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ŠIANDIEN PAKILS PIRMOJI ERDVĖS STOTIS
“GYVOJO DEGLO SPINDESYS” PRASIDEDA 28 DIENU BANDYMAI

Romo Kalantos didžiąją auką religiniu požiūriu vertindamas, 
Australijos Lietuvių Katalikų Federacijos leidžiamas savaitraštis 
“Tėviškės Aidai” 1972 m. rugpiūčio mėn. 15 d. rašė:

"Stockholme reziduojantis žy
mus Baltijos bičiulis, Paryžiaus 
protestantų teologijos fakulte
to garbės profesorius J. G. Hoff
mann, ryšium su Romo Kalan
tos mirtimi paskelbė straipsnį: 
“Saikas perpildytas, sako jau
nieji Lietuvos krikščionys” (Ca- 
tacombes, 1972.VI.15, nr. 9). 
Jaunuolio gyvybės auką žymu
sis teologas taip apibūdina:

“Uolus katalikas, tas dvide
šimtmetis jaunuolis vis dėlto 
niekad negyveno laisvame ir ne
priklausomame krašte. Jis nie
kad nepažino spinduliuojančios 
ir džiugios Bažnyčios, laisvos 
skelbti savo tikėjimą, bet jis iš 
jos išmoko vertinti auką; jis 
apsvarstė su visomis išvadomis 
tai, ką reiškia “tarnauti iki mir
ties”. Jis jau buvo viską atida
vęs ir tebeturėjo tik vieną tur
tą — savo gyvybę. Ar ji nebu
vo verta, kad butų “dedikuo
ta” jo Viešpačiui ir Išganytojui, 
idant virš visų priespaudų ir 

ta, taptų ta gyvąja liepsna, tyra, 
šviesia, visų pirma laisva, ku
ri, atsižadėdama, maldaudama 
ir prašydama kentėti, kyla dan
gun ir netrokšta nieko kito, kaip 
pasiaukoti?” Toliau profesorius 

tautos, ar jūs suprantate šią 
auką? Ar jūs suvokiate, kodėl 
dvidešimtmetis jaunuolis taip 
pilnai gyvena savo tikėjimu, kad 
jam nieko daugiau nebelieka, 
kaip tapti auka, kuri pati save 
paaukoja?”

Straipsnyje plačiai nušviečia
ma katalikų padėtis Lietuvoje ir 
paskutinieji įvykiai Kaune. Jis 
baigiamas taip:

“Romas Kalanta pasiaukojo 
už tikybinę ir tautinę laisvę. Te
gu Europos ir Amerikos vals
tybių vyrai supranta tai, ką jų 
krikščioniškai sąžinei diktuoja 
šito gyvojo deglo spindesys”.

Akademikai leis 
naują žurnalą

Priešvelykinę savaitę New 
Yorke įvykusiame Rytų Euro
pos klausimuose besispecializuo- 
pančių akademikų draugijos 
American Association for the 
Advancement of Slavic Studies, 
suvažiavime viena sesija buvo 
skirta nerusiškųjų SSSR tautų 
t>asipriešinimui svarstyti. Sesi
ją globojo nesenai susikūrusi są
junga, The Association for the 
Study of the Nationalities 
(USSR and East Europe), ku
rios pirmininkas yra ukrainietis 
S taphan M. Horak (Eastern Illi
nois University).

Sąjunga pernai pradėjo leisti 
šapirografuotą žurnalą, Natio
nalities Papers, kuris pasirodys
du sykius metuose. Pirmajame “vo Kambodijos ir
numeryje latvis Andris Skreija, 
sąjungos sekretorius ir iždinin
kas, rašo apie Pabaltijo studi
jas Amerikos universitetuose. 
Sąjungos adresas: Prof. A. 
Skreija, Dept, of Sociology, Uni
versity of Nebraska, Omaha, 
Nebraska 68101. (E)

MASKVA. — Sovietų režimo 
persekiojamas pasaulinio garso 
rašytojas Solženicinas, po su
tuoktuvių metrikacijos įstaigoje, 
pakartojo eeranonijas cerkvėje.

15 VISO PASAULIO

BEIRUTAS. — Saudi Arabi
ja užsakė Britanijoje apie 625 
mil. dol. vertės priešlėktuvinės , 
gynybos įrengimų. Apie 2,000 
britų specialistų per ateinan- Į 
čius 5 metus apmokys arabus 
prižiūrėti aerodromus, įrengi-1 
mus ir sandėlius. Saudi Arabija 
perka ir britų karo lėktuvus 
“Lightning”.

MANILA. — Filipinų prezi
dentas paskelbė, kad jis siunčia 
plačiai žinomus musulmonų vei
kėjus į Cotabato provinciją, kur 
sukilėliai kovoja prieš valdžią. 
Musoulmonų vadai bandys suki
lėlius įtikinti, kad jie padėtų 
ginklus.

BELFASTAS. — Ginkluoti vy-s 
rai nušovė šiaurės Airijoj mili- bylą' Kartu nutraukti kaltinimai ir jo partneriai Anthony į 
cijos narį, dirbusį savo darže SO- Jiedu iada traukti teismo atsakomybėn vyriausybės įstai 
Iš viso per 1

WATERGATE SKANDALAS PRIVERTĖ 
NUTRAUKTI ELLSBERGO BYLĄ

LOS ANGELES. — Watergate skandalo pasėkoje teisėjas nu
traukė Pentagono dokumentus išvogusio ir paskelbusio Ellsbergo 

Rus-
•> - -ssK®®sybės įtaigas,

-- - . metus’ žuvo 785 neišskiriant ir prezidento Nixono. Jiedu tvirtina, kad prieš juos
žmonės, jų tarpe 214 kareivių buvo valdžios įstaigų konspiracija, pasireiškusi nelegaliais veiks- 

‘! mais, — įsilaužimu į gydytojo kabinetą, neleistinu telefono 
klausymu ir pan.

I Ellbergo advokatai pareiškė,

ar milicijos tarnautojų.
WASHINGTONAS. — Bali-j 

tieji Rūmai paskelbė, kad prezi
dento Nixono ir sovietų komu- kad byla prieš valdžios įtaigas 
nistų partijos generalinio sekre- re^kabn^a jr todėl, kad Ellsber- 
toriaus Brežnevo susitikimas 
įvyks Washingtone birželio 18- 
26 dienomis. Savo vizito dides
nę dalį Brežnevas praleis Wash
ingtone. Bus kalbama apie pre
kybos santykius, strateginių ir viceprezidentas Agnew pasi- 
ginklų kontrolę ir kariuomenių trauktų iš pareigų ir jas perim- 
sumažinimą centrinėje Europo-'tų, kaip konstitucija numato, 
je. Su Brežnevu atvyksta už-1 Atstovų Rūmų pirm. Albert, 
sienio reikalų ministeris Gro- dem., iš Oklahomos. Jis turė- 
myko ir kiti sovietų pareigūnai.

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekretorius Rogers šešta
dienį išvyko į Pietų Amerikos 
valstybes, kurių daugelį, išsky
rus Ekvadorą, Čilę ir Panamą, i 
jis aplankys per savo 17 dienų j 
kelionę. Bus bandoma išspręsti t 
abipuses problemas ir surasti. , , , ....
■naujus kooperavimo pagrindus!. EJlsbergę. bylos panaikmimM 

ir liberalų džiūgavimas del to iš
šaukė Kalifornijos gubernato
riaus Reagano pareiškimą. Rea- 
ganas sako, kad Watergate nu-

tarp Amerikos ir jos pietinių kai
mynų. 
* -

BEIRUTAS. — Chicagos Tri
bune korespondentas '.Caputo 
buvo pagrobtas Libano palesti
niečių kairiosios grupės ir išlai
kytas 5 dienas Sabra pabėgėlių 
stovykloje. Palestiniečiai grasi
no jį sušaudyti, laikydami jį 
Amerikos ar Izraelio šnipu. Al- 
žiro ambasadoriui tarpininkau
jant, palestiniečiai koresponden
tą Philip Caputo paleido. Jis jau 
nebesitikėjo išeiti gyvas.

WASHINGTONAS. — Baltie
ji Rūmai paskelbė, kad šį ket- 
tvirtadienį Paryžiuje susitiks 
patarėjas Kissingeris su Hano
jaus politbiuro nariu Le Due 
Tho. Jiedu svarstys, kaip iš
vengti karo paliaubų laužymo 
Indokinijoje. Amerika skun
džiasi, kad komunistai neišvežė

Laoso, a š. Vietnamas priekaiš
tauja, kad Amerika nebaigia 
rinkti š. Vietnamo uostuose iš
mėtytų minų.

— “1972 m. pradžioje van
dentiekis buvo 1143 respublikos 
kaimų gyvenvietėse, o kanaliza
cija — 392 gyvenvietėse. Van
dentiekio tinklų ilgis kaime su
darė 1145.5 km., kanalizacijos 
tinklų — Ž33.1 km.” (“Liaudies 
Ūkis”, Nr. 2, 1973 m., 51 pel.).

(E)

Pirmosios erdvos laboratorijos — Skylab komendantas Charles Conrad dirba prie komplikuotos 
teleskopo instrunenty lentos.

Palaidojo Domicėlę

“Laisvi rinkimai” 
Cleveland© stiliumi
CLEVELANDAS.

jant Lietuvių Bendruomenės ta
rybos rinkimams, Clevelande 
prasidėjo pikta kampanija. PLB 
pirmininkas S. Barzdukas pasa
kė per radiją kalbą, kurioje puo- 

■ lė “politines partijas”, kurių tik
slas esąs sunaikinti Bendruome- 

Į nę. Agituodamas prieš politi
nes grupes, tiek metų dirbusias 
Lietuvos laisvinimo darbą, vy
riausias LB vadas neminėjo kai 
kurių politinių grupuočių, ku
rios, tiesa, partijomis nesivadin- 
damos, prisidengusios “bičiulių” 
ir kitais vardais, viską daro, kad 
būtų sunaikinta Amerikos Lie
tuvių Taryba, jos lėšos ir įtaka.

go gynyba kainavusi apie 900,000 
dol. '

Kongrese atstovas Henry 
Reuss, dem;, iš .Wisconsin©, pa
siūlė, kad prezidentas Nixonas 

tų sudaryti iki rinkimų koalici
nę vyriausybę iš demokratų ir 
respublikonų. Atstovas Reuss 
pareiškė, kad prezidentas Nixo- 
nas, nežiūrint koks jo įsivėli
mas į Watergate aferą būtų, va
dovavo korupcijos apimtai įstai
gai ir nieko nedarė korupcijai 
pašalinti.

Erdvė* taborą tori ja "Skylab 1" jau stovi paruoita C 
•rdv«« eantro. Sandra* rabato* ir taboratori jo* rvo'i*

liausko, lankėsi Vakarų Vokie- •—— ------
Itijoj.. (E) *' ""“’’IwtohitoH.

sikaltimas^ yra lygiai toks pat, 
kaip ir Ellsbergo nusikaltimas. 
Abiem atvejais buvo vagiami 
dokumentai. Arba abu tie kalti
namieji yra -nekalti arba abu 
kalti, pasakė Reaganas.

Vis dažniau kalbama, kad pre
zidentą Nixoną reikėtų “im
peach”. Pareigūno “impeach- 
mentas” reiškia, kad viešose pa
reigose esąs pareigūnas gali bū
ti šaukiamas prieš atitinkamą 
tribunolą, kuris tirtų jo elgesį 
viešoje tarnyboje. Impeache- 
mentas nereiškia automatiško 
pašalinimo, tik tyrinėjimą. Pra
eityje prezidentas Andrew John
son buyo 1868 m. tyrinėjamas, 
tačiau nebuvo pašalintas iš pa
reigų, nes senate pritrūko dvie
jų trečdalių balsų jo pasmerki
mui ir pašalinimui.

MANILA. — Filipinų prezi
dentas paskelbė pirmą karinės 
prievolės įstatymą, pagal kurį 
visi jauni vyrai turės tarnauti 
kariuomenėje iki 12 mėnesių.

ČIKAGA. — Apie 150 žmo
nių šeštadienį palydėjo dr. Do
micėlę Šleževičienę į kapines, 
šeštadienį Petkaus koplyčioje 
atsisveikinimas, kuriame atėju
sieji atsisveikinti draugai ir ger- Į Didelis spaudimas buvo išvys- 
bėjai pripildė abi koplyčios sa-tytas prieš “altininkų” paskelb- 
les. Prie karsto kalbėjo pre- tame sąraše įrašytus kandidatus, 
latas Gimžauskas, atsisveikini- Dėl spaudimo, grasinimų “su
mą pravedęs L. Šmulkštys, J. naikinti ansamblį” iš sąrašo pa- 
Bertašius, Z. Dailidka, Lietuvos sitraukė muzikas Mikulskis. Rin- 
Dukterų vardu p. Briedienė, gy- kimų komisija paskelbė; kad “sa- 
dytojų — A. Lipskienė ir A. vaime aišku, ne visi Cleveland© 

.lietuviai gavo išsiuntinėtus bal
savimo lapelius”. Cleveland© 
patriotiškoji visuomenė tvirti
na, kad lapelius gavo tik “savi 
žmonės”, iš kurių laukiama, kad 
jie balsuos už dabartinės LB va
dovybės išstatytus kandidatus.

_____ Komisijose yra ligšioliniai LB 
redakcija, patsai žurnalas supil- .keb patys yra
kintas, įspraustas į siauresnius 
“tarybinius” rėmus. Šių pakei
timų priežastis dalimi atsklei
džia D. šniuko straipsnis “Už 
didesnę talką Kultūros baruo
se”, partijos teoretiniame mėn
raštyje “Komunistas” (1973, nr. 
1). šniukas prikiša žurnalui 
perdidelį dėmesį “meno propa
gandai ir kultūros istorijai”, ne-

Kučys.

“Kultūros barai” 
keičia kryptį

Prieš pusmetį buvo dalimi pa
keista žurnalo “Kultūros barai”

kandidatais. Rinkimų komisija 
daugiau “patikimoms šeimoms” 
išsiuntė daugiau negu vieną bal
savimo lapelį. Komisija skelbia, 
kad “adresuojamajame voke ga
li būti dedami ir kelių balsuoto
jų vokai su balsavimo kortelė
mis”. Jokių stebėtojų rinkimų 
būstinėse nenumatyta turėti. 
Daug clevelandiečių, paklausti 

paisymą •TtaMniiiTirTalrtfe- apie ^Isavima, numoja ranka, 
čių klasės” poreikiu. Nepatiko kad dabartiniai LB
partijai ir “apibendrinančių iš- ''ada‘ ™klm“s suka savo kan- 
vadų nebuvimas", t. y. grubios dlda‘p la‘mėl™» l'nkme. 
propagandos vengimas.

žurnalo “klaidų” sąraše mi
nima apybraiža “Ąžuolas”, nu
stebinusi “neklasinių idealizuo
jančių prieštaringos Jono šliu
po asmenybės pristatymų”. Bu
vusioji redakciją taip pat apkal
tinama “ne visada” parodžiusi 
“nusimanymą ir sudėtingais ide
ologijos bei kultūros sąveikos 
klausimais”. Pasak šniuko, žur
nalas daug rašęs apie “užsienio 
kultūrą”, “modernistinio meno 
paskutines apraiškas”, o partija 
pageidaujanti, kad “daugiau dė- 1 
mesio būtoj skirta socialistinių 
šalių kultūrai, marksistinės ir 
pažangios pakraipos įdomioms' 
asmenybėms iš kapitalistinių

Į kraštų”, šniuko žodžiais, “re
dakcija pastaruoju laiku kai ką 
peržiūri savo darbe”.

Žurnalo ateitį jis aptaria: 
’ “ideologinis skaitytojų auklėji
mas marksizmo-leninizmo idėjų 
dvasia, kova prieš buržuazinės 
ideologijos liekanas kultūros 
srityje”. (E)

— Vasario 18 - kovo dienomis 
“tarybinių rašytojų delegacija”, 
vadovaujama vilniškės rašyto- 

i jų sąjungos pirmininko A. Bie-

CAPE KENNEDY. — šiandien 12:30 Čikagos laiku galinga 
Saturn 5 raketa iškels į erdves pirmą amerikiečių erdvės stotį — 
Skylab 1 — dangaus laboratoriją. Antradienį su Apollo tam pri
taikytu erdvėlaiviu pakils trys astronautai, kurie pasivys stotį, 
su ja susijungs ir persikels į ją 28 dienų skriejimui apie žemės 
rutulį 270 mylių aukštyje.

Arte-

vadai rinkimus suka savo kan-

SAIGONAS. — Viet Congas lni 
pasiskundė tarptautinei paliau
bų priežiūros komisijai, kad 
Amerikos karo lėktuvai bombo
mis apmėtė komunistų pozicijas 
P. Vietname. Tai įvykę prie 
Kambodijos sienos. Amerikos 
ambasada atmeta šį kaltinimą, 
kaip neteisingą.

šis skridimas numato atlikti 
daug žemės ir dangaus kūnų ste
bėjimo darbų, be to, mokslinin
kams svarbu patirti, kaip rea
guoja žmogaus kūnas į ilgesnį 
buvimą erdvėje, kur nėra žemės 
traukiamosios jėgos. Tuo tikslu 
tarp astronautų bus ir gydyto
jas dr. Kerwin, kuris vietoje at
liks įvairius stebėjimus ir tyri
mus.

Abu pakilimas stebės nema
ža grupė buvusių karo belais
vių, kurie apie erdvės bandymus 
tik girdėjo iš draugų ir iš senų 
laikraščių. Jie pirmą kartą tu
rės progą patys savo akimis pa
matyti kelionių į erdves pradžią 
— pasikėlimą iš Cape Kennedy 
erdvės centro — kosmodromo. 
Be belaisvių pakilimus stebės 25 
jaunuoliai, darę savo mokyklo
se mokslinius tyrinėjimus.

Bando atimti 
paskutinį pieną

Lietuvoje yra labai didelis 
pieno trūkumas, ir net dvi va
dinamos m misterijos — Paruo
šų (tiksliau'rekvizicijų. E.) ir 
Žemės,Ūkio — -viešai ragina pri
statyti daugiau pieno į suėmimo 
vietas. Raginimas pradedamas 
tokia antrašte: “parduokime 
daugiau ir geros kokybės pie
no”. Toliau dėstoma: “Labai 
svarbu, kad ir toliau didėtų pre
kinio pieno kiekis. Reikia pa
siekti, kad kuo mažiau nenu
griebto pieno būtų sunaudoja
ma ūkiuose gamybos reikalams’.’ 
(Taip rašo Vilniaus dienraštis 
“Tiesa” š. m. vasario 11 d.).

Tatai reiškia, kad ne tik kol
chozų ir sovehozų, bet ir iš pa
vienių asmenų, iš vienos kar
vytės gautas pienas turi būti 
laikomas “prekiniu pienu” ir 
atiduotas rekvizicijai, o ne 
tiems, kas tiesiogiai rūpinasi, 
kad pirmoje eilėje pieno užtek
tų savo šeimoms, o ne Kremliui 
arba specialioms krautuvėms, iš 

. kurių tunka komunistai ir kolo
nistai.

Pagrindinė priežastis, kad pie
no labai trūksta, kaip vasario 10 
d. “Tiesa rašo, yra didelis kon
centruotų pašarų nepriteklius. 
Todėl ir patariama “suderinti 
gyvulių kiekį su turimų pašarų 
ištekliais”. (E)

Paskelbė 1975 metus 
šventais metais

ROMA. — Popiežius Paulius, 
kalbėdamas 7,000 piligrimų, pa
skelbė, kad 1975 metai skelbia
mi 'šventaisiais metais ir ragi
no katalikus jau pradėti tiems 
metams ruoštis, nes jie turės 
atnešti atsinaujinimą bažnyčio
je, santykiuose tarp religijų ir 
tarptautiniuose reikaluose. Tie 
metai kartu minės 10 metų su
kaktį nuo Vatikano Il-sios Ta
rybos. Visoms 1975 m. iškil
mėms koordinuoti popiežius su
darė komisiją, vadovaujamą 

Į kardinolo Maximiliano Fursten- 
bergo.

Sveikato*, švietimo ir šaipo* daparta- šventieji metai gali sutrauk- 
manto sokratoriu* Caspar Wainbor-jtj j Romą iki 25 milijonų turis- 
K ' ‘M. valdyba )«« pr-
riau*yba nori didata dalį šaipo* rO- dėjo rūpintis, kur VISUS svečius



MILIJONAS ŽMONIŲ SSR KACETUOSE 
Ko vertas Tarptautinis Komitetas Žmogaus 

Teisėms Rusijoje ginti?
Narodowec pranešimu Briuse

ly j* paskelbtas vėliausias Tarp* 
tautinio Komiteto Žmogaus Tei
sėms Rusijoje Ginti raportas, 
kuriame patvirtinta, kad Sovie
tų S",jungoje apie milijonas žmo- 
n'n tebėra konclageriuose. To
kių lagerių komunistų imperijo
je ra apie tūkstantis ir juose 
per viena yra sukimšti ir poli- 
tlntei kaliniai ir kriminalistai. 
Raporto autoriai pasiaiškina, 
ka n ir kokiomis priemonėmis jie 
tuos faktus gavo, kadangi komu
nini apie savo nedorus dar
bus niekam jokių informacijų 
neduoda. Raporto autoriai Infor* 
macijas sėmę ekspertų tyrinė* 
jimų duomenimis, pačioje So* 
vietijoje pasakojamais pergyve
nimais, o didžiąja dalimi buvu
sių kacetų kalinių pranešimais 
bei paliudijimais.

žiauriausia vergų imperija
T’oniltJto įsteigėjas yra bri* 

tų nroftsoriue Peter Rėddaway 
— Raporto paskelbimo proga 
snaudos konferencijoje jfe ap* 
ra'testavo, kad ‘'pasaulis pasi* 
l aka vislfttyį abejingas dėl bai
sių ir barbariškų žiaurumo aktų, 
vykstančių kasdien tuose sovie
tų kacetuose”...

Prof. ' Reddaway pastebėjo, 
kaip mažti susidomėjimo pa
stebima tali “dabartinių laikų 
nežmoniško ■ žiaurumo pavys- 
džiais. pridurdamas kaip jautriai 
laisvasis pasaulis reaguoja į žiau
rus su politiniais kaliniais elgė- 
sius pav. Graikijoje, Afrikoje ar 
pietų Amerikoje ir kaip, mažai 
arba visiškai'nekreipia dėmesio 
j nepalyginamai žiauresnius ne
žmoniško žiaurumo elgesius su 
žmonėmis Sovietų Rusijoje.

Dabartinis to Tarptautinio Ko
miteto žmogaus Teišėmš Ginti.

Rusijoje direktorius Albert Gue- 
risse su nepaprastu atsargumu 
ir baime perspėjo, kad jo komi
tetas neveda politiškos akcijos 
prieš komunizmą, apeliuodamas 
į sovietų valdžią, kad leistų ko
kiai nors tarptautinei organi
ser i j ai padaryti inspekciją pa
čioje Sov. Sąjungoje ir ištirti 
padėtį vietoje, parodydamas, 
kaip jis pats Ir jo vadovaujamas 
komitetas menkai tepažįsta ir jo 
SSSR įvestą sistemą. Nors to
kiai inspekcijai komunistai mo
kėtų paruošti vieną ir kitą lage
rį 8tt Visais patogumais, kad gy- 
vthk ir norėk, ir tuos lagerius 
komisijos vizito metu apgyven
dintų gerai apmokintais enkave
distais, bet gi Maskva bet ko
kią komisiją įsileisti skaito įžei
dimu it gera valia niekados neį
sileistų, kaip kad neįsileido jo
kios savo atominių sprogdinimų 
kontrolės.
- Naivus vakariečių galvojimas

Direktorius Guerisse užtikri
na,-kad jo komitetas padėsiąs 
visas pastangas “įtikinti įvai
rių kraštų valdžias ir tarptauti
nes institucijas dėl reikalo 
kreipti daugiau dėmesio į mili
jonus kelinių sovietų kacetuose, 
pasitikint, kad Sovietų Sąjungos 
vadai padarys mostą, kurs pa
lengvins atpajaidovimą įtampos 
tarp Rytų ir Vakarų ir prasidės 
pasitikėjimo ir vieni kitų ger
bimo atmosfera”. Ko galima 
laukti iš tokios organizacijos, 
kurios vadas taip naiviai galvo
ja apie sovietų vadus. Jei Mas
kvos Kremliaus šaika norėtų įsi
gyti Vakarų pasaulio pasitikėji
mą, jie ne tik kacetus ir lagerius 
turėtų panaikinti, bet ir visą eilę 
kitų savo institucijų, įskaitant 
partijos diktatūrą ir spaudos

W»W«W«V<W» W A*,V/

birželio IO dieną
BUCO SODE

WILLOW SPRINGS. ILLINOIS

BUS įdomi PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI. 
VISĄ LAIKĄ GARSUSIS A. RAMONIO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIA 

KIAUŠIUS AOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS 
BIRŽELIO 10 D. VISI KVIEČIAMI I NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ
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geležinkelio vagony, kurie vienas po kito kilo į padanges. Nelaimei prasidėjo 
ventoįams viską palikti ir bėgti. Svarbu buvo būti toliau nuo nelaimė* vietos. _____________
evakuota 35,000 šeimy. Sprogimo metu buvo sužeistas 11 žmogus. Nelaimės metu nukentėjo ir lie
tuvis Vincas Sukauąkas. Jis asmeniškai spėjo laiku pasitraukti ir sužalojimą* išvengti, bet kai pavo
jus praėjo ir jis grįžo namo, tai rado tiktai nuodėgulius. Paveiksle matome Sukauską, stovintį prie 

buvusio savo namo likučiy.

Sudegąs lietuvio namas. Balandžio 28 dieną, KaliFornijėje, Roseville miestelio stotyje pradėjo spro
ginėti galežinkelio vagonai, kuriais buvo pervežamos galingos bombos ir įvairūs sprogmenims da
ryti reikalingi chemikalai. Niekas dar nežino, nuo ko tie vagonai pradėjo sproginėti. Buvo 20 

licija įsakė gy- 
Roseville buvo

cenzūrą, ir nuimti enkavedistų 
bizūną nuo kultūros ir mokslo 
gyvenimo, o svarbiausia grąžin
ti Rytų Europos tautoms lais
vę, kurią ginklu atėmę tas tau
tas laiko vergijoje sukaustytas. 
Dabar laisvieji Vakarai apie to
kius dalykus vengia sovietų val
dovams net prisiminti. O apie 
žvėriškumus ir žmonių naikini

mą tuose konclageriuose laisva
sis krikščioniškasis pasaulis au
sis užsikimšęs net girdėti ven
gia, palikdamas šiaurės meškai 
draskyti pavergtuosius, kad tik 
jį patį paliktų ramybėje..
Didžiausioji XX amžiaus geda

Laisvieji krikščioniškieji Va
karai užsikimšo auste, kad ne- 

-A
reiktų girdėti 17.000 lietuvių 
skundo laisvajam pasauliui per 
Jungtines Tautas, ; užsimerkė, 
kad nereiktų skaityti praneši
mų, kaip ant laisvės aukuro su
sidegindami paaukojo savo gy
vybes trys Lietuvos ‘sūnūs. Jie, 
laisvieji krikščioniškieji Vaka
rai, apsikurtinę pro ausis pralei
do ir paties Solžfenkrfno, Nbbelio 
laureato, nepasakytą kalbą, ka
dangi sovietų valdžia neleido da
lyvauti jam Nobelio premijos 
įteikime, turėjusiame įvykti 
Stockholme.

Aleksandras Solženicinas savo 
nepasakotoje kalboje, kurios 
tekstas tačiau per Geležinę Už
dangą pasiekė Vakarus, kurčiai 
apkaltino Vakarus dėl jų bailu
mo, dviveidiškumo, veidmainys
tės ir suktumo santykiuose su 
tironiškąja komunistui valdžia 
Maskvoje, kurios niekas nerin
ko, kuri šimtams milijonų žmo
nių buvo smurtu ir apgaule pri
mesta. kuri jau antra gentkar- 
tė kaip tęsia nežmoniškiausią 
priespaudos ir smurto politiką.

Solženicinas apkaltino Jung
tines Tautas už tai, kad sovietų 
režimą traktuoja kaip normalią, 
legaliai rinktą valdžią, kas ta
čiau yra visiškai priešingai.

Solženicino kaltinimai

Solženicinas apkaltino Vakarų 
valstybes dėl jų bailaus tylėjimo 
matant komunistų rusų vedamą 
pavergtų tautų genocido politi
ką ir XX amžiaus didžiausią gė
dą — šimtus kacetų visoje ko
munistų valdomoje teritorijoje 
nuo Maskvos iki Kamčatkos ir 
Vladivostoko*. Jis kaltino Va
karus dėl savo duona ir medžia
gomis stiprinimo nelmoniškiau- 
sios pasaulyje valdžios ir pail
ginimo žiauriausioj pasaulyje 
dar negirdėtos diktatūros, nie
ko nedarant tai žmonijos dogai 
nuversti, nors Vakarai galėtų, 
jei tik rimtai panorėtų, tą Krem
liaus gengsterių Saiką nušalinti.

Po 55 metų teroro valdžios, 
upėmis pralieto Žmonių kraujo 
ir šimtų milijonų pavergtųjų 
vergais pavertflho. pajungtų 
tautų apiplėšimo ir apvogimo, 
Sovietai žymia dalimi tebepri
klauso nuo Vakarų pagalbos ir 
pašalpos: duonos, žaliavų ir pra
monės gaminių. Dar nereikia 

užmiršti, kad jausdami raudo
nosios Kinijos Damoklo kardą 
kabant prie savo gerklės, Krem
liaus tironą5 yra gyvybiniai su- 
ihterešUdti turėti sau palankius 
laisvuosius Vakarus.

Vakarai turi savo rankose vi
sus kozirius priversti komunis
tus “kultūrėti”, atsisakant tu
rėti reikalus su tokiais, kokie

Great 
American 

Dream 
Machine.

shares in your parti- 
r joining the Payrollariat__________ _____ ,__

Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American 
•earn will be a reality.

America is the place that is made 
out of dreams. And, UJS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years*'

Now, Bonds mature in less than 
six yearn That means your dreams

Now Bonds mature in less than six years.

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608

2 - NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL. — MONDAY, MAY 14, 1973

j atstovas Ir ponia O. Kajtckic- 
nė dalyvavo Diplomatinių Mi
sijų šefų ir jų žmonų garbei 

įruoštame priėmime Washing- 
įtono Tarptautiniame Klube.

JVAUUOS ŽINIOS
Lietuvos Pasiuntinybė 

Washingtone
Lietuvos atstovas ir ponia O.

Rajeckienė 1973 m. bal. 17 d. Priėmimą rengė to Klubo Val- 
dalyvavo Pakistano amabsado- dytojų 1 aryba.
riaus ir jo žmonos Begum Khan' Jungtinės Cameroon Res- 
piiėmime, rengtame naujosios publikos ambasadorius ir po- 
Pakistano konstitucijos įsiga- nja Francois Xavier Tchoutigui 
liojimo proga. pakvietė Lietuvos atstovą ir

ponią O. Kajackienę dalyvauti 
Jų rengiamame priėmime 1973 
tn. gegužės 20 d. Cameroon 
Tautinės šventės proga.
Washingtonas, 1973 m. V. 9 d.

liojimo proga.

Ponia O. Kajeckienė š. in. 
bal. 19 d. dalyvavo Belgijos 
ambasadoriaus žmonos, ponios 
Walter Loridan, paskaitoje — 
On the Life of a Diplomat’s 
Wife, kuri įvyko luncheon me
tu Washingtono Tarptautinia
me Klube.

1973 m. bal. 26 d. Lietuvos 
atstovas ir ponia O. Kajackie- 
nė dalyvavo Tenaanijos amba
sadoriaus ir ponios Bomani pri
ėmime, rengtame atšvęsti Tan
zanijos Union Day.

Tą pačią dieną — p. p. O. ir 
J. Rajeckai dalyvavo Panamos 
ambasadoriaus ir ponios Gon
zales —Revilla priėmime Pan 
American Union Rūmuose. 
Priėmimas buvo ruoštas Dip
lomatinių Misijų šefų ir jų žmo
nų garbei.

Togo ambasadoriaus ir po
nios Epiphane Ayi Mawussi 
kviečiami — p. p. O. ir J. Ra
jeckai 1973 m. balandžio 27 d. 
dalyvavo jų rengtame priėmi
me Togo Nepriklausomybės 
Paskelbimo Tryliktai sukak
čiai paminėti.

1973 m. gegužės 3 d. Lietuvos 

dabar jie yra, reikalaujant grą
žinti Rusijos žmonėms žmoniš
kas gyvenimo sąlygas ir pasi
traukti iš tų valstybių, kurias 
yra pavergę II Pasauliniam Ka
rui pasibaigus ir savo sąjungi
ninkus apgavus.

2006 metais pasaulyje 
gyventojų padvigubės

Ne wYorkas. Vakarinė Vo
kietija šiuo laiku turi mažiau
sią gyventojų prieauglį visame 
pasaulyje. Ten tūkstančiui gy
ventojų atitenka tik 12,3, tai 
yra nepilni trylika giminių. Gi 
mimų rekordą paėmė Suaži- 
landas Pietų Afrikoje, kur 
kiekvienam tūkstančiui gyven
tojų tenka po 52.3 gimimai. Pa
saulio gyventojų kasmet priau
ga po 2 nuošimčius. Jei ta pati 
rata ir toliau tęsis, tai per 33 
metus, taigi 2006 metais žmo
nija žemėje padvigubės, reiš
kia kur 1971 metais buvo 3 bi
lijonai ir 706 milijonai, bus 
7 bilijonai ir 412 milijonų...

Šiuo metu daugiau kaip pusė 
žmonių pasaulyje sudaro azia- 
tai. Azijoje gyvena apie 2,104 
bilijonai (56.7 nuošimčiai) Af
rikoje 354 milijonai (9.5%), 
Šiaurės Amerikoje 327 milijo
nai (8.8%), Lotynų' Ameriko
je 195 milijonai (5,3%), Euro
poje 466 milijonai (12.6 %), 
Okeanijoje 19.7 milijonai (0>5 
%), Sovietų imperijoje 245 
milijonai (6.6%).

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE



J. PĖT-TIS

Volertas išsivežė iš
Šių metų kovo mėn. 10 d. lie

tuvių tautinių šokių šventės ko
miteto pirmininkas, dr. Ikonas 
Kriaučeliūnas įteikė iš Philade- 
phijos atvažiavusiam Liet, lien- 
druomenės centro valdybos pir
mininkui Vyt. Volertui 22.474.73 
dolerių — tautinių šokių šven
tės pelno čekį. (V. Volertas at
sivežė ir LB kultūrinių reikalų 
atstovą, bet apie tai pabaigoje).

Daugeliui čikagiečių šis taut, 
šokių šventės pinigų perdavimo 
gestas atrodė gana keistokas. 
Juk beveik visos praeitos vasa
ros mėnesiais šios vietovės lie
tuviai buvo užimti įvairiomis 
taut, šokių šventės aktualijo
mis, įvairių kliūčių ir pasiseki
mo rūpesčiais.

Be to, kartu su švente įvyko 
ir Pasaulio liet, jaunimo suva
žiavimas. Reikėjo parūpinti 
tūkstančius nakvynių ir, šalia 
piniginių išlaidų, kaip kai kas 
guodėsi, kiek brangaus laiko ir 
paskaitų turėjo praleisti moks
lo institucijose studijuojąs mū
sų jaunimas šokių repeticijoms 
ir kelionei, kiek nemiegotų nak
tų praleido šokių mokytojos ir 
pavyzdlingai darbą atlikęs visas 
tautinių šokių šventės rengi
mo komitetas.

O čia žiūrėk... atvažiavo iš 
Philadelphijos du asmenys, ir 
visas šio gražaus darbo ir laimė
jimo išdavos — pinigus išsive
žė... Tiesa, jie išsivežė pinigus, 
bet į istorijos lapus įrašytas šios 
šventės pasisekimas ir garbė liks 
Chicagoje ant visados. (Dr. 
Kriaučeliūnas yra daugelio lie
tuvių parengimų ir išvykų glo
bėju, ir jei kartais parengimas 
išeina su deficitu, tai jis nuosto
lius padengia pats).

Šitie ponai iš Philadelphijos, 
kaip sakoma, nebuvo prie šios 
šventės parengimo tiesioginiai 
nieku neprisidėję, šie Liet. Ben
druomenės vadovai, kaip ir 1972

Chicagos $22,474.73
I m. rugpiūčio 18 d. “Dirvoje” ra
šoma, nesiteikė riet savo rezi- 

1 dencijos LB apylinkėje (I’hila- 
delphijoje) nei tradicinės Pa
vergtųjų tautų savaitės paminė
jimo suruošti. Ir čia pasitvir
tina LB vadovų seniai žinoma 
taktika, patiems mažai ką tepa
darant, žiūrėti pridėti savo var
dą ir pasinaudoti kitų žmonių 
atliktų darbų vaisiais.

Juk pvz., tokia Chicagos lie
tuvių opera, operates, lietuviš
kos mokyklos, vaidinimų rate
liai, įvairios lietuviškos labdary
bės ir visuomeninės organiza
cijos dirba jau daugiau, kaip 
pusę šimto metų šiame krašte 
lietuvių kultūros darbus, ir jų 
darbų pajamos yra pirmoj eilėj 
panaudojamos organizacijos to
bulinimui bei kitiems visuome
nės reikalams. Tad ir šių dienų, 
dainų ir tautinių šokių šventės 
bei jų pajamos neturėtų būti 
joki Liet. Bendruomenės privi
legija ar monopolis, šios šven
tės juk buvo pradėtos rengti šia
me krašte jau 1909, 1916 me
tais ir jokie kitos organizacijos 
atstovai atvažiavę nepasiėmė jų 
pajamų.

Todėl gal būtų geriau, kad 
pvz., prie Amerikos Liet. Tary
bos būtų įsteigta kokia bendra 
lietuvių kultūros reikalams in
stitucija, kuri tokios šventės 
rengimo komitetui duotų dau
giau savistovumo ir entuziazmo, 
imant dėmesin ir ateities paren
gimų tobūlėjimo klausimus, o 
ne atvažiavus iš Philadelphijos 
LB atstovams, lyg kokio atlik
to darbo kontraktoriams, savo 
antspaudą pridėjus, pasiima šo
kių šventės pajamas ir išsiveža.

Kad jie išsivežė pinigus, tai 
jau išsivežė, ir čia nieko nebe
padarysi. Bet svarbu, kam jie 
tuos pinigus sunaudos? Nese
niai skaitėme laikrašty, 1972.4.29 
d. JAV LB tarybos suvažiavi

me Chicagoje, tarp Litų išlai
dų, LB tarybos narių keliom ų 
išlaidoms buvo išleista 1.794 dol., 

I administraciniams dalykams iš
leista 2,218 dol., prezidiumo iš
laidoms — 933 dol. Ir visuome
nei veiklai beliko 1,802 dol.

Taigi, apie du trečdaliai, kaip 
J matome, išleista važinėjimams, 
posėdžiams, taip sakant pilsty
mams iš tuščio į tuščią, o pa
čiam lietuvybės reikalui tik liku
čiai.

O skaitydami apie 1972 m. 
sausio 29 d. Clėvelande įvykusį 
Pasaulinės Liet. Bendruomenės 
posėdį, randami šią apyskaitą: 
“Iš visų kitų kraštų jų gauta 
337.62 dol., JAV LB apylinkės 
10'/ solidarumo mokesčio įmo
kėjo 369.04 dol.”

Taigi, kaip matome, čia yra 
vadinamos viso pasaulio išeivių 
lietuvių (PLB) “bagotystė”. 
Tai rodo, kiek ta organizacija 
yra populiari ir kiek lietuviai ją 
remia.

Tai yra apyskaitų daviniai, ku
rie mažai kuo tesiskiria nuo ma
žos draugijos pajamų, nors po
nai Volertas, Stasys Barzdukas 
ir buvęs silpnas stovyklos gim
nazijos mokinys Gečys LB su
važiavimuose, apsilenkdami su 
realybe, ir dar taip girtųsi. O 
pamatysime, kai šių metų ge
gužės 19 ir 20 dieriomis Wash
ingtone įvyks JAV LB tarybos 
rinkimai, tai ten frontininkų va
dovaujami pranešimai, galime 
tikėti, skambės, kaip ::Fauste” 
kad sakoma: “...net pats dangus 
nusileis ant žemės”.

Bendruomenininkai-frontinin- 
kai prisiskaitys prie savo nuo
pelnų ir Vliko, ir Amerikos Liet. 
Tarybos, ir kitų organizacijų bei 
tautinių šokių šventės parengi
mo darbus ir pajamas bei kitus 
dalykus.

Todėl tautinių šokių šventės 
pinigai, kaip ir kitų organiza
cijų gyvenime, turėjo likti bent 
dalimi, šventės rengimo komi
teto žinioje, ir kaip dr. Kriauče
liūnas čekį perduodamas pažy

Praeitais metais Union Federal Savings and Loan Association minėj i savo 75 metų sukaktį. Praeitais metais Albert J. Aukers 
vadovaujama bendrovė padarė pelno ir suteikė labai vertingų patarnavimų gausiems taupytojams. Paveiksle matome ponią 
Ann Aukers ir bendrovėje dirbantį sūnų Robert Aukers, kuris stengiasi pagilinti lietuvių kalbos žinias ir būti naudingas

bendrovei ir taupytojams.

ti ir tikslesnius apyskaitų duo- liet, jaunimo (Vyčių) veiklą,

mėjo, kad tie pinigai turi būti

0 T A SUSIVIENIJIMAS
I y A LIETUVIŲ

± AMERIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams. X.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą ir ligoje pašalpa, 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 gera Taupomąją Apdraudą • 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 KLUBU 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.

Gausite spausdintas informacijas^ jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

SAVE AT ^SURES;
™xWk .<-0,00

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanausltas, President Phone 847-7747

6
 ON SAVINGS CERTIFICATES 
% OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
P.r Annum

Paid and REGULAR
Compounded PASSBOOK
QUARTERLY ACCOUNT

■ Annum

NOW INSURED TO $20,000.

sunaudojami tautinių šokių to
bulinimui, šokių mokytojų paru-o 
Šimui, drabužių utilizavimui ir 
panašiai.' ' i

Vienas amerikietis kritikas 
neseniai Daily News laikrašty 
pastebėjo, kad lenkiška liaudies 
polką ar mazurką nereikėtų prie 
bendro meno srities priskirti. 
Jam buvo atsakyta, kad Chopi- 
no balete Les Sylphides įdeda 
mazurką nesanti nei kiek me- 
niškesnė už liaudies šokamą ma
zurką.

Panašiai gali kai kas pasakyti 
ir apie lietuvių šokius. Todėl jų 
tobulinimu rūpintis yra protin
ga. Juk ir taip jau likimas lie
tuviams nėra buvęs labai ma
loningas. Jei pvz., toks tik virš 
30-ties metų amžiaus miręs Čiur
lionis būtų pasiekęs neseniai mi
rusio Piccaso amžiaus (91 m.), 
tai jis gal būtu kaip ir nema
rusis olandų Rembrandtas, ar 
flamandų Rubensas, pastatęs 
Lietuvos vardą šalia Olandijos 
ar Belgijos.

Bet kuo daugiau apie LB vir
šūnių veiklą ir jų apyskaitas 
skaitai, tuo įdomiau darosi. Pvz., 
š. m. balandžio 28, 29 d. New 
Yorke įvykusiame LB tarybos 
suvažiavime, kaip “Drauge” ge
gužės 2 d. rašoma, LB tarybos 
pirmininkas Vyt. Volertas kal
bėjo šitaip:

“šios krašto valdybos laiko
tarpyje, įskaičiuojant šokių ir 
dainų šventes, ŠT, KF ir kraš
to valdybos pajamas, JAV LB 
centrinės institucijos ir pagrin
diniai įvykiai turėjo 300,000 dol. 
su viršum sumą. Mano apskai
čiavimu, tuo pačiu metu apylin
kės per savo rankas perleido bent 
150,000 dolerių, neįjungiant li
tuanistinių mokyklų biudžetų”.

Tai yra iš tikrųjų impozan
tiški skaičiai ir skamba fan
tastiškai. Nes vienur yra duo
damos kartais apyskaitos sie
kiančios tik kelis tūkstančius, 
ar tik šimtus, o čia kalbama jau 
apie šimtus tūkstančių. Ir jei 
čia nėra pasigyrimas, tai LB 
centro valdyba sukolektuoja iš 
liet, kultūrinių parengimų ir pi
liečių ne mažas sumas pinigų, 
ir LB centro valdyba turėtų duo-

menis kam ir kur tie pinigai yra 
sunaudoti. LB išspausdino, tiesa, 
keletą brošiūrų, bet tai nekai
navo šimtus tūkstančių.

Kai kuriose Amerikos LB apy
linkėse yra kajbama, kad neduo
ti LB centro valdybai jokių pini
gų tol, kol ji nesusitars su Ame
rikos Liet. Taryba. Bet atrodo, 
kad čia Amerikos Liet. Tarybai 
nėra ko su LB tartis. Liet. Ben
druomenės centro valdyba 1951 
metais pakeitusi savo ankstes
nius įstatus, sulyg kuriais ji pra
dėjo į politiką ir diplomatiją 
pretenzijų reikšti, gali tuos 
įstatus kaitalioti kiek ji tik no
ri, tai nėra visai Amerikos Liet. 
Tarybos reikalas, kuri yra prieš 
30 su viršum metų, demokratiš
ku susitarimo būdu iš šio kraš
to lietuviškų politinių ir ideolo
ginių grupių sudaryta.

Kaip jau dažnai liet, spaudo
je rašyta, ir pats prelatas Kru
pavičius guodėsi, LB nesisten
gė šio krašto senųjų lietuvių 
dirbama kultūrinį darbą parem
ti: kokių meniškų parengimė- 
lių išvykomis užmegzti dialogus, 
kad ir su tokiomis Pennsylvani- 
jos senųjų lietuvių parapijomis 
ir vietovėmis, kur žmonės daž
nai liet, laikraščių nebeskaityda- 
mi, raudonųjų yra įtikinti, kad 
Lietuvoje yra viskas gerai, ši
tos vietovės yra aplankomos va
saros metu kai kurių asmenų 
privačia iniciatyva, bet ne LB 
pastangomis.

Bendruomenei vadovavusiems 
frontininkams rūpėjo įsitaisyti 
ir užimti pozicijas didelėse liet, 
kolonijose, kur lietuvybė ir be 
jų skaldančios taktikos buvo ir 
taip stipri. Kad Chicagoje ir di
desnėse liet, kolonijose veikia 
meno ansambliai ar liet, mokyk
los, tai nėra visai frontininkų 
nuopelnas, nors jie savo apyskai
tose tai savinasi. Susipratę tė
vai veža patys savo vaikus į vai
kų darželius, be LB malonės. Ne
seniai girdėjome per liet radi
jo forumą iš ponios Brusokienės- 
Valeišaitės pranešimo, kad pvz., 
Cicero liet, parapijos mokyklo
je pamokos buvo lietuvių kalba 
dėstomos net nuo 1986 m.

O pavyzdžiui muzikas Faus
tas Strolia, jau daugelį metų 
įsijungęs į Amerikoje gimusio

dirba šiandien sunkiai Jaunimo 
Centre ir su 60 dypukų tėvų vai
kų choru. Tai vyksta taip pat 
idealisto menininko ir muziko 
iniciatyva, nors frontininkai su 
laiku ims šias pastangas taip pat 
į savo nuopelnus įrašyti.

Ir taip vyksta lietuvybės dar
bas daugelyje vietovėse, ir apie 
tuos žmones mažai kas terašo ir 
mažai težino.

O ką padaro Bendruomeninin- 
kai lietuvybės puoselėjime. Šių 
metų balandžio 1 d. Chicagoje

įvykusio apygardos suvažiavi
mo blankioje finansinėje apy
skaitoje rašoma, kad pvz., pa
kviestas Čiurlionio ansamblio 
koncertas pelno nedavęs... pava
sarinis balius atšauktas, norint 
išVengtYdardidesuBĮ nuostoli ’̂..’ 
ir panašiai. Todėl bendruome- 
nininkai- frontininkai patys pi
nigų pasidaryti nesugebėdami, 
kėsinasi pagal tradiciją į Ame
rikos Liet. Tarybai priklausan
čias Vasario 16 aukas.

(žodis dėl Lietuvių Fondo, čia 
galima “Draugo” koresponden

tams rimtai patarti savo raši
niuose Lietuvių Fondą nejung
ti su Lietuvių Bendruomene, ir 
tuo LF padaryti lyg LB dalimi. 
Tai darydami, jie gali padaryti 
LF didelę žalą. Lietuvių Fondas 

a-y^fusiį; Eetuiffų. fon
du. Ir jei LB būtų Lietuvių Fon
dą pavadinusi Lietuvių Bend
ruomenės fondu, ji gal būtų su
rinkusi pinigų nedaug daugiau, 
kiek ji šiandien surenka solida
rumo mokesčio).

Bus daugiau)

Mes švenčiame 50 m. sukaktį
Mokame iki 6% Dividendus ir
dar duodame dovanų Universal 

SAVINGS

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON 8100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 
4 stiklus.

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

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

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradienį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. 
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.

UNIVERSAL
Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

1800 So. Halsted St

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

TeL 421-3070
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Maskva daro nuolaidas vokiečiams
Sovietų Sąjunga buvo pasiryžusi izoliuoti demokrati

nę Vakarų Vokietiją bet sovietų valdžia buvo priversta 
keisti savo poziciją Tuojau po karo Stalinas bandė pada
ryti grynai sovietinę respubliką iš rusų karo jėgų okupuo
tos Rytų Vokietijos. Jis tikėjosi gauti iš vokiečių pakan
kamai mašinų ir kitų pramonės produktų, kurie padary
tų Sovietų Sąjungą galinga valstybe. Stalino užsispyri
mas lauktų rezultatų nedavė. Vakarų Vokietija greitai 
atsistatė, tuo tarpu Rytų Vokietija, netekusi daugelio 
specialistų, slinko į sovietinius gyvenimo ir pramonės 
standartus.

Brežnevas ir kiti Sovietų Sąjungos valdovai Įsitikino, 
kad be Vakarų Vokietijos Sovietų Sąjunga negalės apsi
eiti Rusams buvo reikalingi Vokietijos gaminiai Ru
sams buvo reikalingi stiprūs plieno vamzdžiai gesui į Eu
ropą siųsti. Jiems buvo reikalingos įvairios pramonės ma
šinos. Karo pabaigoje Rusijon išvežtos vokiečių mašinos 
nebedirbo. Daugumoje iš Rusijos parvežtos mašinos su
rūdijo, pastatytos ’geležinkelių stočių šalutiniuose bėgiuo
se. Rusai neturėjo specialistų toms mašinoms gerai su
montuoti. O jeigu kuri ir buvo pastatyta ir paleista, tai 
neilgai ji sukosi, nes vokiečiai negamino toms mašinoms 
reikalingų dalių. Rusai buvo išsivežę mašinas toms da
lims gaminti...

Kancleris Brandtas nesirašė su sovietų valdžios at
stovais jokios sutarties, kol Berlyno klausimas nebuvo 
tinkamai išspręstas. Maskva norėjo, kad Berlyno klausi
mas būtų paliktas Rytų ir Vakarų vokiečiams spręsti, bet 
Brandtas, žinodamas, kad Rytų vokiečiai yra tiktai so
vietų satelitas, nesutiko. Sąjungininkai Berlyną okupa
vo, sąjungininkai turi spręsti Berlyno klausimą. Brand
tas laimėjo, Berlynui duotos visų sąjungininkų garan
tijos. Sovietų Sąjunga, palikusi susitarimo smulkmenas 
Rytų Vokietijos valdžiai spręsti, bandė kanclerį Brandtą 
apstatyti, bet nieko iš to neišėjo. Brandtas reikalavo, kad 
pati Sovietų Sąjunga pripažintų Vakarų Vokietijos tei
ses j Berlyną.

Praeitą penktadienį Vakarų Vokietijos parlamentas 
patvirtino kanclerio Brandto susitarimus dėl jo vedamos 
Rytų politikos, liečiančius Rytų Vokietiją ir jos priėmi
mą į Jungtines Tautas.

— Sovietų Sąjunga padarė nuolaidas, liečiančias Va
karų Vokietijos teises į komunistų apsuptą Berlyną, — 
penktadienį parlamentui pareiškė koncleris Brandtas. — 
Penktadienį, gegužio 18 dieną, Vakarų Vokietijon atvyks-

A. D. KIZLYS KIZLAITIS

KAS ŽLUGDĖ IR ŽLUGDO 
LIETUVIŲ TAUTĄ?

9
Kai dėl Romoje įruoštos koplyčios, tai 

lieka neaišku — kieno pageidavimu ir pa
rėdymu sienos freskoje vieton pirmojo Lie
tuvos krikštytojo karaliaus Mindaugo. įstei
gusio savarankią Lietuvos bažnytinę pro
vinciją, atsirado Lenkijos karaliaus Jogai
los, kuris apsikrikštijęs, Lietuvos bažny
tinę provinciją pavedė tvarkyti Lenkijos 
Gniezno arkivyskupui, kas tęsėsi ilgus šimt
mečius su didžiausia žala taip katalikybei, 
taip lietuvių tautai. Peršasi išvada, kad 
abejose koplyčiose slypi pataikavimo len
kams idėja. Juk jie Vatikane galingi, o gal 
bus ir mielaširdingi ? I... Kai kam?!

2. J. B(alys) recenzuodamas kun. M. 
Valadkos 409 psl. knygą “Už laisvą lietuvi”, 
Scranton. 1970. (Žr.: “Naujoji Viltis”, Či
kaga. Nr. 1972 m. 87 psl.) rašo: “Teore
tiškai konflikto tarp religijos (kataliky
bės) ir tautybės neturėtų būti, bet prakti
koje yra kitaip. Daugiau laisvės šiuo at
žvilgiu turi vienuolynai. Tačiau ir ten pa- 
sintaiko gryni išsigimimo reiškiniu, kaip 
vienuolės kazimierietės Čikagoje.

Vyskupas Brizgys paraližavo neseniai 
įsikūrusio “Jaunimo žygio už tikėjimo lais
vę” pagrindinius uždavinius ir siekius —

A. PRAVĖNAS

Kanauninkas Steponas Telksnys 
prabilo okupanto balsu

kad

AR TAI NE 
DISKRIMINACIJA?

Kan. St Telksnys rašo, 
religijos praktikavimo niekas
Lietuvoje nėra diskriminuoja
mas. Tai netiesa! Konstituci
jos citata apie religinę laisvę 
yra tik tuščias dalykas. Ji ra-

Šyta tik užsienio durneliams, 
bet gyvenime visai kas kita. 
Kaip elgiamasi su mokytojais, 
kurie išdrįsta įžengti pamaldų 
metu bažnyčion? Net gi miru
sieji diskriminuojami.

Jei numirėlis yra laidojamas 
be bažnyčios, duoda numirė
liui nuvežti sunkvežimį, jo na
miškiams telioką, nabašninkei

ta Sovietų Sąjungos komunistų partijos pirmasis sekreto
rius. Jis pasirašys penkias sutartis su Bonos vyriausybe. 
Viena sutartis liečia Vakarų Vokietijos teises į Berlyną.

Kanclerio Brandto pareiškimas paveikė parlamento 
narius. Už pasitikėjimą Brandto vedamai Rytų Europos 
politikai buvo paduoti 268 balsai, o prieš pasisakė 217. 
Keli krikščionys demokratai balsavo už Brandto vedamą 
politiką. . s

Kai buvo balsuojamas Rytų Vokietijos priėmimo į 
Jungtines Tautas klausimas, tai už priėmimą balsavo 364 
parlamento nariai, o prieš pasisakė tiktai 121 Vakarų 
Vokietija pritars Rytų Vokietijos priėmimui Į tarptautinę 
organizaciją.

Leonidas Brežnevas, praeitą savaitę gavęs viso politi
nio biuro pritarimą ir į politbiurą įleidęs NKVD viršinin
ką Andropovą bei sovietų karo ministrą Grečką, penkta
dienį nuvyko į Varšuvą ir kelias valandas tarėsi su Edvar
du Giereku ir kitais lenkų komunistais. Jis aiškino len
kams apie artėjančias pakaitas rusų — vokiečių santy
kiuose. Brežnevas, ko gero, įspėjo lenkus, kad Brandtas 
nuolaidų nedaro, tai tada tenka rusams nusileisti. Jis pa
tarė Gierekui tartis su Brandto vyriausybės atstovais. 
Lenkai nenorėjo išleisti visų vokiečių iš Vakarų Lenkijos,

suknelę... kitaip, viso to ne
gausi ir žmonių nebeišleis iš 
darbo pasitraukti. Kokia baisi 
diskriminacija tarnautojų, kai 
iš jų kuris panori savo vaikus 
pakrikštyžti, ar apvezdinti baž
nyčioje.

DEMONIŠKAS RELIGIJOS 
NAIKINIMO BCDAS

Kas kas, bet kan. St. Telks
nys turėtų gerai žinoti, ką ir 
laisvame pasaulyje gyveną lie
tuviai žino. Kremliaus valdo
vai yra pakeitę taktiką, kas lie
čia pavergtųjų religiją. Maty
dami, kad sunku yra naikinti 
tas konfesijas, kurios savo 
centrus turi už Rusijos ribų ir 
iš kurių aidi nuolatiniai pro
testai bei pasaulio opinijos ne
gatyvus formavimas komu
nizmo atžvilgiu, pakeitė tak
tiką kovoje su religija. Vieton 
fizinio naikinimo, tremiant ti
kinčiuosius bei dvasininkus į 
sunkiųjų darbų stovyklas ir 
kalėjimus pereita į legalistinį 
naikinimo būdą. Tai yra ben
dradarbiauti su dvasininkais ir 
bažnytine hierarchija, įjun
giant juos pačius į tikėjimo 
naikinimo darbą. Nuolatiniu 
šnipinėjimu ir dvasiniu terori
zavimu priverčiami kunigai 
jfiti lojaliais esamai valdžiai, 
>ei jos potvarkiams. Priešin

gu atveju, dvasiškis yra kalti- 1 
namas nusižengęs valstybės 
statymams ir atitinkamai bau
džiamas. O prieš užsienį pasi- 
eisinama, kad visose valsty

bėse baudžiami piliečiai nusi-
xxiel pasitarimai tarp Varšuvos ir Bonos pirmyn nežengė. |kaltę įstatymams. Taigi, oku- 

Pantas I tokI naikinimo religi-Brežnevas, matyt, patarė Gierekui išleisti norinčius išva
žiuoti vokiečius. Lenkų valdžia nenori išleisti įvairiose 
lenkų pramonės šakose dirbančių specialistų.

šeštadienį Leonidas Brežnevas, kelių patarėjų lydi
mas, išvyko 4 Rytų Vokietiją. Jis tarsis su dabartiniais 
Rytų Vokietijos valdžios atstovais. Su Rytų Vokietijos 
komunistais tartis jam daug nereikės. Jis Įsakys, ką jie 
turi daryti, ir baigta. Penktadienį Brežnevas jau bus 
Bonoje ir pradės pasitarimus. Jau yra paruoštos penkios 
sutartys, Bedančios Vakarų ir Rytų Vokietijas. Ko Brand
tas negalėjo susitarti su Rytų Vokietijos valdžios atsto
vais, jis susitarė su Sovietų Sąjunga. Rytų Vokietijos ko
munistams Brandtas įsakinėti negali, bet Brežnevas gali 
tai padaryti

Kancleris Brandtas, prieš susitikimą su Brežnevu, 
buvo atskridęs dviem dieno mį Washington^ ir tarėsi su 
prezidentu Niksonu. Brandtas, ko gero, buvo atsivežęs 
naujai paruoštų prekybos ir pramonės sutarčių tekstus. 
Brandtas žino, kad Vokietija viena nepajėgs pasipriešin
ti Sovietų Sąjungai, bet kartu su Amerika ji gali priversti 
rusus daryti nuolaidas. Rusai bandė grobti Berlyną, bet 
jiems nepavyko. Kai įsitikino, kad negalima, tai nusileido. 
Rusai nenorėjo, kad Vakarų Vokietija galėtų laisvai su
sisiekti su Berlynu, bet kai ir šios prievartos nepajėgė 
primesti, tai nusileido. Rusai nori pasiglemžti visą Rytų 
Europą. Jeigu sąjungininkai nepadarys rusams šių nuo
laidų, tai rusai privalės atšaukti savo karo jėgas iš Rytų 
Europos. Atšaukus rusų karo ir policijos jėgas, gyvento
jai patys pajėgs susitvarkyti su okupantais. Geriausiu 
atveju, patars jiems patiems važiuoti namo.

išlaisvinti lietuvių katalikų tikėjimą ir 
bažnyčias čia J. A. V-se iŠ airių kataliky
bės dignitorių vergovės ir finansinio iš
naudojimo. Jis savo elgesiu jų gerąsias 
pastangas ir kovos obalsius nukreipti į ok. 
Lietuvą, dėl vykstančio ten tikėjimo ir ti
kinčiųjų rusų komunistų persekiojimo. 
Kaip mes matome, okupuotoje Lietuvoje 
persekiojami katalikai sugeba daug geriau 
tai atlikti ir gali būti mum pavyzdžiu, kaip 
neatlaidžiai ir pasiaukojančiai reikia ko
voti ir čia J. A, V-se už tikėjimo laisvę.

Visai neseniai man pateko į rankas Tė
vų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės 
kultūros žurnalas gruodžio mėn. 1972 m. 
Nr. 11. Čia 368 p*L radau labai gerai ir ap
galvotai parašytą inž. Vyt Kutkau* str.: 
“Kunigų ir pasauliečių bendradarbiavi
mas parapijose”. Tai praeitais metais Ku
nigu Vienybės Seime autoriaus skaitytos 
paskaitos santrauka. Inž. V. Kutkus patei
kia daug įdomių žinių ir statistinių duo
menų iš Detroito diocezijos katalikų gyve
nimo. Ten vyskupas Brizgys nesirodo ir 
lietuviai pasauliečiai randa visai priimti
nus būdus ir kelius susitarti įvairiais klau
simais su vietos vyskupijos kurija. Auto
rius rašo, kad lietuvių kalbos ir aplamai 
tautinių parapijų klausimai buvo iškelti 
Detroito vyskupijos sinode ir pastatyti bal
savimui. Aš čia atkreipsiu į balsavimo duo
menis 10-ju klausimu: "Lietuviai katalikai 
Amerikoje turėtų turėti savo tautinę vys

Rusai Palangoje
Antrašte “Kas gyvena daili

ninkų namuose Palangoje” Dir
vos nr. 36 be kt. rašoma:

Maskvoje veikia “Dailės fon
das”. Tai yra organizacija, ku
ri rūpinasi suteikti sovietiniam 
dailininkui palankias sąlygas jo 
meninei kūrybai. Kaip ir vis
kas sovietuose, priemonės tal
kinti dailininko kūrybai yra sa
votiškos, laisvai kūrybai neįpra
stos, netgi nepriimtinos.

Kodėl taip?
Palangoje įsteigtas TSRS Dai

lės fondo padalinys. Tai “daili
ninkų kūrybos namai”. Iki šiol 
tokiais namais buvo buv. Tiške
vičių rūmai. Dabar pastatė tam 
tikslui atskirą pastatą. Albertas 
Girnius, “Kultūros barų” ko res
pondentas 1972 metų gruodžio 
numeryje plačiai ir pažintiniai

jos būdą įkinkė vysk. R. Krikš
čiūną ir kan. St. Telksnį, ku
rie turėjo viešai paskelbti oku
panto klastą pridengtą melu.

Toks legalistinis naikinimo 
būdas yra daug skaudesnis už 
fizinį persekiojimą, nes jis su
kelia žmonėse rezistencijos 
dvasią. O šis legalistinis būdas 
tikinčiuosius supainioja nesi- 
orientavimu, nepaisymu, lėtu 
nureligėjimu, tarpusavy supiu- 
domi patys tikintieji, pasklei
džiama disorientacija, nuverti
namas pats tikėjimas ir galu
tinai pasiekiami komunistų no
rėti rezultatai. Tai yra tikras 
demoniškas religijos naikini
mo būdas.

Juk tą pačią taktiką okupan
tas panaudojo siekdamas ben
dradarbiavimo su lietuviškąja 
išeivija. Kol jis ją niekino, 
keikė ir kiek įmanydamas der
gė, ne vienas iš išeivių net ne
pagalvojo tiesti okupantui ran
ką ir pasinaudoti jo "malonė
mis”, Kai tik jis pakeitė savo 
taktiką, vieton koliojęs keikęs, 
ėmė siųsti kultūrininkus, dai
nininkus, daktarus, išeivių re
zistenciją prieš okupantą su
švelnėjo, gimė tuojau išeivius

migdanti spauda. Ir jau net 
mūsų , kad ir ne daug inteli
gentų, daktarų ir net jėzuitų 
ėmė draugautis su Laurenčiu- 
kais, Kapočiais, Juškiais ir kit. 
Ėmė dalyvauti posėdžiuose, net 
kaikurie mūsų iškilieji Lietu
vių Bendruomenės veikėjai, di
džiųjų parengimų šulai, ku
riuose buvo vedamos diskusi
jos rodomos filmos, kaip kuo 
daugiau pasiųsti vaikų į pio
nierių stovyklas, kuo daugiau 
pasiųsti studentų studijuoti į 
Vilnių. Pasirodo, kad tai bu
vo viena iš sėkmingiausių prie
monių išeiviams “išplauti” sme
genis ir tai ne pikta propagan
da, o švelnumu. Okupantas 
pasinaudojo lietuvių patarle: 
Daugiau musių priviliosi me
daus šaukštu, negu visa stati
ne deguto...

Laisvasis pasaulis supranta 
persekiojimą kitaip. Jam tik 
tada yra persekiojimas, kai lie
jasi kraujas, vyksta masinės 
deportacijos, brutalus bažny
čių naikinimas. Tuo tarpu, da
bartinis Lietuvoje, mano mi- 
nėtasai legalistinis persekioji
mas yra daug sunkesnis ir žiau
resnis negu kruvinas persekio
jimas.

Todėl kan. St. Telksnio pa
darytas toks pareiškimas apie 
religijos laisvę okupuotoje Lie
tuvoje, tai reiškia, kad grei
čiausiai bus jo akys katarak
tų aptemdytos, todėl jis nema
to ir žiaurios tikrovės. O jo 
baimė atskleisti tiesą, tai Baž
nyčios bei religijos reikalų iš- . 
davimas. Tai absoliutus nesi- 
orientavimas, absoliutus ne
pažinimas kas yra tikrovėje 
kovojantis bedieviškas mater
ializmas. Bet tokios žemos, 
melagingos informacijos, mes 
laisvieji lietuviai ir laisvasis 
pasaulis nesitikėjo sulaukti iš 
kan. Stepono Telksnio.

(Pabaiga)

aprašo tokių “dailininkų namų” 
veiklą, dailininkų darbą, ^ kū
rybines komandiruotes ir kt.

Į “dailininkų namus” gauna 
“kelialapius” sovietiniai dailinin
kai, kurių "lopjalumu”, bei “raš
tingu braižu” pasitiki Maskva, 
Dailės Fondas. Tad į Palangą 
vyksta... latvis, azerbaidžanie
tis, moldavas, kazachas.

štai suvežta dailininkų grupė. 
Jie privalo pripiešti darbų už
sieninei sovietinei parodai, kuri 
vyks Italijoje. Tema; “TSRS — 
mūsų tėvynė” ir “Taikos sargy
boje”. Plakatų piešėjai turi pieš
ti tema: “TSRS 50 metų jubilie
jus”. Kitiems pavesta dirbti te
momis: “Tėvynės sargyboje”. 
Net yra visiškai specifiškų te
mų, ties kuriomis prakaituoja 
Palangon atvežti dailininkai. Vie
na tokių temų — “Visad bud
rūs”. Tai skiriama sovietinės 
milicijos veiklos siužetams.

Armėnas Beglarianas dirba 
ties “antikarinių plakatų” siuže
tais. Jakušinas ir Ovosapovas... 
Palangoje piešia Maskvos vaiz
dus!

Kartais valstybės pavedimus 
reikia taip skubiai atlikti, kad 
dailininkai, rašo korespondentas, 
neišeina iš kambario, jie piešia 
“nesiskutę, per visą naktį”. Kai 
kurie praleidžia “kūrybines atos
togas” ištisai po savo atelje sto
gų, net nepastebėję nuostabaus 
lietuviško pajūrio. Bet laimin
gesnieji sugeba atitrūkti nuo 
valstybės užsakyto darbo, lyg 
vogčiomis nuškicuoja Palangos 
peizažus, pajūrio vaizdus, netgi 
žmonių portretus.

Korespondentas skubomis iš
skaičiuoja dailninkų pavardes: 
Chosta, Gurzufas, Senežas, Ci- 
ševskis, šegelmanas, Ovosapo
vas, Chairmovas, Tokarevas, 
Beglarianas, Nepominiaščis, Ud-i 
nas, Jakušinas... Toje lietuviui 
egzotiškų pavardžių rikiuotėje 
blyksteli R. Dočkutės, V. Žilins
kaitės pavardės. Tokiai masei 
svetimųjų Dailės Fondo namuo
se Palangoje atstovauja lietuvius 
tiktai tos dvi merginos 1

ESKIMAI DIDĖJA
Nustatyta, kad Grenlandijoje 

gyvenantieji eskimai kiekvienais 
metais tampa 3-4 milimetrais 
aukštesni.

Mokslininkai betyrinėdami 
eskimų augimo priežastis nu
statė, kad anksčiau eskimai mai
tinosi tik pienu ir sausa mėsa. 
Jų maiste trūko augimui reika- 
•lingų vitaminų. Pasikeitus jų 
gyvenimo sąlygoms ir pradėjus 
maitintis įvairiu maistu, vita
minų jau nebetrūksta ir dėl to 
jie auga aukštesniais.

Tuo pačiu eskimams atsirado 
naujų rūpesčių. Jie jau savo le
diniuose “namuose”, vadinamuo
se Igloo, pradeda nebetilpti. Pri
versti aukštesnius ir platesnius 
igloo statytis. (sj)

kupiją, kuriai priklausytų visos lietuvių 
parapijos Amerikoje. Balsavo už — 88.2%, 
prieš — 19.8%”. Ir ką jūs pasakysit? Vys
kupas Brizgys pasisakė išviso prieš pana
šaus klausimo kėlimą Lietuvių Kunigų Vie
nybės Seime. (? !).

Inž. V. Kutkus baigia šį įdomių minčių 
straipsnį vertą paskaityti kiekvienam lie
tuviui katalikui, šiais žodžiais: “Tad ir 
apeliuoju į jus, gerbiamieji kunigai, kad 
sudarytumėte komisiją lietuvių vyskupijos 
Amerikoje steigimo reikalu. J tą komisiją 
galėtų įeiti ir pasauliečiai, gal geriausia 
Lietuvių Bendruoenės atstomvai, nes tai 
yra gyvybinis klausimas visai lietuvių bend
ruomenei Amerikoje. Jeigu išnyks lietu
viškos parapijos šiame krašte, tai išnyks ir 
lietuvybė”.

Lietuvių dvasiniai religini anų reikalams 
atstovauti reikalingas visai kitų pažiūrų, bū
do. veiklos ir mentaliteto dvasias ganytojas, 
kuris būryje 600 lietuvių kunigų išeivijoje 
tikrai susiras ir turės drąsos aiškiai, be 
baimės pasakyti: Broliai ir sesės lietuviai 
katalikai!. Turėkite savigarbos, nustokite 
būti Dievo mulkiais, vergais, bei melžia
mom karvėm svetimtaučių. Jūs gyvenate 
laisvame krašte ir turite sU savo vaikais tas 
pačias teises kaip ir jie, garbinti Dievą sa
va kalba. Jums, o ne vyskupams, teisėtai 
priklauso jūsų pinigais statytos, ar įsigytos 
kajiinės, bažnyčios, mokyklos, kurias jūs sa
vo nuožiūra turite tvarkyti. To at&iekimui

sudarykite savo bendruomenių rėmuose 
tvirtus, religinės dvasios branduolius. Dirb
kite griežtai, neatlaidžiai su šūkiu: dides
nei Dievo garbei ir lietuvių tautos anudail

Atleis man malonus skaitytojas ir "eks
celenciją” (pagal buv. vieno Dotnuvos pro
fesoriaus įkyrų liaupsinimą) už nukrypimą 
į šalį, kur paliečiau vysk. Brizgio veiklą. 
Man tai buvo reikalinga, kaip argumentas 
pasisakyti prieš gerb. mišk. V. Žemaičio su 
kun. Wirtu siūlymą — eiti prie savarankaus 
lietuvių katalikų reikalų tvarkymo, suda
rant aukščiausią berarchiją iš arkivyskupo 
su dviem vyskupais (tres faciunt colegium). 
kurie būtų kraujo ir kaulo (carnem ex car- 
no et os de osibus) lietuviai. Pateiktais 
vysk. Brizgio veiklos duomenimis, man at
rodo, atidžiai įrodžiau, kad to dar toli ne
pakanka. Kad toki dignitoriai (vyskupai) 
turėtų būti ne vien kaulų ir kraujo lietu
viai, bet dar gilaus proto ir jautrios širdies 
patriotai. Lietuviškai apibūdinant — nuo
širdūs, pasišventę lietuvių tautos krivai
čiai — vaidilos, ar Žydiškai aptariant — 
aukščiausi (kilniausi) tautos rabinai.

6. LIETUVIŲ KATALIKŲ VYSKUPIJOS 
STEIGIMO REIKALU

k Kas dėl gerb. inž. V. Kuticaus apeliacijos 
į gerbiamuosius kunigus, sudaryti komisiją 
lietuvių vyskupijos Amerikoje steigimo rei
kalu, šis gražus esmėje pasiūlymas, man at
rodo, bus sunkiai įvykdomas. Ar pakanka
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mai atsiras tokių drąsių kunigų, kurie be 
vyskupo pritarimo ar leidimo, pasiryš to
kią komisiją sudaryti? Kažin ar aukštojo 
rango kunigas — vyskupas, ar net kardino
las būtų geriau gynęs Šv. Kazimiero kapinių 
reikalą prieš kard. Cody skriaudas, kaip jį 
gynė ir gina pasauliečiai lietuviai gerb. Al
giui Regiui vadovaujant? Gynė ir kun. pre
latas M. Krupavičius... tačiau tokių Krupa
vičių pasitaiko tik laiko tarpais!...

Tad, ar neparodo šie apie vysk. Brizgį ir 
visa eilė V. žemaičio knygoje išvardintų kitų 
pavyzdžių, kad lietuvių katalikų ištautėji- 
mui sulaikyti, reikia eiti kitais keliais, ki
tais metodais. Ar ne tikslingiau būtų lietu
vių katalikų reikalams saugoti ir ginti — 
sudaryti iš pasauliečių komitetą, ar tarybą 
5 — 7 asmenų, kuri nebūtų varžoma, ne
priklausoma nuo jokių kurijų, kuri laisvai 
galėtų ginti lietuvių katalikų padėtį Ameri
koje. I ją galėtų įeiti ir kunigų atstovas.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIENAS*

Jos visad rašo
TEISYBE



DR. ANNA BALIONAS
AKIU. AUSŲ NOSIKS •-»••••
M GMRKLA8 LIKOS

3858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
IR

DR. FANG C LU 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
•INEKOLOKIN* CHIRURGIJA 
•449 So. Putoki Rd. (Crawford 

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

8007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IU TEL. 599-0500

Priima ligoniu* pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepto skambinti 874-8012

ML C K. BOBELIS
INKSTŲ ir žlapumo takų 

CHIRURGIJA
Telef. 6954533

Pea ValUy Medical Canter 
840 SUMMIT ST.

ROUTE 58. ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

>404 WEST 71M STREET 
Oftos: Him leek 44849 

380*1233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL 
«htr»d penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir tiktai rosi taras

Raai GI 84873

PR. W EKIU-EISMAS 
akUMRIja ir Moterų ligos 
ginekologine chirurgija 

aižž 8b. KodM* Aw., WA 5-2470 
valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

uiliepia. skambinti mi 34001

0R. NINA KRAU0E1- 
KRIAUCEUONAITE

•ihMERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
om 44. KtOŽlE AVI. 

Telef. WA 5-2470.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarime.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
Gydytojas ir chirurgas 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
M84 WEST 71ėt STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie- 
ftiaiš. ketvirtadieniais it penkta
dieniais ftUo 8 Iki T vai popiet, 
šeštadieniais nuo .9 iki 11 vai. 
fjrto tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2418 W. 71st St. — Tei. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 7/6-2880
Naujas rez. telef.: 448-5546

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAI ir CHIRURGAS 

lt ėhirutfli|a 
Ofisas 1758 West 71st St.

TėL: 925-8296
Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadieni 

10—12 ir nuo 2 Iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniai trečiadieniais

Rez, teU WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJA? IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos
Ofisas: 2651 WEST |9th STREET

Tot: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirai.. Mftrad. trečiad 
Ir penkt. 24 ir M vaL vak Seštadie- 
Hiaia 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitaria.

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

2454 WEST STREET
Ofiso toef.: HEmleek 4-2123

. Rasid. toto.: Glbeen 84195
Priima Ugonia* pagal ebritarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei Beatsiliepia tai telef. Gi 84195

p. Šileikis, o. p.
U ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
RE Aparatai - Protezai. Med Ban- 

W dažai. Speciali pagalba kojom 
(Arch Supports) ir t t

VaL: 8—4 ir 8—8. šeštadieniais 8—1.
MMD WHt Mrd St„ CMcapo. IU. 60629

Telef.: PReepect 6-5084

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Pavykęs sau
š. m. gegužės mėn. 6 d. Vyčių 

salėje Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopa surengė pavasarinį šaulių 
balių. Svečių prisirinko pilna 
salė. Malonų įspūdį darė uni
formuotų šaulių tarnyba, kuri 
svečius sutiko, mandagiai pa
sveikino ir kvietė prie stalų, o
stalai šventiškai dekoruoti. Se
sės šaulės, linksmai nusiteiku
sios, skanius valgius dėliojo ant 
stalų ir prašė svečius vaišintis.

Šauliai ne tik vaišinasi, bet 
ir puoselėja lietuvišką kultūrą, 
ugdo meilę savo šaliai. Galimo
mis priemonėmis rūpinasi at
statyti nepriklausomą demokra
tinę Lietuvą. Stengiasi puoselė
ti lietuvišką dainą ir meną. Nuo
taikingą baliaus programą pra
dėjo meno kuopelės vadovas J. 
Petrauskas, pasveikino svečius ir 
pristatė meninę programą.

Labai maloniai visus nuteikė 
pirmą kartą šaulių seksteto pasi
rodymas, kurį paruošė muzikas 
Nikodemas Kulys. Solo atliko 
Irena Petrauskienė: ‘Tolima lai
mė” muzika Chiaro ir “Bernu
žėli, nesvajok” — M. Petraus
ko. Duetą padainavo Irena Pe
trauskienė ir A. Kvečas “Nesek 
sau rožės” — Bačiulio ir “At
jok, berneli” — Pociaus. J. Pe
trauskas suvaidino nuotaikin
gai linksmą monologą, “Kartais 
po baliaus”, tai buvo jo paties

RAD1NSKAS
GRUNDIG

AM-FM Radijas, Magnetofonas

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

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 5a. Harlem Ava. — 586-1220

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.; FRontier 6-1882

L

SOPHIE BARCOS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

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

I - /. • .. ' /' 1
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma-i 

dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — Šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL

Į ryto.

Telef.: HEmtock 4-2413

7159 So. MAFLEWOOO AVĖ.
CHICAGO, ILL. 60629

liiį banketas
humoristinė kūryba, visus gra
žiai prajuokinusi.

Pabaigai vyrų sekstetas padai
navo keletą gražių dainų: “Mes 
gynėjai” — Graužinio, “Močiu
tė mano” — Pociaus, “Gerk, 
gerk” — Pociaus, “Jau kelias 
Lietuva” — Vaičiūno, “Mergelė
lepūnėlė”, — M. Petrausko, 
“Nauji laikai” sekstetas ir solo 
A. Kvečas, muzika N. Kulio.

Svečiai buvo sužavėti nauja 
šaulių menine programa, kuri 
atlikta pačių šaulių jėgomis. 
Dainos skambėjo nuotaikingai 
gražiai, visi su dideliu dėmesiu 
klausėsi programos, salėje bu
vo didžiausia tyla. Svečiai dai
nininkams ^ėlė ovacijas ir gau
siai plojo. Vyrų sekstetas dainuo
ja: P. Janušas, J. Kuzmickas, 
A. Kvečas, A. Lopeta, J. Plata- 
kis ir S. Stasiūnas. Programą 
paruošė ir pianu pritarė muzi
kas N. Kulys.

Šaulys Beinoras kuopos pir
mininko vardu padėkojo meni
nės dalies išpildytoj ams ir pa
sveikino šaulius, gimusius ge
gužės mėnesį. Svečiai, orkestrui 
pritariant, jiems sugiedojo il
giausių metų.

šaulių moterų vadovė S. Ce- 
cevičienė solistei, muzikui ir 
dainininkams, padėkos ženklan 
prisegė korsažus, šaulė M. Dap
kienė, kuopos vardu, šaulių mo
terų vadovei įteikė rožių puokš
tę. Po meninės dalies toliau tę
sėsi skani vakarienė, kurią pa
ruošė darbščios sesės šaulės, va
dovaujamos S. Cecevičienės.

Vakarienės metu grojo nuo
taikingas A. Ramonio orkes
tras. Svečiai linksminosi, šoko, 
dainavo, jautėsi linksmai ir ne
noromis skirstėsi namo.

J. Kaunas

nės kartos visuomenės veikė
jas kandidatuoja į VI-ją LB Ta
rybų. A. Pautienius yra ilga
metis Cleveland© ALTo sky
riaus pirmininkas, Budžių va
das ir kitų organizacijų narys. 
Iš profesijos inžinierius, moks
lus baigęs JAV Inž. Pautienius 
daug veikia atikomunistinėje 
veikloje.

CLEVELAND. OHIO
Algirdas Kasiulaitis, Krikš

čionių Demokratų Sąjungos 
centro valdybos pirmininkas, 
sunegalavo širdim. Jis jau ku
ris laikas yra specialistų prie
žiūroje, kurių patariamas tu
ri sumažinti profesinį darbą ir 
poilsio sumetimais kurį laiką 
visiškai susilaikyti nuo visuo
meninio darbo. Tyrimai dar 
nėra baigti. A. Kasiulaitis yra 
ilgametis VLIKo darbuotojas 
ir visuomenės veikėjas.

Jonas Daugėla kandidatuo
ja į JAV LB Krašto Tarybą ir 
PLB seimą J. Daugėla yra vals
tiečių liaudininkų veikėjas, bu
vęs centro komiteto pirminin
kas, Cleveland© ALTo sky
riaus narys ir pirmininkas. Jis 
taip pat yra ilgametis Clevelan- 
do įvairių organizacijų veikė
jas. šiuo metu J. Daugėla yra 
VLIKo ^atstovas PLB valdybo
je.

Inž. Pranas Razgaitis, Cle
veland© visuomenininkas, kan
didatuoja į JAV LB krašto Ta
rybą ir PLB seimą. Jis yra ak
tyvus ateitininkų veikėjas, krik
ščionių demokratų sąjungos 
centro valdybos vicepirminin
kas ir kitų organizacijų narys. 
P. Razgaitis yra buvęs Cleve
land© ALTo skyriaus valdybos 
narys keliose kadencijose ir ei
lės VLIKo seimų narys. Jis 
turi aukštas pareigas McKee 
korporacijoje Clevelande.

A. Pautienius, Cuyahoga ap
skrities sanitarinio distrikto 
pareigūnas ir žinomas jaunes-

CICERO
MIRŠTA VIENAS 

PO KITO
Cicero lietuvius smarkiai su

krėtė tris dienas pasitaikiusios 
mirtys, viena po kitos, šių me 
tų gegužės 3 d. mirė Ona Ang- 
lickienė, ilgametė Cicero gy
ventoja. Ji buvo pašarvota 
Petkaus koplyčioje, kurion su
plaukė daugelis budėtojų. Jo
sios sūnus Jonas su žmona at
važiavo net iš Arizonos, kad 
galėtų dalyvauti motinos lai
dotuvėse.

Laidotuvės vyko pirmadienį, 
geg. 7 d. Tai buvo darbo diena, 
bet palydovų buvo didelis skai
čius. Gedulingos pamaldos 
vyko šv. Antano bažnyčioje, o 
vėliau kūnas buvo nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines. Ji bu
vo palaidota šalia josios vyro 
Jono. Visi palinkėjo jai leng
vos žemelės.

Palydovai buvo pakviesti pie
tums gražion valgyklom

Gegužės 4 dieną mirė plačiai 
pažįstamas Jonas Baubkus, 
taip pat ilgametis Cicero gy
ventojas. Jis ilgai sirgo. Turė
jo vilties pasitaisyti, bet po 
sunkios ligos užgeso amžinai. 
Jis buvo pašarvotas Petkaus 
koplyčioje. Jis taip pat sulau
kė daug budėtojų.

Kovo 8 d. buvo nulydėtas į 
Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
o vėliau pąjaidotas Šv. Kazi
miero Lietuvių kapinėse. Visi 
palydovai buvo užkviesti į ge
rą valgyklą. Žmonės, pasiso
tinęs išsiskirstė, o liko liūdėti 
šeimos nariai.

Kovo 6 d, įiirė naujas ateiviai 
Juozas GegeviČius. Jis buvo 
pašarvotas Butkaus — Vasai- 
čio koplyčioje. Budėtojų buvo 
gausu* ne tik iš Chicagos, bet 
ir iš tolimesnių vietų. Visi ve
lionį arčiau pažinojusieji jį 
gerbė.

Kovo 9 d. jis buvo nulydėtas 
į šv. Antano bažnyčią, o po iš
kilmingų apeigų jis buvo palai
dotas kazimierinėse kapinėse. 
Liūdna, buvo lydėti jį į kapus, 
bet dar didesnis liūdesys liko 
šeimai. , .

Visi palydovai buvo sočiai 
pavaišinti. K. P. Deveikis

Skylab erdvė* laboratorijos darbo 
kambarys yra erdvus ir turi deug 
įvairiausių instrumentų astronautų 
uždaviniams vykdyti. Čia matomas 
erdvės stoties komendantas Charles 

Conrad.

iš pasalų peršauta-ties 1849 N. 
Hermitage avenue. Ją peršovęs 
jaunuolis pabėgdamas pasakęs 
“Aš nenorėjau ją nušauti”.
— Paauglių gaujos nariai Chi

cagos vakarinėje dalyje šūviais 
sužalojo ir apakino 16-metį Al
bert Harris, gyv. 4122 W. Adams 
st. Trys tos gaujos nariai — Iki 
Taylor, 22, Henry Hera ir Ro
nald Lawson, 20, suimti ir ap
kaltinti pasikėsinimu nužudyti. 
Šaudymas įvyko 1971 m. lapkri
čio 29 dieną, bet užpuolikų teis
mas buvo tik praeitą trečiadienį.

Nukentėjęs — suluošintas ir 
apakintas Harris teisme paliu
dijo, kad tą vakarą tik išėjęs iš 
savo namų jis išgirdęs šaukiant 
“You are dead!” ir jį apsupę 
trys minėtieji gaujos nariai, pra
dėjo į jį šaudyti, sužeisdami de
šinį ir kairį šoną ir daugelyje 
kūno vietų. Net jam sukritus 
banditai nesiliovę į jį šaudę. Tai 
buvusi gaujos bausmė už tai, kad 
Harris atsisakęs į gaują stoti.

KBSEEIEEBEaEgEWEEHBiBaaaaaBEEBEEBBSBIl

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAA INIMAlt
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Kalbėdami ties* meilėje, idant augtumėf visuose daiktuose lame, 
kursai yra galva. Kristus. Epoz. 4:15.

e e e
Ką reiškia augti malonėje? Tai reiškia augti ir pastoti tinkamu Dievui 

per tikrą asmenišką susipažinimą ir draugavimą su juo... Negalime augti 
malonėje, jei neaugame žinojime; nes toksai nuolatinis susisiekimas pasta
tys mus ant tikresnio susipažinimo su Dievu — geriau supažindins mus su 
Dievo planais ir atidarys mums progą būti jo “bendradarbiais” tų planų 
išpildyme. Jei tad* mes mylime ir klausome Dievo ir norime augti jo ma
lonėje ir būti jam patinkamais, kas dieną turime tyrinėti jo rašytus Žo
džius, o per Jum augti žinojime.

Kristų* pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th St„ Chicago, Illinois 60629

8V. RASTO TYRIN8T0JAI 
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
GKovehill 6-23454

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIK1S
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

KNYGOS ANGLU KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCVP •>»

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
LITHUANIA. člthftetė* ispūdtnu Otų

J. Jasmin**, A KIŠI iN THE DARK. Pikantiškų Ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* stalius, gyva kalba, graliai išleista 
150 psl Kaina S2.50.

11 S CHICAGOS t R [ 
APYLINKIŲ __

•
ŠAUDYMAI

Eddie Lee Moore, 18 metų am
žiaus, gyv. 2842 W. Walnut st. 
trimis šūviais nušautas ir palik
tas gatvėje ties 112 N. Califor
nia avė.

— Taksi šoferis Earl Mack, 
41, rastas savo automobilyje 
penkiais šūviais nušautas ties 
9257 S. LaSalle st. Jis savo ran
koje tebelaikė Sugniaužęs 50 dol.

— Trys plėšikai trečiadienio 
rytą įpuolę į taverną Harrison 
Liquors, 706 W. 95th st., ten 
buvusius svečius ir bartenderį 
suguldę ant grindų, pasiėmė iš 
kasos pinigus ir nušovę barten
derį Lowell Foster, 42 metų am
žiaus, paskui atėmę pinigus iš 
svečių, neskubėdami išėjo.

— Trečiadienį popiet prie Har
lan High School^ 9652 S. Michi
gan avė, keliais šūviais per kai
rę ranką, kairį šoną, per vidu-

KH*H|MIM Denelaiti*, THE SEASONS. Klasine* poemos •Meto” poete Į rius ir petį nušautas 15 metu *•*’ RWWI. vertimu. SrUu. taMinn. m ptl. K«n. B.00. | amžiau8 Tyrone JonM gyv 22’

l)r. Juom* B. Kenčiu*, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Ixir q+roof ^nimfas
cauto bruožai, paliečiam to laiko Lietuvos valstybes ir jo* kaimynų .storij* ^eet- Žudikas
ill psl. Kaina S3.(M>. Kietais virbeliais 84.00. Michael Dixon, 16 metų, gyv.

Dauguma Šią knygų yra tinkamo* dovanos (vairiomis progomis. Jas ii 1^2 43 So. T o rest aV4., pasakė, 
mtai knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atMtmtns četj m kad jo nušaUtaši* Jonea ahks- 
mntone perlaida. čiau dukart šovęn į jį p<tį.

NAUJIENOS — Elisabeth ligoninėje mirt
1739 Sooth Habited Street. Chicago. III. «0H<» 114-metė Debra Freeman, gyv.

■ GaGGBMaattGaGaflGGatBGMGMMGMBBGGGGGGGGMGG 1836 ^- Marshfield avė., šūviu

Kemeris prašo teismo 
“įšaldyti” jo algą

Kongreso spaudžiamas Otto 
Kerner, buvęs Illinojaus guber
natorius, dabar tebesantis fede
ral. teisėjas, nuteistas 3 metų 
kalėjimo ir $50,000 pabaudos, 
paprašė jo algą “įšaldyti” kol 
apeliacijų teismas išspręs jo 
apeliaciją. Kerner savo parei
gų kaip teisėjas nebeina nuo 
1971 m. gruodžio mėnesio, kai 
buvo atiduotas teismui dėl spe
kuliavimo arklių lenktynėmis ir 
akcijomis. Jis savo $42,500 al
gą tebegauna iki šiai dienai.

PSICHIATRŲ TARPE

Susitinka du iškilūs ameri
kiečiai psichiatrai.

— Na, kaip tau sekasi ? — tei
raujasi vienas.

— Negaliu skųstis. Gerai. Tu
riu vieną labai įdomų pacijentą 
sudvigubintą asmenybę.

— Tai nieko naujo. Dabar tai 
dažnas atsitikimas.

— Taip, aš tai žinau, bet nuo
stabiausia, kad aš iš kiekvienos 
asmenybės gaunu atskirą hono
rarą.

■ ■ ■-j?*' ■ —MPttgteaB
SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI
♦

— Humboldt Parko Lietuvių Klubo 
mėnesinis narių susirinkimas i vyks 
trečiadienį, gegužio 16 d. 12:15 vai. 
popiet. Aimer* Simons parkelio sve
tainėje, 1040 N. Drake Ave. 103 kam
baryje. pirmame aukšte. Nariai na
rės prašomi atvykti. Turėsime pla
nuoti suruošimą pikniko birželio mė
nesi. sosinukimo turėsime vaišes.

W. Manku*. nut.

— lemaičių KtHtere* Klubo narių 
susirinkimas ivyks trečiadienį gegu
žio 16 d. 7:00 vai. vak. Hollywood sa
lėje. 841? W. 43rd St. Nariai kvie
čiami aptarti klubo reikalus, kurių 
yra daug. Po suaįrinkuno bus vaišės.

Itefė D^rflįalvlonė, ralt

TeLt YArds 7-1741 - 1742

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

MUDEKN1SKOS AIK-COND1T10NED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 
lt NAKT|.

Laidotuvių <
Direktorių
Associacijoe ■

TURIME 
KOPLYČIAS 

• VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Hl. 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 REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 S«. HASTED STREET Phone: YArde 7-1911

GARSINKITeS naujienose
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“SKRAIDANČIOS 
LĖKŠTES”

Čikagos priemiesčiuose
Mažiausiai dešimts Schaum

burgo ir Elk Grove gyventojų 
ir policininkų ketvirtadienio 
vakarą matė net devynis UFO 
(neatpažintus skraidančius ob
jektus), kuriuos policija apibū
dino kaip “skaisčias puisuojan-i 
čias šviesas”. Minėtų vietovių 
policija, valstybinei policijai 
talkininkaujant, išieškojo Ned 
Brown Forest Preserve (miškų 
saugonę). kur buvo spėjama, 
kad “lėkštės” kur nors nusilei
do, bet nieko nerasta.

“Atrodė labai keista”, pasa
kė šiaurvakarinio priemiesčio 
Schaumburgo policijos seržan
tas Fred Schmidt. “Atrodo juo
kinga ir kalbėti, jei taip nebū
tų buvę”. IT'O buvo nusileidę 
iki medžių viršūnių. Jie buvo 
pastebėti tarp 9:15 ir 10:30 vai. 
vakaro, daugiausiai Ned Brown 
Forest Preserve į vakarus nuo 
Arlington Heights Road ir Į ry
tus nuo Illinois Highway 53 (tie 
UFO sukaliojosi aplink WGN 
radio bokštus). Juos matė ir 
stebėjo du priemiesčių piliečiai, 
7 policininkai ir vienas gaisri
ninkas.

Nesigirdėjo jokio motorų gar
so, nei radare nieko nepastebė
ta”, pareiškė Schaumburgo po
licijos leitenantas James Dillon, 
kurs pasiteiravo Glenview lai
vyno aviacijos stotyje ir O’Hare 
aerodrome. Seržantas Schmidt, 
kuriam pasitaikė tuos UFO iš 
arčiau matyti, sako kad jo tar
nybinio automobilio šviesos už
geso ir nedegė kol tos “lėkštės” 
buvo arti, bet vėl pradėjo veik
ti kai jos nuskrido.

Labiausiai tuo UFO pasirody
mu susidomėjo Dr. J. Allen 
Hynek, Northwestern universi

Šią nuotrauką iš "Vasaros malonumų" serijos prisiuntė Walter Lumsargis iš Westerville, III. Du 
jauni meškeriotojai žygiuoja upės link.

teto astronomijos profesorius, 
pripažintas UFO autoritetas. 
Jis pasakė “Tikiu, kad kas nors 
bus juos nufotografavęs”. Pro
fesorius pareiškė, kad iš nupa
sakojimų atrodo, jog tie UFO 
priklauso rūšiai paslaptingų ob
jektų, vadinamų Naktinėmis 
Šviesomis (Nocturnal Lights), 
kurių kasmet apie tuziną kartų 
pasirodo įvairiose pasaulo da
lyse, bet iki šiol nepavyko jų 
išaiškinti.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS,
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Paprasčiausi valgiai 
tinkamiausi sveikatai

Dr. T. R. Van Dellen savo skil
tyje Chicago Tribune pakarto
tinai primena, kad paprasčiau
siai pagaminti valgiai yra svei
kiausi. Priminęs apie-Dr. Den
nis P. Burkitt patyrimą Ugan
doje, Afrikoje, kur kaimiečių 
maisto produktai yra ko mažiau
siai susmulkinami, yra stambiai 
sumalami, žmonės su savo mais
tu suvalgo kasdien apie 25 gra
mus nevirškinamų stambmenų 
ir dėl to labai retai kas tesuser- 
ga apendicitu ar kitokiais vidu
rių negalavimais. Bet kai afri
kiečiai pradėjo keltis į miestus 
ir valgyti “europietiškus” valgius 
(besuvalgant po 5 gramus ne
virškinamų stambmenų), pra
dėjo vartoti baltą duoną, ir py
ragaičius, ir gerti “mikštus gė
rimus”, žarnų vočių žymiai pa
daugėjo.

apygardos valdybos nariu, Il
sios dainų šventės iždininku, 
nariu keturiose LB tarybose, 
pirmuoju Lietuvių Fondo vai
dybos pirmininku yra kandi
datas j JAV LB Tarybą ir PLB 
seimo atstovus.

— Kan. Vaclovas Zakaraus
kas. švnč. Mergelės Marijos Gi
mimo lietuvių parapijos vika
ras Marquette Parke, įvairiais 
reikalais padeda apylinkės val
dybai. V. Zakarauskas nuo pat 
Bendruomenės organizavimo
si pradžios aktyviai dalyvauja 
jos veikloje: rašo spaudoje, 
buvo LR pirmosios ir ketvirto
sios Tarybos nariu ir ilgus me
tus mokytojavo lituanistinėje 
mokykloje. V. Zakarauskas 
vėl kandidatuoja į JAV LB Ta
rybą ir PLB seimo atstovus.

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

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.

• WELDERS
• BRAKE PRESS OPERATOR 

Experienced for miscellaneous iron
shop. Must speak English.

INDUSTRIAL ARCHITECTURAL
IRON CO.

1935 No. 15th AVE. 
MELROSE PARK 

345-0076

HELP WANTED — F1MALE 
Darbininkių Reikia

GIRLS
LIGHT FACTORY WORK

Fill, cap and label cosmetics, lipsticks, 
perfumes, etc.

Permanent. Vacations. Advancements.
Apply 2nd Floor.

210 W. CHESTNUT ST.

SECRETARY — LEGAL
For congenial medium sized Loop 
law firm. Engaged in general 
practice. Salary commensurate 

ability.
Excellent fringe benefits. 

CALL 
372-6275

civil 
with

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 exceptional skils in both 
shorthand and IBM transcribing. Ex
cellent fringe benefits. Good working 

conditions. 
372-0345. Ext. 25.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALI 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KRMPKTTES Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, DL Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VIRTIMAI 

pisv fcosrv draudimo aobntcra į
J. BACEVICIUS — BELL REALTY

INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave.
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMĄ? 
SUSITIKITE SU 

CONNIE DAGYS 
FIRESIDE REALTY — 

Tel. 585-2064
Čia būsite užtikrintai sąžiningai 

aptarnauti.

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE, CHICAGO

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

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 

GAGE PARKO APYLINKĖJE geras pajamų mūras. 2 vonios. Nau- 
e . . , , , _..jas gazu šildymas. Alummijaus lan-Savimnkas parduoda 2 butų murini Jgai &Garažas $20.900.
namą po 7 kambarius kiekviename ' ’ v,

bute. Garažas Į BARGENAS. 2 aukštų apartamen-
Prašoma žemiau trisdešimt tūkstančių x * ftcnnn

dolerių.
Tel. 279-9459

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTIHAS

Plėšikai užmušė daktarą
Suimti keturi jauni vyrai, ku

rie praeito vasario 14 d. žiau
riai užmušė daktarą Martin 
Wernerj, gyv. 4952 N. Mobile 
avė. Jie yra Mark Halka, 20 
metų, Douglas Aiello, 23, Ronald 
Stark 21 ir Anthony Santaniel- 
lo, 18 metų amžiaus. Jie palau
kė už automobilių pasislėpę kol 
Dr. Werner išėjo iš savo ofiso, 
6342 W. Gunnison st, atėmė jo 
$90 pinigais ir kredito korteles 
ir sumušė, sužalodami jo spran
do arterijas. Du iš tų plėšikų 
buvę daktaro pacientai.

— George Sendzek, ilgame
tis Naujiem] skaitytojas iš Ro
mulus apylinkės Michigan vals
tijoje. kartu su prenumerata 
atsiuntė vajui 5 dol. auką. Va
jaus komisiio visiems rėmė
jams nuoširdžiai dėkoja.

— Mykolas Maceika, St Jo
seph. Mich., mokėdamas pre
numerata, pakartotinai atsiun
tė Naujienų 5 dol.

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

Lite typing.
Call for appointment 484-5313 

Mr. LILLIG

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

right gal Friday.
Call for anpt.

626-0030

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku *r Darbininkių

SOUTHWEST 
CUSTOM BUILT

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

sement.
Call for appointment — 

Bv owner.
7374308

WANTED TO RENY 
Ieško butų

BRIDGEPORTE
Torp 32-ros ir 37-tos. tarp Emerald 
ir Lowe, našlei be vaikų reikalingas 

kambarių butas be baldų. Turiu 
gazinį šildymo pečių.

Skambinti nuo 1-mos iki 5 vai.
LA 3-2736
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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. Kabinetu 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. $30t000.

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

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

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

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 
ne tik Į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuvių 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 iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.
9

Chtcagoie. priemiesčiuose Ir Kanadai e Nauliono* metams — $22.00, 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — <20.00, pusei metę — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metam*.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

Dviračiai darosi reikalingi
Senato ir Atstovų rūmų na

riai sutarė panaudoti $40 mili- I 
jonų iš vieškeliu fondų dvira
čiams takų statybai. Pateikta
me biliuje skatinama “planuo
jant federalinius kelius turėti 
galvoje atskirus dviračiams ta
kus, įvesti dviračių kontrolę ir 
pastatyti dviračiams pastoges 
ir pastatymui įrengimus.

— Frank Braziūnas iš Brid
geport apylinkės, Naujienų 
ska.itvtojas nuo pat pirmųjų 
numeriu sulaukė 92 metų am
žiaus. Kilęs iš Svėdasų apylin
kės Aukštaitijoje jis neprarado 
aukštaitiško judrumo ir links
mumo. taip pat visų gerujij 
Amerikos lietuviu papročių. 

.Savo ilgame amžiuje jis yra 
[skaitės daugeli lietuvišku laik
raščiu. bet Naujienas laiko ge
riausiu.

FACTORY WORKERS
MALE AND FEMALE

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 60600. TeL: VI 7-8447

TRUMPAI

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

□

O

□
IR VARDAS

ADRESAS

PAVARDĖ

ADRESAS

IR VARDAS

Parašas
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— Teodoras Blinstrubas, AL 
Tos centro valdybos vicepirm. 
ir Tautinės Sąjungos pirminin
kas. bendruomeninėje veiklo
je reiškiasi nuo pat organiza
vimosi pradžios. T. Blinstru- 
bas kelerius metus buvo LB

— Būta Vasiukevičiūtė iš 
Marquette Parko apylinkės da
lyvauja YMCA organizacijos 
veikloje ir jeina į Sveikatingu
mo komitetą, kurio pastango
mis Chicagos pietvakariuose 
gyvenančios moterys gali pasi
tikrinti savo sveikatą dėl vėžio 
ligos šv. Kryžiaus ligoninėje 
atliekant pagrindinius tvrimus 
tik už 5 dol. Suinterisuotos vra 
prašomos paskambinti YMCA, 
tel. 436 — 3506.

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 (-r) 
— 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

SUAUGUSIAI PORAI arba VYRAMS 
išnuomojamas 4 kambarių butas su 
vonia. Skambinti telef. MO 64131.

10 dol. auką ir ją įteikė p. A. 
Juškevičių. VaųaUs komisija 
nuoširdžiai dėkoja valdybai ir 
visiems tos apylinkės nariams.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

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

GA 4-8654

— Būta ir Petras Sakas nu
pirko nauja, modernu viešbu
ti Desert Palms Hotel. 67 — 580 
Highway. Ill. Palm Sprngs, 
Calif., gražioje ir patogioje 
vietoje. Visi kambariai turi 
privačias verandas. palmių 
sode yra plaukiojimo baseinas. 
Keisdami adresą, p. Sakai at
siuntė Naujienų vajui 5 dol.

— SI. Matulis iš Brighton 
Parko apylinkės kartu su me
tine prenumerata atsiuntė 3 
dol.

— LB Cicero Apylinkės Val
dyba paskyrė Naujienų vajui

— George Burba iš šiaurinės 
Chicagos apylinkės, ilgametis 
skaitytojas lankydamasis Nau
jienose įteikė vajui 10 dol.

— Justinas Natsas iš Mar
quette Parko apylinkės išvyko 
ilgesniam laikui pas savo duk
terį gyv. Minneapolio mieste, 
Minnesotos valstijoje.

4. A L INSURANCE A R Ė ALTS 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai

vės kovų invalidų padėtį bei rei
kalus. kuriuos jis mielai pare
mia. Ta parama turėtų būti 
nuolatinė, visiems joje dalyvau
jant.

Cicero Bendruomenės 
rinkimai

L. B. Cicero apylinkės rinki
mą komisija į L. B. Tarybą bei 
Pasaulio Lietuvių Seimą pra
neša:

Binkimų būstinė bus šv. An
tano parapijos mažojoj salėje

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Įrengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuvo*. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

TeL: 778-0838 ar 651-9625

————————t

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraitus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer AM 

Chicago, IIL 60632. TeL Y A 7-5980

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 Wtrr 69th STRUT 

Teki RIpuMfc 7-1941

CALIFORNIA SUPU MRVKI
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. G. AUTO RDUH.DERS
čia automobiliai išlyginami ir rrada-- - - . Buiumwiuai isiygiu&iui ir nuua-

(kampas 15 gatvės ir 49 Court), iomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
Cirprn i ir Kerai- prityrusių darbininkų. Kai-^,cero- I DOS nebrangios.

Būstinė bus atidaryta gegužės 351844 W. 63rd Street, Chicago. m. 
19—20 dienomis nuo 8 vai. ryto! T*L — 776-5888

— Art. Kaminskas iš Brigh
ton Parko apylinkės aplankė' 
Naujienas ir nusipirko įvairių 19—20 dienomis nuo 8 vai. rytoj 
lietuviškų knygų. Ta proga jis iki 4 vai. po pietų. Norintieji 
pareiškė pasigėrėjimą Naujie- balsuoti paštu, kreipiasi į komi- 
nomis ir jų korespondentais už sijos pirmininką — A. Tauginą, 
atkreipimą dėmesio į Lietuvos 1529 So. 49th Court. Cicero, tel. 
nepriklausomybės karų ir lais- OL 6-5174.

•NAUJIENOS* KIEKVIENO 
LIETUVIO 

i DRAUGAS IR BIČIULIS




