal susitarimą.

Often Mu HE *1818 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. L MAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

VIDAUS UGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta- 
dieniatt QUO 3 iki 7 Vai. pbpiet. 
šeštadieniais duo 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus. . • - - - 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
CPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2878 W. 7TO Sf. — Tai. 737-5149

Tikrina akis. Pritaikė akinius ir 
“contact lenses”.

VM. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SESUTE 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2856 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. fino 9—? Vai. vak.

OfJU WM.: 776-2880
NedĮM rta. tatef.:448354S

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendre praktike ir chirurgija 

Ofisas 2/50 West 71 st St. 
foL 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

UŽSAKYKITE DABAR
TIK PER INTBRTRADE 

EXPRESS CORP.
GERIAUSIĄ DOVANĄ

Į LIETU VĄ
SPECIALAUS RUBLIO 

CERTIFtKATAl
Yra goriausia Dovana. Inter- 
trade Express Corp, anksčiau 
tai sakydavo, o dabar taip sako 

jūs? gimines.
Su jais jūsų gimines gali gau

ti ką uk jie non už dali regu
liarios kainos. Yra tas pat kaip 
įeiti į krautuvę su 10U dol. ir nu
pirkti ten prekių už 200 ar 300 
dol. netgi daugiau.
INTERTRADE EXPRESS CORP, 
mielai atsius įrodymus visai 

veltui.
Specialaus Rublio Certifika- 

tus galima pakeisti į paprastus 
rublius aukščiausiu kursu.

Pilnai garantuoti ir duoda 
greičiausią patarnavimą. Certi- 
fikatai yra pristatomi per 3 
savaites. Specialaus Rublio 
kaina yra $2.60.
Joki y primokė} im? nėra. Jūs 
galite siųsti bet kokią sumą.

Reikalaukite mūšy veltui siun
čiam? iliustruot? katalogą.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORR.

125 East 23rd Street
Fifth Floor

New York, N. Y. 10010
Tel. 982rl530

SVARBU DĖL AUTOMOBILIU

GREITAS PRISTATYMAS
X

Pasirinkite iš ši? naujų modeli?
ZHIGULI VAZ 2101 $3520.00

Naujas pagerintas eksporto 
modelis.

ZHIGULI VAZ 2103 $4036.50
FURGON STATION WAGON

11881.25 
MOSKVITCH 412 IE $357040 
EXPORT MODEL
MOSKVITCH 406 IE $3285.00
ZAPOROZHETS ZAZ 968

$2250.00

Reikalaukite mūšy specialaus 
Biuletenio su automobili? pa
veikslais. Dėl apartment? ir 
dėvėtu drabuži? ekskursantams 
iš SSSR taip pat reikalaukite 

speciali? katalogų.

Mes turime 24 metų patyrimą 
šiame biznyje ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų.

GRADINSKAS
GRUNDIG

AM-FM Radijas, Magnetofonas į

Atid. 9—6; pirm, ir kefv. 12—9. ■
Treč. ir sek m. uždaryta.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
---------------------------- ------------------------ -- —p

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84833 ir PR 84834

PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 
R.BERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre praktika, spec. MOTERŲ Ilgos 
OHWS: 2852 WEST 59H» STREET 

tot: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad. trečiad. 
it penkt. 24 ir 6-8 vai. vak šeštadie
niais M vai. po pietų ir kitu laika 

pagal scaittrflna._

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

MM WEST Tier STREET
Ofise Meke HEmlock 4-2123 
Redd, telefu Glbson 8-6195 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
SS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai. Med. Ban- 
* daM. Speciali pagalba kojon* 

(Arch Supports) ir t. t
Vai.: 9-4 ir 8-8. šežtedieniais 9—1. 
2888 West 83rd Sf„ Chicago, III. 60629 

♦^1-4 . nn------ -* LJsMLA.

SOPHIE BARČUS

SKAITYK PATS Iri PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

LETUVIŲ FONDO 
NARIŲ SUVAŽIAVIMAS

i 4. m. gegužės mėn. 12 d., šeS- 
tadienį, Čikagoje, Jaunimo Cen
tre, įvyksta Lietuvių Fondo na 
rių metinis visuotinas suvažia
vimas. Suvažiaviman atvyks
ta ir iš tolimesnių vietovių. Či
kagos ir apylinkių LF nariai ir 
svečiai kviečiami suvažiavime 
gausiai dalyvauti.

i Suvažiavimo darbotvarkė:
1. Registracija 8:00 v. ryto.

į 2. Atidarymas 9:30 v.
3. Prezidiumo sekretariato ir 

komisijų sudarymas.
4. Sveikinimai. Tik raštu.
5. Pranešimai: Tarybos, Val

dybos, Investavimo, Pelno skirs
tymo ir Kontrolės komisijos. 
Pertrauka užkandžiui 1:00 — 
2:30 v.

6. Diskusijos dėl pranešimų 
ir pranešimų priėmimas.

i 7. Registracijos — mandatų 
komisijos pranešimas.

8. LF Tarybos narių ir 
Kontrolės komisijos rinkimai.

9. Klausimai ir sumanymai.
10. Rezoliucijų bei nutarimų 

priėmimas.
11. Suvažiavimo uždarymas.
Pamaldos už mirusius LF 

narius Tėvų Jėzuitų koplyčio
je, 56 St. So. Claremont Ave., tą 
dieną 6:30 v. ryto.

Meškeriojimo konkursas
Šiemet Harris — Villa, Wis. 

vasarvietėje vasarojimo bei 
meškeriojimo sezonas atidaro
mas gegužės 12 d. Sezono ati
darymo metu įvyks žvejojimo 
konkursas. Konkurso sąlygos: 
kas gegužės mėn 12 d. nuo 6 
vai. ryto iki 8 vai. vakaro ir ge
gužės 13 d nuo 6 vai. ryto iki 1 
vak popiet prie vasarvietės 
esančiame ežere sugaus di
džiausią pagal svorį lydeką, 
gaus Rudenų vasarvietėje vie
ną savaitę nemokamų atosto
gų. Kas pagaus didžiausią žu
vį, vadinamą “bass” — gaus 
nemokamą dviejų dienų sa- 
.vaitgalį, ir kas sužvejos di
džiausią “blnegiil”, tas gaus 
premiją —.šampano butelį.

Tad čik’agiečiai meškerioto
jai pirmyn 90 greitkeliu pa
traukime link Harris-Villa va
sarvietės, kur mus visada su 
malonia šypsena pasitinka, čia 
jau ketvirti metai betriūsią, 
darbštūs ir energingi vasarvie
tės savininkai p. p. Rudėnai.

Vincas Urbonas

RADIJO ŠEIMOS .AL ANDOS

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

I Lietuvi? kalba: kasdien nuo pirma-1 
dieno iki ‘ n r. I-rHl n 1 o 11—12 ii 
vai. ryte. — šeštadieni it sek-1 
madienj nuo 8:30 iki 940 vaL 
ryto.

r ' 1
TolM.: HEmlnck 4-2413

I 7159 $«. MAPLEWOOD AVE. | 
CHICAGO, ILL. 60629
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SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

Ksip jau anksčiau paskelbia^ 
seimas vyks Vašingtone nuo 
rugpjūčio 30 d. ligi rugsėjo 
trečios. Posėdžiai bus minėta
me Statlerio viešbutyje, pa
čiame miesto (Oentre, visai arti 
Baltųjų Rūmų, muziejų, gale
rijų ir kitų sostinėj lankytinų 
vietų.

Pasitarime bal. H d. dalyva
vo Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės centro valdybos nariai 
iš Oevelando dr. H. Brazaitis, 
dr. A. Butkus ir dr. A. Nasvy- 
tis, o taip pat ir vietinio komi
teto nariai su pirmininku dr. J. 
Geniu.
Be organizacinių reikalų svar
styti:

— Priėmimas Lietuvos pa
siuntinybėje.

— Amerikos lietuvių daili
ninkų meno paroda Corcora- 
no galerijoje.

— Literatūros vakaras ir Lie
tuvių rašytojų draugijos pre
mijos įteikimas.

— Čiurlionio ansamblio kon
certas.

— Pamaldos katalikų šven
tovėje, kurioje yra Šiluvos 
koplyčia. Pamaldų metu gie
dos Čiurlionio ansamblis.

— Banketas.
Meno paroda atidaroma jau 

rugpiūčio dešimtą ir veiks ligi 
rugsėjo 5 d. Corcorano galeri
jos vadovybė parodai atrinks 
12 dailininkų.

BENDRUOMENĖS 
SEIMUI PASITARIMAS

Statlerio viešbutyje Vašing
tone balandžio 14 d. įvyko pa
sitarimas dėl. Pasaulio Lietu
vių Bendruojnenės seimo pro
gramų.

A. & L. INSURANCE 8 REALIA 
A. LAURAITIS 

INCOME 1AX 
4645 Sc. ASHLAND AVĖ. 

LA 84775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobili? draudimai

■ aMĄU Ė M ik ium

M. A. A UI H li-S 
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Beto daromi ir iiuaijanu vertimai, 
pildomi pilietybes pareiškimai ir 

Kitom tHankm.
......... . ....... ■ ............. in

GĖLININKAS 
(PUTR AMENT AS) 

Linkaaauam arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės k vainikai antka 

piu pa duosi mui ir mezoninės 
tonatoe uMAt 

ROT R. PBTRO (PUTRMNBNtAS) 
5525 So. Nartam Au» Ae 586-1220

Dr. Bobelis informuoja 
žinių agentūras

š. m. gegužės 2 d., trečiadie
nį, Amerikos Lietuvių Tarybos 
patalpose, Dr. Kazys Bobelis, 
ALT pirmininkas, ilgai kalbė
jo su WGN žinių direktoriaus 
padėjėju, ponu A. Resnick.

Dr. Bobelis pasikalbėjime iš
kėlė svarbius Lietuvos reikalus, 
lietuvių veiklą ir paaiškinu 
apie aukštų muitų apsunkini
mus. Taip p'at pirmininkas pa
minėjo 17000 tikinčiųjų petici
ją JT, ir praeitų metų tragiš
kus įvykius Lietuvoje.

Ponas Resnick užtikrino, kad 
WGN domisi Jie tuvių veikla ir 
reikalais ir prižadėjo keletos 
dienų bėgyje perduoti per WGN 
radiją ir televiziją žinias apie 
lietuvius.

ROCKFORD, ILL
Balfo 85 skyriaas veikla

Skyriaus valdybos per telefo
ną sušauktas susirinkimas buvo 
gana sėkmingas. Lietuvių Klu
bo patalpose susirinko daug na
rių. Džiuginantis vaizdas, kad

nariai mato svarbą ir. kad jiėflu 
rūpi ŠalpcM reikalai.

Suairinkiiną atidaręs pirmi* 
ninkas V. Keršys pakvietė Kaz. 
Rutkauską susirinkimą vesti 
Rutkauskas tam darbui labai tin
kamas. Sekretorė p4ė Giedrė 
Špokaitė perskaitė praeitojo su
sirinkimo protokolą, kurs buvę 
priimtas be pataisų. Malonu yra 
klausytis jos aiškią grynai lie
tuvišką tareną. Mūsų Giedrė 
yra kelių organizacijų protokolų 
sekretorė. Jos tėvelis buvo di
plomuotas agronomas, geras kal
bėtojas. Bet aš nuklydau nue 
susirinkimo.

Buvo perskaityti valdybos ra
portai. Nedaug parengimų te
būta šalpos reikalams, bet svar
biausia tai, kad į Balfo Centrą 
buvo pasiųsta 85 skyriaus au
kų šeši šimtai dolerių. Visas su
sirinkimas plojo. Reikia padė
koti rėmėjams bei mecenatams 
už parėmimą.

Visi raportai buvo priimti: 
skyrius teisingai tvarkomas.

Pikniką surengti palikta val
dybai.

Naujos valdybos rinkimai: 
palikta visa senoji valdyba ir 
jai priskirti du savanoriai pa
galbininkai.

Senesnieji nariai su pasiten
kinimu žiūri, kad šalpos Fon
das veiktų ir jo veikla nemažė
tų, kad mūsų broliai-sesės se
natvėje ir ligoje nebūtų pamirš
ti. Tik Baltas gali ir turi jiems 
pagelbėti. žvalgas

Adomo Mickevičiaus 
175 metų sukaktis

Lenkų LWIL praneša: Lie
tuvos tyrinėtojas P. Juozapavi
čius išleido knygutę “Adomas 
Mickevičius Kaune”, o šiemet 
nori išleisti dar kitą “Kauno 
apylinkių gamta Mickevičiaus 

‘kūryboje*’. Veikalėlį norima 
išleisti didžiojo gettijatfs 175 
metų gimimo sukaktuvėms* 
kurios bus šių metų gruodžio 
mėnesį.

‘NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
11 Ė T UV I 0 

Draugas ir bičiulis

StSnUNKIMŲ

PRANEŠIMAI
4

— Lietuvi? žagirieči? Klubas ruo
šia linksmą pavasarini šokią vakarą 
šeštadieni, gegužio 12 dieną Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Pradžia 
7-00 vai. vak. šokiams gros G. Jo
niko orkestras. Sos skanių užkan
dau. tfoškuliui nuinaišiirti gerų gė
rimų. o laimingiesiems gražią dovaną. 
Nariai h* svečiai kviečiami atsilankyti 
ir linksmai vakarą praleisti sa žaga- 
riečiais. Kviečia Rengimo komisija

Didžgafvienč, koresp.

DOMAI ŠLEŽEVIČIENEI 
mirus#

žentą prof. Mečj Mackevičių su žmona Faus
tina, anūkes ir jų šeimas širdingai užjaučia

Lydija Jakovickienė

7 Metų Mirties Sukaktis

MARY STANKUS
GIMUSI AšMONAfTE

PAGAL PIRMĄ VYRĄ YURKUS

Gyventai Palos Hills, Illinois

Mirė 1966 metu gegužei Mėn. 18 dieną, sulaukusi pusės amžiaus. 
Gimusi UridWje. Raseinių apskr. Rietavo paripijojė. Plunkėnų 
kairtw*

Pnfaido'n 9v. KszilhietN Lietuviu kapinėse.
Paliko ruHBdt: vytas Frank, duktė Emily Guzak, anūkai — Ter

ry ir Diane, 'narti Mary Jurkus ir anūkas Albert, sesuo Barbora Roppe. 
posbrolis FrlBk Atmautas, pnaseserė Barbora šaulytis ir kiti gimi
nės, draugai bei pažįstami.

Mū«u t-augiausiajai Mary Stakius pagerbti bus laikomos dvejos 
šv. Mišios Gimimo Panelės Švenčiausios parapijos bažnyčioje, 1973 m. 
gegužės mėn. 18 dieną 8:00 vai. ryto.

Kviečia * visus gimines, draugūs ir pažįstamus atsilankyti i pa
maldas - t i

Mes Tavęs, Būsą Brangiausioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nc >esugrįši, bet mes ankstas ar vėlias pas Tave naeisiNN*. 
TeWhie Tau lengvu ši žemelė.

NattW įteka:
Vyras, dufctt ir anūkai.

■ ■ ■ wmn ■ ■■■ u
SVINTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 

KlEKVttNĄ DIENA $0™l KRIKŠČIONIUI
štai paklusnumas geresnis yra už aukas. Ir klausimas geresnis ui 

aviną taukus. 1 Sam. 15:22.
e e e

Mūsų dangiškasis Tėvas nori, kad mes būtume tikrai paklusnūs jo žo- 
džitri ir nemanytume, kad galime ką nors pataisyti arba vėl kad laikas ir 
aplinhybėc neleidžia mums klausyti jo žodžių. Klausykime ir elkimės pa
gal jo žodžius sulig geriausio išgalėjimo, nieko nebijodami apie pasekmes, 
bet tvirtai tikėdami kad mūsų užlaikvtojas nesnaudžia nei nemiega, yra 
per Mmiątmgas pasiklysu ir turi užtektinai jėgų pagelbėti mums kiekvie
name reikale dabodamas mūsų paklusnumą.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet na 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Krin
tant bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. ZavM, 8715 W. 66th Sfv Chicago, Illinois 60629

6V. RAITO TYRINĖTOJAI
■*>■*■■>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
Teief.: GRovehiU 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

z

ToMotnių Direktoriai 

fflŽEIKAsEY&NS _«Mi ja, A1ĮĮL

b
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^VMIVJU ŽMONIŲ 
MOTINOS

Amerikos psichologas Victor 
GoertzeI, pasižymėjęs specia
listas talentingų vaikų ieškoto
jas, baigė Įdomių studijų apie 
garsius žmones pasaulyje ir jų 
santykius su savo tėvais. '1 uo 
tikslu jis ištyrė l<M> šeimų.

Motinos padaro žmones
Prancūzų apysakų rašytojas 

Mortherlanl yra pasakęs, kad 
“moteris padaro žmogų”. Jo 
nuomonę patvirtina visa eilė 
psichologų ir psichiatrų, (ioer- 
tzelio surinktais pavyzdžiais, 
motinos autoritetas ir pavyz
dys parodo tai, kad iš vaikų iš
auga labai žymūs geri žmonės 
arba visų nekenčiami, kruvi-

SPECIALIAI UŽSAKYKITE 
DABAR AUTOMOBILIUS

Į LIETUVA
Pilnai garantuojamas greičiau

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

modelis.
ZHIGULI VAZ 2103 US$4036.50 
FURGON STATION WAGON

US$3881 J5
Eksporto modelis.

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

US$2250.00

Reikalaukite mūsų specialių biu
letenių su automobilių paveiks

lais. Užsakykite dabar.
Užsakykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor.

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

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

Garsaus ispanų vroienėclis- 
to Pablo Cassais motina iš pat 
mažens dėjo visas pastangas, 
kad jos vaikas būtų žymus 
muzikas, ir to siekdama aplei 
do net savo gimtųjį kaimų, gi
mines, draugus ir vyrų, kad 
galėtų parūpinti savo sūnui ge
riausius muzikos mokytojus.

Garsusis Amerikos lakūnas 
Limlberga.s būdamas vaiku 
laikėsi savo motinos sijono 
įsikibęs.

Pagal (ioertzelio patyrimų, 
laimingos šeimos yra žymioje 
mažumoje. Pagal jo statistikų 
tik 58 šeimos iš 100 buvo “nor
malios”. Žymių aktorių šei
mos visu 100 nuošimčių buvo 
nelaimingos.

Kalbant apie žymiųjų žmo
nių mokslo metus, Albertas Ein 
šteinas vaikystės amžiuje bu
vo tiek negabus, kad jo moky
tojas net Į pažymius Įrašė, kad 
“pavėluota su protiniu išsivys
tymu”, bet dar tebebūdamas 
11 metų amžiaus jis jau skaitė 
Kanto raštus ir smuiku grojo 
Bethoveno kūrinius. Mokyk
los Einšteinas tiek nemėgo, kad 
būdamas jau 15 metų prašė sa 
vo šeimos gydytoją, kad išra
šytų 6 mėnesių atostogas ir 
jam nereiktų mokyklos lanky
ti. Jo laimei, jo motina nu
jautė savo sūnaus gabumus ir 
stengėsi lėtai palaipsniui pa
dėti savo 'sūnui išsivystyti.

TRUMPAI

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimą*. 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
—————■F

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicapo, HL 60629. _ Tai. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St., Chicapo, III. 60608. — Tai. 2544320 

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

V. VALANTINAS

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

mą. taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsi visų 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
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų 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 naramos. Reikia, kad tas dėmesvs ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatwos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną nauja skaitytoja. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems Įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos. ,
9

Chicagoje. oriamiosčiuose ir Kanadoje Naujienot metame — $22 00. 
putei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — <20 00. pusei motų — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

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.

PAVARDt IR VARDAS___ ______________ ________________________
r*'~' 
ADRESAS-----------------------------------------------------------------------------------

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

ADRESAS

Parašas 
■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
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inu diktatūrų charakteriai. Pa- ReAL E^TAft ^oUT OF TOWN REAL ESTATE1— out“of^Towh
j vyzdžiui minėtini Mussolini, Nuosavybė* — kitur Nuosavybės — kitur
Hitleris ir Stalinas. ’ i ~~ ~~ ——

ST. PETERSBURG, FLORIDA
Jeigu domitės motelio, apartamento, verslo, jemės ar namo 
pirkimu SI. Petersburge ar apylinkėje, Floridoje, kreipkitės 

informacijų į lietuvių

ISLAND REAL ESTATE
4506 GULF BOULEVARD,

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA 337<M$
Telefonas Veronika Laima Jakušovas,

813 - 362-1111 ' Brvk. r

— Amerikos ateivių kultūros 
apraiškos formos — tokia tema, 
architektas Jonas Mulokas kal
bės LŽS C V ruošiamoje kultū
rinėje trečiadienio popietėje ge-

--- ------ ------------------ j----------  
gūžės 16 d. 7:30 val. vak. “Gin
taro” svetainės salėje, Mar
quette Parke. Įėjimas visiems 
laisvas ir šia tema besidomin
tieji popietėje kviečiami daly
vauti.

— Dr. Z. Danilevičius pak
viestas skaityti dvi paskaitas 
Amerikos Gydytojų Rašytojų 
s-gos Studijų dienose, šį šešta
dienį garsiose Mayo klinikose, 
Rochester, Minn.

— Clem P. Pocius, Columbus, 
Ohio, pratęsdamas prenumeratą 
vieneriems metams, atsiuntė 
vajui 5 dol. auką kartu su ge
rais linkėjimais visiems Nau
jienų bendradarbiams ir skaity
tojams.

— M. Gvozdžius, East Chica
go, Ind., ilgametis Naujienų 
skaitytojas, kartu su. prenume
ratos mokesčiu atsiuntė 5 dol. 
vajui.

— Steve L. Everlin, gyv. 
Avenel, New Persey valstijoje, 
mokėdamas metinę prenumera
tą, atsiuntė vajui 5 dol. auką.

— Ponia M. Phillips, Hinsda
le, UI., pratęsdama prenume
ratą, atsiuntė 3 dol. Vajaus ko
misija visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkoja.

— Marija Rudienė, Balfo cen
tro valdybos pirmininkė, su 
vyru inž; ‘Antanu- kelioms sa
vaitėms išvyko į Europą. M. 
Rudienė daug laiko skiria Balfo 
veiklai ir Balfo centro įstaigos 
Chicagoje tvarkymui. Nors Bal
fo viduje susidarę nesklandu
mai dar nepašalinti, bet Chica
goje veikianti valdyba jai skir
tus uždavinius atlieka. Balfo 
centro įstaigos adresas: 2606 W. 
63rd St., Chicago, Ill. 60629.

(Pr).
— Juozas Lauraitis serga ir 

guli Loretos ligoninėje. Jis yra 
šaulys ir priklauso Vytauto Di
džiojo šaulių kuopai.

— Edmundas Vengianskas Įs
tojo Į Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopą. Jis turi nuosavą laivą. 
Taip pat turi laivą ir Kęstutis
Petrauskas, kuris priklauso tai 
pačiai kuopai.

• ♦ Lietuvių Tautinėse kapinė- 
se, pradedant šiuo šeštadieniu, gegužės mėn. 19 d. nuo 10 vai 
kiekvieną dieną bus pardavinė-1 ryto iki 5 vai. vakaro ir 20 d 
jamos gyvos gėlės kapams pa- nuo 12 vai. iki 5 vai. vakaro
puošti. Kas nori savo artimųjų 
kapus papuošti, prašomi gėles 
užsakyti iš anksto, kad Kapų 
Puošimo Dieną kapai gražiai 
atrodytų. Kainos prieinamos.

AL. IR I G N A S 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10 20/5 5/UM)

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake)

Dažo namus iš lauko ir H vidaus. 
Darbas garantuotas.

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

STASYS ŠAKINIS ... — ...... , —z

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku *r Darbininkių

FACTORY WORKERS
SlALE AND I EMALE

Our continued growth and increasing 
volume in the plastic injection mold 

field has created a need for:
• ASSEMBLERS
• WAREHOUSE MEN.
• MATERIAL HANDLERS
• ESTIMATOR
• SPRAY PAINTERS
• SHIPPING AND RECEIVING 

ASSISTANT.
We offer a good starting rate, com
pany benefits and a big PLUS (+) 
— steady employment and frequent 

' overtime
Knowledge of English is essential.

APPLY IN PERSON

MULAY PLASTICS
875 FIENE DRIVE 

ADDISON. ILL.
Or Call

Mrs. Trotter in Personnel Dept.
287-3397

MACHINE OPERATORS 
ASSEMBLERS 

PAINT SPRAYERS
With experience and we 

will train.
Wirers & solderers.

ELECTRONIC SOUND CORP. 
3245 WEST 30 STREET

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progas

HERE’S THE OPPORTUNITY 
FOR WHICH YOU HAVE 

BEEN WAITING....
INTERNATIONAL 

FINANCIAL CONSULTANT
Offers a fresh, new idea to the right 
person to devote full time or add to 
his existing insurance, real estate or 
other type of promotional endeavor: 

NO INVESTMENT 
or licenses required.

For additional information call
266-8071

♦ Popietė su Office Stephens, 
muzike ir pedagoge, bus sekma
dienį, gegužės 20 d. 4 vai. p. p., 
Lietuvių Tautinių Namų pasto
gėje, Chicagoje. 6422 S. Kedzie 
Avė. (tel. 778-9878). Rengėjai: 
LMKF Chicagos klubas ir LTN 
valdyba. Visuomenė kviečiama 
popietėje dalyvauti. (Pr).'

♦ Liet. Bendruomenės Bridge
port© apylinkėje į VH-ją L. B. 
Tarybą ir Seimą rinkimai vyks

Balsavimo lapai gaunami balsa
vimo būstinėje "Sandaros” pa
talpose. 840 West 33rd Street.

Rinkiminė Komisija 
<Pr).

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER 
2749 West 63rd Street 

CHICAGO. Ill* 60629 
434-3400 or 735-1968

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI 
naujienas

HELP WANTED — MALS 
Darbininkų Reikia

• MACHINISTS 
Maintenance 
Mechanics 

LIFT TRUCK 
MECHANIC

with HEAVY MACHINE 
REPAIR AND WELDING 

EXPERIENCE

APPRENTICES 
WELCOME TO APPLY 

Wages are among the best in the 
industry. Lots of overtime possi

ble. Full fringe benefits. 
APPLY 

PERSONNEL DEPARTMENT

JernberRs Forgings 
A U. S. INDUSTRIES COMPANY 

And that makes a world of difference. 
328 W. 40TH PIJ^CE 

268-3004 
An Equal Opportunity Employer

TOOL ROOM
MACHINIST

Experienced individual to work with 
light and medium automatic drilling 
machines. Some electrical knowledge 

helpful. Days or nights.
Excellent working conditions including 
company paid profit' sharing, paid 
vacations, hospitalization and more.

APPLY IN PEASON
8:30 to 3:30 or 

call 534-2000. Ext. 50. ‘

JUNKUNC BROS.
AMERICAN LOCK CO.

Exchange Road & Kedzie 

CRETE, ILL.
An Equal Opportunity Employer

MACHINIST —
MODEL MAKER WANTED

for interesting and varied work. Near 
Central & Roosevelt. Familiarity with 
basic shop tools required. Excellent 
opportunity for young man with voca

tional training background. 
Salary open.

Excellent fringe benefits with 
large listed company.

Call Mr. BAER
! 656-9300

MACHINIST
Five years minimum Experience re
quired. Some Assembly work. Excel

lent Company Benefits.
Salary open.

Contact RALPH 
543-7433

UNIWEB INTERNATIONAL INC.

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

$12.00 per year. 
MISTER SOFTEE

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

BAKER
EXPERIENCED DECORATOR 

Days. No Sundays.
$5.36 per hour plus pension. Hospita

lization. other benefits.
DINKEL’S BAKERY 
3329 No. LINCOLN

• WELDERS
• BRAKE PRESS OPERATOR 

Experienced for miscellaneous iron
shoo. Must sneak English.

INDUSTRIAL ARCHITECTURAL 
IRON CO.

1935 No. 15th AVE. 
MELROSE PARK 

345-0076

HELP WANTED — FBMALE 
Darbininkių Reikia

SECRETARY — LEGAL 
Medium size law firm on La Salle St., 
has immediate opening for a legal se
cretary with 1—3 yrs. experience. 
Must have excentional skils in both 
shorthand .and IBM transcribing. Ex
cellent fringe benefits. Good working 

conditions. 
372-0345. Ext. 25..

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

Lite typing.
Call for appointment 484-5313 

Mr. LILLIG

SECRETARY TO SALES MANAGER 
Kev No. 1 snot — potential tops. 
Plentv of variety rewarding challenge. 
Electronics field. Above av. working 
cond., congenial office. Perfect for 

right gal Friday.
Call for aopt 

626-0030

REIKALINGA PAGELBINTNKt 
DĖL BIZNIO

— Restoranas ir baras — 
šeštadieniais ir sekmadieniais.

ANN’S HILLTOP 
8274 So. KEAN AVE.

WILLOW SPRINGS. ILL.

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žarna — Pardavimui Namai, Žemė — Perdavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KRKPKTrtS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Preridentaą

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VIRTIMAI 

|~V1SŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMĄ? 
SUSITIKITE SU 

CONNIE DAGYS 
FIRESIDE REALTY — 

Tel. 585-2064
Čia busite užtikrintai sąžiningai 

aptarnauti.

s . MŪRINIS
4 KAMBARIŲ BUNGALOW 

Nauja virtuvė. Nauja vonia. Naujas 
pečius. Sausas rūsys. Namas Mar

quette Parke. Bargenas 
Brokerio tel. PR 8-6916

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 mūrinį 
namą po 7 kambarius kiekviename 

bute. Garažas
Prašoma žemiau trisdešimt tūkstančių 

dolerių.
Tel. 279-9459

SOUTHWEST 
CUSTOM BUILT 

Spacious 3 bedroom home all brick. 
1% baths. Gas forced air. Full ba

sement.
Call for appointment — 

By owner.
7374308

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

tvora.
TEL. 386-0665

MARQUETTE PARKE parduodamas 
gerai užlaikytas 6 kambarių mūro na
mas, 2 automobiliu garažas. įvažiavi
mas iš šono. Apžiūrėjimui telefo- 

nuokite 434-3762.

GEROJ VIETOJ
Darduodamas geras, gerai užlaikomas 
kampinis mūro namas. 4341 Archer 
Avenue. LA 3-4961. Vyrui mirus, 
našlė priversta greitai ir pigiai par
duoti. Norėtų, kad lietuvis šį namą 

Įsigytų, duotų morgičių.

WANTED TO RENT
Ieško butų

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

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

LA 3-2736

PERSONAL 
Asmenų Ieško

DIRBANTIS PENSININKAS nori su
sipažinti- tolimesniam gyvenimui su 
tokio pat amžiaus moterimi. Prašo
ma rašyti:

NAUJIENOS. Box 187 
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO. IL 60608

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

UŽ LENGVĄ DARBĄ 
PRtfe NAMO 

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

susisiekimas ir rami vietą. 
Patogi vieta pensininkui. 

Susitarimui skambinti 
_________  LA 34961___________  

IŠNUOMOJAMAS
3 KAMBARIU BUTAS 

Brighton Parko apylinkėje su karšto 
vandens šilima ir karštu vandeniu, 

taip pat virtuvės krosnimi. 
Yra sandėliukas daiktams pasidėti. 

__________ Tel. LA 3-2714__________  
MARQUETTE PARKE 

IŠNUOMOJAMAS MIEGAMAS 
KAMBARYS

tvarkingam vyrui ar moteriai, dirban
tiems ar pensininkams su virtuvės 

privilegijomis.
Tel. WA 5-6742

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

PIRKĖJO GALIA
PONIŠKAS, didingas 7 kambarių 

mūras. 2 auto mūro garažas. Įreng
tas beismantas. 1% vonios. 44' lo
tas. Marquette Parke. $38,000.

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

ARTI VIENUOLYNO 6 kambarių 
geras pajamų mūras. 2 vonios. Nau
jas gazu šildymas. Aluminijaus lan
gai. Garažas. $20,900.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
matykit

PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000 
nuomos. Naujas gazu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18,000.

2 BUTU MŪRAS. Kabinetų virtu
vės. Naujas gazu šildymas. Garažas. 
Geroj vietoj. $18,000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis
mantas. 1% vonios. Garažas. — 
$24,000.

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

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60609. 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 kraitus

P. NEDZINSKAS, 4063 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. ToL YA 7-5980

 .4

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANMNYBSS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WIST 69th STRUT 

TaLt RIpuMIe 7-1*61

K. ERINGIS 
CALIFORNIA SUPK MRVICB 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A G. AUTO REBUILDERS
Cit automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
351844 W. 63rd Straot, Chicago. IIL 

TIL. — 7764888 
Anie****

"NAUJIENOS* KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS




