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JAV SENATAS PRADĖJO VIESUS TARDYMUS
SAULĖ ĮKAITINO ERDVĖS STOTI
CAPE KENNEDY. — NASA inžinieriai svarsto planą, kaip 

išgelbėti Skylab programą. Galvojama nusiųsti astronautus į 
orbitoje skriejančią erdvės stotį su plonu “mylar” medžiagos, 
aliuminio metalu sutvirtintu šydu, kurį vienas ar du astronautai 
užkabintų iš lauko antSkylab sienos. Tas šydas atmuštų saulės 
spindulius ir temperatūrą, kuri vakar siekė 110 laipsnių erdvės 
stoties viduje, turėtų nukristi. Bijoma, kad didelis karštis gali 
sugadinti stotyje sukrautus fotografavimo filmus, sugadinti vais
tus ir kai kuriuos maisto produktus. Tas šydas būtų ištiestas ant 
svarbiausios stoties darbo ir gyvenimo patalpų sienos, jo ilgis 
23 pėdos, plotis — 20 pėdų. Suvyniotas tas šydas sudaro 20 colių 
ilgumo ir 6 colių platumo paketą.

Jei astronautai vietoje nutar
tų, kad stoties išgelbėti nebega
lima, tai kitą Skylab stotį būtų 
galima pasiųsti už 15 mėnesių, 
jei kongresas skirtų tam lėšų. 
Mokslininkai bandė stoties tem
peratūrą numušti sukiodami tą 
stotį nedidelėmis joje įtaisyto
mis raketomis, kad saulė šviestų 
vis į kitą, dar neįkaitusią sie
ną. šitokiu būdu temperatūra 
buvo numušta 10 laipsnių, nuo 
120 iki 110. Visą laiką to me
todo negalima griebtis, nes ra
ketų kuras stotyje yra ribotas. 
Lauke stoties sienos yra dar 
karštesnės — 2150 laipsnių.

Kitas planas, kurį mokslinin
kai svarsto, yra nugabenti į 
stotį didelį balioną, pakabinti jį 
iš saulės apšviestos stoties pu
sės ir pripūsti jį, kad balionas 
sudarytų pavėsį stočiai, švie
sios spalvos balionas šalin atmuš
tų saulės spindulius. Buvo svar
stoma astronautus nusiųsti- su 
dažais, kuriuos jie išpurkštų ant 
stoties sienų. Tačiau nežinia ar 
besvorėje erdvėje dažai priliptų 
prie sienų, o gal jie tik sudary
tų šalia stoties skriejantį debesį. 
Kiti siūlė nusiųsti astronautus 
ir pavesti jiems nufilmuoti iš vi
sų pusių Skylab stotį, kad inži
nieriai žinotų, kokios problemos 
ištiko tą stotį keliantis į erdves.

Jei ir pavyktų sumažinti tem
peratūrą, astronautams nebūtų 
įmanoma įvykdyti visus darbus, 
nes vis vien nebūtų išspręstas 
elektros energijos stokos klau
simas. Tektų sumažinti astro
nautų darbus ir tik dalį jų įgyven 
dinti.

8 VISO PASAULIO

VIENA. — Sovietų daininin
kė Galima Višnevskaja dainavo 
Toscą Vienos operoje. Sce
ną teko pertraukti, nes solistės 
perukas užsidegė nuo žvakės. 
Užgesinus liepsnas, kuriose ji.

Nors Baltuose Rūmuose šiuo metu daug

SEN. CH. PERCY RAGINA PREZIDENTĄ

WASHINGTONAS. — Vakar 10 vai. ryto JAV senato komite
tas, sudarytas Watergate skandalui tyrinėti, pradėjo viešus ap
klausinėjimus, kuriuos transliavo trys didžiosios TV stotys. Ko
miteto pirmininkas sen. Ervin pareiškė, kad visa Amerika ir 
istorija stebi šią sesiją ir jos darbus. Komitetą sudaro septyni 
senatoriai. Vis daugiau atsiranda įrodymų, kad prezidento Nixono 
parinkti valdžios pareigūnai tikrai laužė įstatymus, siekdami 
savo kandidato — prezidento Nixono perrinkimo paskutiniuose 
rinkimuose.

Jei šį sekmadienį astronautai 
nebus siunčiami į stotį, tai jie 
skristų už savaitės, kitą šešta
dienį.

Senatas netvirtina 
ambasadoriaus

WASHINGTONAS. — Sena
to užsienio reikalų komitetas, 
vadovaujamas sen. Fulbrighto, 
atidėjo naujo ambasadoriaus P. 
Vietnamui patvirtinimą. Sen. 
Fulbrightas reikalavo, kad am
basadorius Graham Martin, bu
vęs ambasadoriumi Italijoje, pa
pasakotų komitetui, kaip jis ki
šosi į Italijos vidaus reikalus. Li
beralų spaudos žiniomis, Ameri
kos ambasadorius nesėkmingai 
reikalavęs, kad ČIA slaptai pa
remtų lėšomis dešiniuosius krik
ščionis demokratus, kad jie lai
mėtų rinkimus.

•Pranešimai “iš patikimų šal
tinių” tvirtino, kad ČIA lėšo
mis rėmė dešiniųjų partijas Ita
lijoje nuo pat karo pabaigos iki 
1967 m. Buvęs premjeras Amin- 
tore Fanfani pats prašęs Ame
rikos lėšų.

Romoje Fanfani paneigė tuos 
gandus, sakydamas, kad jo par
tija niekada neprašė ir negavo 
jokių užsienio šalių subsidijų.

Įdomu, kad pats prezidentas 
Nixonas pirmą kartą Amerikoje 
pagarsėjo panašaus kongreso 
komiteto sesijoje, kai jis dar 
buvo jaunas Atstovų Rūmų na
rys iš Kalifornijos 12-to distrik- 
to. Tai buvo rugpjūčio mėnuo 
1948 m., kada kongresas pradė
jo tyrinėti Alger Hiss, įtariamo 
komunisto veiklą vyriausybėje. 
Prezidentas Eisenhoweris 1952 
metų respublikonų konvencijo
je pasirinko Richardą Nixoną 
savo viceprezidentu ir jį konven
cijai pristatė tokiais žodžiais: 
“Jis turi specialų talentą ir su- 
,glebėjimą išaiškinti bet kokią

susprogdinti trys branduoliniai griaunančią įtaką, kur ji bebū- 
užtaisai, kurie padės ištraukti iš tų”.
žemės natūralias dujas. | Watergate skandalas paken-

4 Šiaurės Vietnamas paskel- kė vyriausybės darbui ir susilp- 
bė, kad jis įsileis Amerikos ka- nino jos įtaką kongrese, kuris 
rinę komisiją apžiūrėti 23 ame- jau priėmė rezoliuciją sustabdy- 
rikiečių kapų. Jie mirė būdami. ti lėšas Kambodijos karinei pa- 
nelaisvėje. Komisija pradės de
rybas dėl kūnų iškasimo ir per- daugelis pietiečių demokratų 
kėlimo į Ameriką.

nemalonumu, aplink žydi pavasario žiedai.
uzgesmus liepsnas, Kuriose J1 i ■ - - ■ - —
buvo lengvai sužeista, uždan-
ga vėl Pakilo ir opera vyko to- PARYŽIUJE PRASIDĖJO 
liau. Publika buvo sužavėta to
kia soprano kantrybe.

DALLAS. — Marina Oswald 
laimėjo 17,729 dol. iš vyriausy
bės, kurią ji skundė teisme už jos namo atstovas Le Due Tho Paryžiuje kalbėjosi penkias valandas 
vyro Lee Harvey Oswald© laiškų, apie P. Vietnamo karo paliaubų sutarties laužymą ir svarstė, 
dokumentų, dienoraščių sužalo- kaip būtų galima įgyvendinti anksčiau sutartas taikos sąlygas, 
jimą. Oswaldas buvo kaltina- Kissingeris tikisi šiuos pasitarimus baigti iki gegužės 27 d., nes 
mas prezidento Kennedžio nušo-. jis norįs sugrįžti į Ameriką, nes gegužės 27 d. yra jo 50-tas 
vimu. .......................

HOUSTONAS. — Šio miesto susišaudymais, kiek komunistų kareivių ir ginklų gabenimu į 
policijos nuovadoje daug nema-. Pietų Vietnamą, bei laikymu kariuomenių Laose ir Kambodijoje. 
lonumų padarė energingas 2 m. 
berniukas, kuris buvo paklydęs 
ir atvestas į policiją. Jis atida-(Gaištų Amerikai: wji nebaigia 
rinėjo stačius, ištraukė iš ra- gaudyti -uostuose išmėtytų rai
žomųjų mašinėlių kaspinus, fnu jr visSiunčia naujus ginklus 
lakstė po įstaigą. Daugiausia Saigono

HANOJUM DĖL PALIAUBŲ LAUŽYMO
PARYŽIUS. — Prezidento patarėjas Kissingeris ir š. Viet-

pus nuifs suginu į rt.nieriKą, nes gegužes a. yra jo ov-tas 
gimtadienis. Paliaubų laužymas ne tiek pavojingas kovomis ir

Š. Vietnamas turi ir savo prie-

žydus karininkus
MASKVA. — Sovietų žydai 

pranešė užsienio koresponden
tams Maskvoje, kad garsaus 
mokslininko Veniamino Levi- 
čiaus sūnus Eugenijus buvo su
imtas. ši šeima negavo vizos iš
važiuoti ir buvo atleista iš turė
tų darbų. Jaunasis Levičius ir
gi yra garsus fizikas.

Iš Minsko 98 asmenų pasira
šytame laiške protestuojama 
prieš Valstybinio Saugumo ko
miteto — KGB — bylas šešiems 
Raudonosios Armijos atsargos 
karininkams, kurie pareiškė no
rą emigruoti į Izraelį. Laiške 
sakoma, kad valdžios įstaigos 
naudoja šantažą, profesionalus 
provokatorius, grasinimus prieš 
pulkininką Davidovičių, pulk. 
OfsiŠčer, pulk. Įeit. Alšanskį, 
pulk. Įeit. Polijaček, majorą 
Aluf ir kapt. Kušmar. Tie so
vietų žydai yra pasižymėję kare 
ir apdovanoti įvairiais ordinais.

Sovietų žydų žiniomis, Brež
nevas pažadėjęs Kissingeriui, kai 

siūlo pakelti nuosavybių mokes- na, kad bombardavimus reikėtų tas lankėsi Maskvoje, palengvinti 
čius net 74 centais vienam šim- tęsti bent iki birželio mėn., ka- žydų emigraciją, su sąlyga, jei 
tui dol. nuosavybės vertės. Pas- da prasideda Kambodijos Jie- Amerikos žydai viešai nedemon- 
kutinis biudžetas buvo 9.4 bil., taus sezonas ir dėl to karo veiks- struos, kai jis. Brežnevas, lan- 
o prieš tai, 1966-67 metais, ka- mai susilpnėja. 1 kysis Amerikoje birželio 18 d.

policininkus prinervavo tai, kad 
berniukas, įsibrovęs pas detek
tyvus, kiekvieną sutiktą vyrą 
vadino “Tete”.

MARSELIS. — Prancūzijoje ^vyriausybėje. Kabinetas paskel- 
34 m. žmogžudžiui buvo giljoti-.bė deklaraciją, kurioje žada fau
na nukirsta galva. Pernai šia tai nepriklausomybę, taiką ir 
bausme buvo nubausti du nusi- neutralumą. Vyriausybė suda- 
kaltėliai Paryžiuje.

TOKIJO. — Kinijos žinių agen- j nepritaria principo Sihanouko 
tūra paskelbė, kad Anhwei pro-, vadovaujamoms, komunistų re- 
vincijoje buvo iškasti du priešis- ’ miamoms, jėgoms.
torinių dramblių skeletai. Tie
drambliai gyvenę prieš 300 tūks- .
tančių metų. Jų kaulai gerai iš-■ Zieglerį apkajti-
silaikę, dramblių iltys esančios 
devynių pėdų ilgumo.

Kambodijoje sudarytas nau
jas miniscerių kabinetas iš 24 
asmenų, kurių 12 buvo senoje

ryta iš įvairių partijų, kurios

Prezidentas Nixonas per spau-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Vakar Colorado po žeme

ramai. Taip įvyko todėl, kad

balsavo prieš vyriausybę, nors
4 Italijos vidaus reikalų mi- anksčiau visada iš jų buvo gali-' 

Misteris Mariano Rumor laimiu- ma laukti paramos vyriausybei, 
gai išvengė atentato, kai prie jo Atrodo, kad ir nemažas skaičius 
automobilio gatvėje sprogo bom- respublikonų traukiasi nuo Bai
ba, užmušdamas du asmenis ir 
sužeisdama 20.

4 Vaistų ir maisto adminis- Washingtone susirinkę 25 pie- 
tracijos toksikologas — nuodų “*’ x 
specialistas Leo Friedman pa-

tųjų Rūmų, galvodami apie sa
vo politinę ateitį.

New Yorko miestas 
- šelpiamųjų rojus

NEW YORKAS. — Meras 
John Lindsay įteikė miesto ta
rybai rekordinį biudžetą, kuris 
siekia 10.5JK bilijonų dol. Jis

no kongresą, kad jis kenkia Pa
ryžiuje prasidėjusioms dery
boms savo rezoliucijomis, kurios 
nutraukia lėšas pastangoms už
baigti komunistų puolimus Kam
bodijoje. Tos rezoliucijos pasi
rodė derybų išvakarėse. Už jas 
balsavo ir daug dešiniųjų respu
blikonų kaip Ohio sen. William 
Saxbe, Floridos Edward Gurney 
ir kt.

Pentagono sluoksniai tvirti-

da Lindsay pirmą kartą prista
tė biudžetą, New Yorkas plana
vo tik 4.5 bil. dol. išlaidas.

Daugiau pusės viso biudžeto 
skiriama šalpai, švietimui ir 
įvairioms “skurdo programoms”. 
Apskaičiuota, kad miestas nu
mato kiekvienam gyventojui, įs
kaitant vaikus, per metus išleis
ti po 1,350 dol. įvairiose šalpos 
programose. Žinoma, jomis pa
sinaudos tik tam tikra dalis gy
ventojų.

šis biudžetas miesto tarnybo
je susilauks nemažos opozicijos. 
Pats meras jau paskelbė, kad 
jis iš pareigų išeina gruodžio 31 
d. ir daugiau į merus nekandi
datuos. Besibaigiančių finansi
nių metų deficitas būsiąs 211 
mil. dol. Lindsay tikisi, kad mie
stas gaus valstijos pašalpą.

Baltuju Rump spaudos sekretorių* Ronald Ziegler paskutiniu metu turi atsakyti j nemalonius

tinių valstijų respublikonų vei- 
_____ , __ ______.___ kėjai pareiškė, kad vyriausybės 

reiškė, kad raudoni dažai kieta- veikla Watergate bylos atveju 
me maiste yra nepavojingi, ta
čiau abejotina, ar jie nėra pavo
jingi vandenyje. Tuos dažus
naudoja įvairių gazuotų gėrimų nepakankamai darė žygių sugrą- 
gamintojai. į žinti Amerikos žmonių pasitikė-

4 Vyriausybė iškėlė bylą f i- jimą savo vyriausybei. Sen. 
nansininkui John Loebb, Wall Percy iš Illinois savo kalboje Na- 
streeto brokeriui už nelegalią, cionaliniam Spaudos klube ra- 
tiesioginę auką sen. Hubert Hum- Kino vyriausybę greit baigti 
phrey per pirminius rinkimus Watergate bylą ir atidengti vi- 
1972 m. j sus faktus. Tą turįs padaryti

4 Ambasadorius William Ma- į pats prezidentas, iš viršaus viską 
cober įteikė Turkijos preziden- atskleisdamas ir nelaukdamas, 
tui Koroturk savo kredencialus. kol grūdas po grūdo tiesa bus

4 Pietų Korėjoje traukinys išplėšta iš tų, kurie tą tiesą sle- 
įvažiavo į mokyklos autobusą, pia. Percy pavadino Watergate 
užmušdamas 21 asmenį. j “neįtikėtinu apgavystės, nusi-
4 Berwyn, Ill., miestas negau- kaitimų ir korupcijos tinklu”, 

na pirkti gazolino savo policijos. Jis kaltino “didelius pinigus”, 
ugniagesių, šiukšlių ir greito- kurie surišti su Amerikos rinki- 
sios pagalbos mašinoms. Gazoli- mais.
no atsargos išsibaigs gegužės Jau antras teisininkas atsisa- 
31 d. Čikaga iki šiol negauna kė perimti specialaus tardyto- 
pirkti 15 mil. galonų šildymo jo pareigas Watergate bylai ty- 
alyvos viešiesiems pastatams rinėti. Prokuroro pasiūlytas pa
šildyti. , reigas atmetė pirmas New Yorko

teisėjas Harold Tyler, o vakar 
~=~ atsisakė to darbo ir Warren 

Christopher, buvęs Johnsono 
vyriausybės valstybės prokuro
ro pavaduotojas.

“Washington Post” paskelbė 
iš patikimų šaltinių žinią, kad 
slapti dokumentai apie sen. 
Eagletono buvusius protinius su
sirgimus jau seniai buvo Er- 
lichmano seife dar prieš sen. 
McGovernui pasirenkant Eagle- 
toną savo partneriu rinkimuose.

New York Times vedamajame 
siūlo atidėti Brežnevo vizitą 

Į Amerikoje, nes dabartinėje pa
dėtyje prezidento Nixono susilp
nėjusi įtaka gali jį priversti pa
daryti Brežnevui nereikalingų 
nuolaidų. Nixonas, ieškodamas 
įrodymų, kad jis padarė didelę 
pažangą pasaulio taikai, gali bū-

kenkia vyriausybei ir respubliko
nų partijai. Senatorius Goldwa- 
teris pareiškė, kad prezidentas

Atvyks Japonijos 
premjeras Tanaka
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas ir Japonijos 
premjeras Tanaka susitiks Wa
shingtone liepos 31 d., paskelbė 
Baltieji Rūmai. Tai bus prem
jero oficialus vizitas. Nors ne
skelbiama, kurie klausimai bus 
svarstomi, svarbiausia proble
ma tarp Amerikos ir Japonijos 
yra prekybos ir valiutos santy
kiai.

Prezidentas Nixonas jau bu
vo susitikęs Tanaką pernai rug- 
piūčio 31 d. Havajuose. Tuo me
tu irgi buvo tartasi, kaip išly
ginti prekybos balansą. Preky
ba su japonais duoda Amerikai 
didelį deficitą.

Kinija grasina 
JAV laikraščiui

NEW YORKAS. — Kinijos 
delegacijos prie Jungtinių Tau
tų patarėjas pasikvietė New 
York Times redaktorių ir pareiš
kė. kad Kinijai labai nepatinka 
tame laikraštyje išspausdintas 
Amerikos kinų organizacijų 
skelbimas, nukreiptas prieš ko
munistinę Kinija. Diplomatas 
pareiškė, kad jei ateityje bus 
Kinijai nepalankių straipsnių ar 
skelbimų, New York Times ne
gaus leidimo atidaryti Pekine 
savo žinių agentūros.

Laikraštis tuoj pat atsakė Ki
nijos diplomatui ir paskelbė sa
vo puslapiuose, kad NYT visa
da dėjo įvairių politinių pažiūrų 
skelbimus, nors jie nesiderinda
vo su laikraščio leidėjų pažiū
romis. Taip būsią daroma ir 
ateityje, nes spaudos laisvė ne
pakenčia jokių spaudimų iš ša
lies.

Sekretorius Rogers 
aplankė Peru

LIMA. — Valstybės sekreto
rius Rogers dvi valandas tarėsi 
su Peru vyriausybės galva ge
nerolu Velasco Alvarado, nors 
šis susitikimas nebuvo planuo
tas. Sekretorius Rogers važiuoja 
per 8 Pietų Amerikos valstybes.

Amerikos santykiai su Peru 
šaltoki dėl žūklės ginčų ir dėl 
Peru valdžios nacionalizuotų 
Amerikos bendrovių turtų. Su
sitikimas su Alvarado buvęs 
draugiškas, Rogers perdavęs 
prezidento Nixono linkėjimus 
greit visai pasveikti po operaci
jos. kurioje buvo nupiauta Al
varado koja.

Susitikimuose su kitais Peru 
valdžios atstovais Rogers bandė 
pagerinti abiejų valstybių san
tykius.

ti pasiruošęs sumokėti Brežne
vui per aukštą kainą, rašo laik
raštis. Panašių minčių pasiro
dė ir britų spaudoje.



ROMO KALANTOS, STONIO IR
ANDRUŠKEVIČ1AUS MINĖJIMAS

ROMAS KALANNTA

"rijų pasiaukojusių: Romo 
Kalantos, Stonio ir Andruškevi- 
čiaus metinių minėjimas įvyko 
Jaunimo Centro rūmuose, š. m. 
gegužės 13 dieną 11 vai. ryto 
pilnutėlė didžioji salė prisirin
ko lietuvių nulenkti galvas ir 
pasimelsti už Lietuvos laisvei 
pasiaukojusius tris jaunuolius. 
Scenoje buvo ^parengtas alto
rius. šventas -Mišias atnašavo 
kun. Juozas Vaišnys.

Pamaldų metu kun. J. Vaiš- 
nys prisiminė tik vieną Romą 
Kalantą, o kitų dviejų nepami- 
rėjo. Neseniai buvo iškelta spau
doje mintis, kad turime pagerb
ti ir prisiminti visus tris jau
nuolius, pasiaukoję reikalau
dami Lietuvai laisvės. Spau
doje tenka matyti, minimas tik 
vienas R. Kalanta. Neužmirški
me ir kitų dviejų, kurie taip pat 
mirė, pasišventusių kankinių 
mirtimi reikalaudami Lietuvai 
laisvės. Čia kaltė yra tų, kurie 
tarėsi dėl pamaldų, kad kunigai 
nepriminė melstis už visus tris. 
Ateityje taip neturėtų būti, ne
daryti tiems didvyriams nei vie
nam skriaudos.

Sekmadienį, 
birželio 10 dieną,

BUČO SODE
WILLOW SPRINGS. ILLINOIS

BUS ĮDOMI PROGRAMA. GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI 

VISĄ LAIKĄ GARSUSIS J. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS. VALSUS IR PAČIUS MODERNIA 
KIAUŠIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS 
BIRŽELIO 10 D. VISI KVIEČIAMI I NAUJIENŲ 

PIKNIKĄ

l Po pamaldų minėjimą prave- 
I dė LB Marquette Parka Lietu- 
ivių Bendruomenės pirmininkas 
į Jonas Vaičiūnas. Lietuvos Ge
neralinė Konsulė Juzė Daužvar- 
dienė pasakė reikšmingą kalbą, 
primindama tą skaudžią prieš 

.metus įvykusią tragediją trims 
I jaunuoliams paaukojant savo 
t gyvybes už Lietuvos laisvę.

Jonas Jasaitis pasakė pagrin
dinę kalbą. Jis taip pat iškėlė tą 
skaudų įvykį. Meninę dalį iš- 

■ pildė Algis Grigas ir p. Giedrai- 
jtienė. Jie pagiedojo minėjimui 
pritaikintas giesmes. Jiems 
akomponavo muzikas Manigir- 
das Motiekaitis. ,

Po minėjimo visi dalyviai su
sirinko Jaunimo Centro sodely
je prie paminklo žuvusiems už 
Lietuvos laisvę. ,,čia ceremoni
jas pravedė Petras Šeštakauskas. 
Lietuvos Generalinė Konsulė 
Juzė Daužvardienė, lydima Dai
vos Vaitkevičiūtės ir Rimo Gen- 
čiaus, uždegė prie paminklo au
kurą. Tų trijų didvyrių garbei 
vainiką padėjo tautiniais rūbais 
pasipuošę ■Grožvyda Giedraity
tė, Audronė Kižytė, Romas Stan
kevičius ir Pranas Steponaitis.

Visiems dalyvavusiems pa
maldose ir prisidėjusiems prie 
minėjimo parengimo padėkojo 
Stasys Grigaravičius. Minėjimas 
gerai pasisekė. Minėjimas bu
vo rengiamas LB Marquette Par
ko ir Gage Parko apylinkių. Abi 
apylinkės kruopščiai dirbo, kad 
minėjimas būtų sėkmingesnis. 
Aktyviai prie minėjimo prisidė
jo Gage Parko apylinkės pirmi
ninkė Izabelė Stončienė. ’

Kokios minėjime buvo.pada
rytos klaidos, jų nesmerkime, 
bet ateityje stenkimės jų nebe
kartoti. Kas dirba, tas ir klaidų yra daugiau negu tūkstantiniai 
padaro. ASta

Detroito Aušros šeštadieninės mokyklos vedėjas, dirbantis be atlyginimo. 
Jis yra skautas, tvntimnkas, Detroito Baltijos tunto organizatorius. Oku
pacijos metais dirbo pogrindyje, jam. pavyko išgelbėti daugelį persekiojamų 

Dabartiniu metu ji* kartu su Algimantu Pautienių, Vygintu Mitalu, 
Aleksu LaikOnu, Jonu Daugėla Ir* Pranu Razgaižiu Ohio apygardoje kandi

datuoja į JAV Bendruomenės Taryba ir PasavHo Bendruomenė* Seimą.
i . • ' ■ j:

LIETUVIAI, GELBĖKIME SAVO TAUTA
Pasirašiusią “Bendruomenei diplomai, kurie lig šiol nesugebė-

Remti Draugija”, rinkiminės jo duoti nei ketvirtadalio Lietu- 
propagandos atsišaukimuose vos laisvinimo darbe, kiek davė 
stelbia šitokius frontininkų gin- anie, 
klus kovai už tautos išlikimą ir 
tautinę nepriklausomybę: mokš-
lą, patyrimą ir materialinius iš
teklius.

Romas Kalanta, Simas Kudir
ka ir kiti okupuotos JJetu.vos 
didvyriai įrodė, kad gilus tauti
nis sąmoningumas, šimtu pro
centų ištikimybė savo -tėvynei, 

fondai, mokslininkų ar daktarų

Ten didvyriai miršta, o čia jų 
aukos vardu renkami fondams 
pinigai, kurie nevertai skirsto
mi, kad perėtų bendradarbiauto- 
jus su priešo agentais k stiprintų 
jų idėjas.

Mes, atvykę į Ameriką, rado
me stiprią, tautiniai susipratu
sią. visuomenę, lietuviškas pa
rapijas, mokyklas ir kt. Ir tai 
sukūrė bemoksliai žmonės, ku
rių net trečioji kartu dar kalba 
lietuviškai.

Tačiau mūsų naujųjų ateivių 
vadai, apsišarvavę dideliais 
mokslais ir didele patirtami, bet 
būdami silpnos tautinėj dva
sios, jaa baigia užmušti lietu
viškoje visuomenėje tą tautinį 
sąmoningumą^' dergdami- lizdą, 
kuriame patys sMų.ir garbin
dami svetimųjų okupuotoje Lie
tuvoje kuriamą kultūrą, rem
dami priešui paradavusius me
nininkus, kurie yra ne kas kita, 
kaip Trojos arkinį į čia siunčia
mi įgyvendinti Stalino šūkio: 
“Per meną į komunizmą!”

Norėdami būti išrinktais vėl į
vadovaujančias pozicijas, fron
tininkai šaukia: '“LFB į jokį 
bendradarbiavimą su okupantu. 
(O kaip su jų agentais, ar ne 
tas pats?) nesileido ir nesileis. 
Frontininkams niekados nepasi
sekė savo tarpe išspręsti vienin
gai šį klausimą, nes jų tarpe už 
bendradarbiavimą pasisakančių 
yra daugiau negu prieš o tie “už” 
yra patys stipriausi FB šulai, 
tad kilus triukšmui- Dr. P. Ki
sielius surinka: /^Nesipeškim” 
ir to nesipešimo vardan paklus
nieji FB patriotą^ sulenda po 
šluotom...

O kokios F B Studijų Savai
tės Vokietijoje ? Ar frontininkai 
jau užmiršo, kai man buvo 
kumščiu daužomas stalas, kad 
atsisakyčiau sutarties ir su spe
cialiai tam pakviesta okupuotas 
Lietuvos menininke savo koncer
tu dalinčiausi ? Kas tada nusiun
tė mane puolantį ir šmeižiantį 
straipsnį Vilniaus "Nemuno 
Kraštui” Nr. 6 1970, ar ne Vo
kietijos tie patys frontininkai, 
o gal “Akiračiu” redaktorius 
Donatas Bielskis, kuris tuo lai
ku pas Bičiulius Dr. Grinių ir 
Natkevičių lankėsi? . J

Ten net taip yra rašoma, ci
tuoju : “Taip, B. Kemežaitė pro
testuoja. Protestuoja prieš klas
tą. sąmokslą, bendradarbiavimą 
Prieš tą bendradarbiavimą su 
kraštu, kurio ji jau niekaip ne
sulaikys, nes jis — mūsų išsi
vilko gyvenimo* bitteybė”.

Toje Studijų Saythėje daly
vavo ir Dr. P. Kisielius. Jis gir
dėjo kai buvo siūlyta ir priimta 
kviesti į Studijiį Savaites pa
skaitininkus iš okupuotos Lię-

j ' Barzdukas šališkai vertina 
rinkimines nuotaikas

Ir kam gi, dar'neaišku, kad pro gyvybinį L. Bendruomenę 
visi lietuviai turėtų priklausyti liečiantį klausimą. Kodėl ji iki 
Lietuvių Bendruomenei. To šiam laikui neapjungė visų 
aiškinti netenka. P. St. Barz-!Amerikoje gyvenančių naujo- 
dukas rašydamas “Drauge”>sios ateivijos lietuvių ir jų jau- 
apie rinkimines nuotaikas, už-'nimo, o nėra, ką sakyti apie 
merktomis akimis praslinko,senosios kartos.
į ■ į .............. - •. ■ i Kaltina politines partijas,
’ tuvos, jis mate Krivicko iš okup. 'kurk)S anot J°’ Pasikėsinusios 
I L ietuvos atvežtos spaudos paro-!k Bendruomenę nuspalvinti 
dą, filmą, paveiksle sudarkytą, Partine sPalva Ar » tai t,esa? 
su kimono rankovėmis mūsų(SL Barzdukas pajuto savo šir- 

! tautinį drabužį, bet ar pakėlė d-vie apmaudą, kai laikrašty- 
prieš tai balsą? O gal šitie ma-pe atrado šokiruojančia antraš- 
no faktai taip pat yra sufabri-‘*e šūkį: “Grąžinkime Lietuvių 

Bendruomenę visiems lietu
viams!” Ir kas gi, tame šūky
je blogo, ar kas neteisingo? Ir

kuoti? Gal jūs, Bičiuliai, vėl pul
site “Naujienas”, kad jos man 
leidžia tiesą pasakyti?

“I Laisvę” knygų leidimo fon
das leidžia tik frontininkų ar 
jiems prijaučiančių knygas. Pa
sigyrimas, kad jie pakėlė litua
nistinio švietimo lygį, sumoder
nino mokymo priemones, sustip
rino švietimo organizacinę siste
mą, keistai skamba, kada dar 
nėra atvėsęs triukšmas dėl vai
kų vežimo į okupuotos Lietuvos 
pionierių stovyklas, kai kurių 
mokyklų vartojimas nepriimti
nų vadovėlių ir t. t.

Lietuviai, gelbėkit savo tau
tą ir į vadovaujančias pozicijas 
rinkite tik stiprios ir sveikos 
tautinės dvasios lietuvius, nedir
bančius vien tik savo organiza
cijos vardai sustiprinti ir iškelti, 
bet balsuokite už šimtu procentų 
savo tėvynei ištikimus asmenis, 
štai jie: Trakis Ansas, Jasarty- 
tė Jūratė, Bobelis Kazys, Blins- 
trubas Teodoras, Juškevičius 
Andrius, Dailidka Zigmas, Da
nilevičius Zenonas, Jasaitis Jo
nas, Kttčys Antanas, Stašys 
Adolfas, Zakarauskas Vaclovas, 
Šimaitis Vladas, švedas Jonas, 
Valkiūnas Jonas, ir kitus tokios 
pat dvasios asmenis, o į PLB 
seimą pridėkite Šimkų Valeri
joną ir Rudienę Mariją, nes tik 
į šį sąrašą jie sutiko įeiti.

Birutė Kemežaitė 

Why
Americans own
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Bonds.
One good ream ii the Payrol Stringa 
Plan. About three-fourths of all Bandė 
are purchased through the Plan. It’a 
helping Amerioene save more money 
than toay «rer dreamed they could.

Thafa because the Payroll Savings 
Plan bench an easy way to save. All 
you do b atgu up where you work and 
the amount you specify is set aside from 
eeah pay check and need to buy UJS. 
Satvtaga Beads. It’s the easy way to 
bu*d a east egg.

Tbu*w got your reasons to rare money. 
Ikaae’s oab great way to do it painlessly. 
Join toe autoons who are buymg Bonds 
toe Payroll Seringa Way.

Thke stock in America.
Buy U.S. Savings Bonds.
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kokia čia jo įžiūrėta bačkinė 
agitacija?

Kodėl jis neskaito baėkine 
agitacija, bet matyt jis laiko tai 
būtinybe, kai frontininkai, pri
sidengę tėveliais jėzuitais, at
virai pasisako, kad reikia 
griauti seną, daug nusipelniu
sią laisvinimo kovoje Altos in
stituciją, kuri jų manymu yra 
pasenusi ir atgyvenusi. Aš ma
nau, kad šitoks viešas jų pa
sisakymas, kur kas daugiau 
viršija ir bačkinę agitaciją.

p. St Barzdukas džiaugiasi 
septyniais kandidatais, kurie 
pasiskelbė, kad ties ranką 
su pasitikėjimu ir meile kiek
vienam lietuviui. Skamba gra
nai! Bet tikrumoje, tai dema
goginis blefas! Ar gi, iš tikrų
jų kiekvienam lietuviui galėtų 
lietuvis patriotas ištiesti su 
meile ir pasitikėjimu ranką, 
vien tik dėlto, kad jis lietuvis? 
Tada išeitų, kad su meile ir 
pasitikėjimu reikia ištiesti ran
ką ir Antanui Sniečkui ir par
sidavėliui okupantui, ir mūsų 
pavergtųjų brolių budeliui. 
Juk jie lietuviai.

Lietuviai yra ir tie. kurie sa
vo lietuviškoje spaudoje džiau
giasi, kad Lietuva yra Mask

vos “priglausta” ir tie lietuviai, 
kurie spaudoje išniekino Ro
mo Kalantos mirtį, partizanus, 
išjuokia laisvinimo institucijas 
ir jos veikėjus. Dievažil ta
ikiems rankos nei aš, tikiu, nei 
ir St Barzdukas jiems ueties.

Skaitant p. St. Barzduko 
straipsnelį, krenta j akis vie
nas dalykas, kodėl jis nepada
rė nė mažiausios įspėjančios 
užuominos apie bendravimą su 
okupantu ir jo pakalikais, apie 
vaikų vežimą į okupuotos Lie
tuvos pionierių stovyklas?

■ Kodėl jis neįspėjo rinkikų 
nerinkti tokių, kurie bando L. 
Bendruomenę nuvairuoti į ben 
dradarbiavimus su okupantu, 
kurie draskosi dėl okupanto 
čia rengiamų koncertų, paro
dų, vaikų vežimo. Tat, p. St. 
Barzduko metamas kaltinimas 
partijoms, kurios parodė ir 
rodo didžiausią rezistenciją 
prieš okupantą, prieš jo siun
čiamus agentus yra daugiau 
negu nesusipratimas.

K. Strėva

VAISTAI KITIEMS
Gydytojas:
— Mano patarimas jums, pa

nele, vengti sunkesnių darbu. 
Geriausia būtų jei jus ištekėtu- 
mėt už solidaus, pasiturinčio vy
ro ir galėtumėt ramiai ir leng
vai gyventi.

Pacientė koketiškai žvilgterė
jusi į gydytoją paklausė:

--- Ar jus nevedęs, pone 
daktare?

— Taip, esu nevedęs, bet mes, 
gydytojai, vaistus prirašome tik 
pacientams, bet patys jų nevar- 
tojame.

— Aš manau, kad tamsta su
tinki su tuo, jog laikas yra ge
riausias gydytojas. — Dėsto gy
dytojas pacientui.

— Sutinku, daktare, bet tik 
su išimtim, kad nėra grožio spe
cialistas.

REMSITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”



Atviras laiškas ponui Karoliui Avižieniui Į
Į jūsų atvirą laišką, kuris bu

vo patalpintas į Naujienų Nr. 
100, š. m. balandžio mėnesio 27 
d., kuriame man yra primetami 
nepamatuoti kaltinimai ir ku
riame yra parašyta daug netei
sybės dėl jūsų brolio Kazimie
ro nužudymo, esu priverstas 
jums atsakyti, būtent:

1) Jūs savo atviram laiške 
man priekaištaujat, kad aš, ra
šydamas atsiminimus, žodį nu
žudymas parašiau kabutėse. Tai 
padariau todėl, kad Vyr. Tribu
nolas, išnagrinėjęs bylą dėl jū
sų brolio veterinarijos gydytojo 
Kazimiero Avižienio nužudymo, 
žydus mėsininkus, kurie buvo 
įtariami jo nužudyme, išteisi
no. Kad juos išteisino, man tas 
žinias suteikė Jonas Talalas, ku
ris Lietuvos Nepriklausomybės 
laikais, paskutiniu laiku ėjo Lie
tuvoje Vilniaus Apygardos Teis
mo Prokuroro pareigas. Jam ne
tikėti aš neturėjau jokio pagrin
do. Papasakojo, kadangi jis su 
Kriminalinės Policijos Viršinin
ku Kaziu Budrevičiu aktyviai 
dalyvavo šios bylos aiškinime, 
tai sužinoję, kad Vyriausiam 
Tribunole bus sprendžiama jū
sų brolio Kazimiero nužudymo 
byla, specialiai nuėjo į Vyr. Tri
bunolą pasiklausyti, kuo ta by-

generolui Vaičiuškai pareiškus 
savo nuomonę, kad šioje byloje 
buvo ne nužudymas, bet nelai
mingas atsitikimas, Vyr. Tri 
bundas žydus mėsininkus ištei
sino, o jie iš kalėjimo buvo pa
leisti. Jūsų tvirtinimas, kad žy
dai mėsininkai buvo Vyr. Tri
bunolo nubausti tik po 1 metus 
kalėjimo ir po atlikimo bausmės 
iš kalėjimo paleisti yra nieku 
nepagrįstas. Taip pat yra ne
patikimas jūsų teigimas, kad 

dėl paminėtų žydų mėsininkų 
buvo daromas P. Respublikos 
Prezidentui iš užsienio spaudi
mas ir grasinimas boikotu, nes 
tokio nebuvo ir niekas apie tai 
negirdėjo.

2) Rašote, kad aš arogantiškai 
puoliau gydytoją Vaitiekūną, sa
kydamas, kad čia buvo ne nužu
dymas, bet nelaimingas atsiti
kimas. Tai irgi yra neteisybė, 
nes gydytojui darant lavono ap
žiūrėjimą ’ir skrodimą, niekas 
neturi teisės jam duoti kokius 
nors nurodymus ir patarimus, 
ką jis turi lavono apžiūrėjimo 
ir skrodymo protokole rašyti, 
nes tai būtų kišimasis į jo pro
fesijos reikalus.

3) Kad mes, Kriminalinės Po
licijos valdininkai, buvo užsiba
rikadavę Pečiulienės užeigoje,

Nedideliame akvariume nerūpestingai plaukioja žuvytė. Kad ji žinotg, kokios mintys laksto po 
šalia sėdinčio katino galvą, žuvytė nebūty tokia rami.

la pasibaigs. Girdėjo, kad pa- irgi yra neteisybė, nes tai da- 
kviestam šioje byloje būti eks- ryti neturėjome jokio reikalo, 
pertu Kauno miesto gydytojui I Mums niekas negrasino ir joks

įau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 ps). Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Mons' 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir paslysti:

1799 So. HALSTED ST„ CHICAGO. ILL S060S

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte,
Apie senus laikus,

\ Kai aitvarai ir laumės
Skrajojo po laukus...

/ S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė ■ Petersonienė, LAUME DAUME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl.. $1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jones Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotu vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,
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pavojus negrėsė, todėl užsibari
kaduoti nebuvo jokio reikalo.

4) Kad jūsų brolis, išeidamas 
iš namų, į savo švarko kišenę 
įsidėjo revolverį aš apie tai suži
nojau iš jūsų laiško pirmą kar
tą, nes man būtent Žeimely nie
kas apie tai nekalbėjo. Jei jis 
būtų su savimi turėjęs revolve
rį, jei žydai mėsininkai būtų pa
sikėsinę jį nužudyti, tai kodėl 
jis, būdamas kariškis, jiems ne
pasipriešino ir nei vieno žydo 
nenušovė arba sužeidė. Kadan
gi nušautų ir sužeistų nebuvo, 
tai reikia manyti, kad jis re
volverio neturėjo. Jei jis jo ne
spėjo panaudoti, tai jis būtų bu
vęs surastas po jo mirties jo 
švarko kišenėje, arba šuliny. 
Tačiau niekas jo nerado.

5) Rašote, kad elektros lempu
tė ir mėsai antspauduoti antspau
das buvo rasti skerdykloje ant 
palangės. Tai irgi neteisybė, 
nes ant palangės buvo rasta tik 
elektros lemputė, o mėsai ant
spauduoti antspaudas, kartu su 
tušui poduškute, buvo rasti port
fely, kuris išsėmus iš šulinio 
vandenį, buvo surastas šuliny.

6) Rašote, kad teismų spren
dimai yra sufabrikuoti. Tai irgi 
yra neteisybė, nes nei aš, nei 
Jonas Talala neturėjome jokio 
tikslo tai daryti. Noriu pasa
kyti, kad Lietuvoje teisinai, 
spręsdami bylas, turėdavo va
dovautis Baudžiamu Statutu, 
kuriame buvo nurodoma už ko
kį nusikaltimą kokio dydžio 
bausmė turėję būti paskirta. 
Pavyzdžiui, kad ir jūsų brolio 
byloje, jei žydai mėsininkai bū
tų buvę rasti kaltais, kad jie 
nužudė jūsų brolį, tai jiems tu
rėjo būtį pritaikintas 453 straip
snis Baudžiamojo Statuto, ku
riame yra pasakyta: kas nusi
kalto nužudęs žmogų, tai yra 
baudžiamas nemažiau kaip 8 
metais sunkiųjų darbų kalėjimo.

Todėl jūsų tvirtinimas, kad 
Vyriausias Tribunolas žydus 
mėsininkus už jūsų brolio nu
žudymą nubaudė tik po 1 me
tus kalėjimo yra išgalvotas. Jei 
Tribunolas juos būtų radęs kal
tais, tai negalėjo jiems paskirti 
mažesnes bausmes kaip 453 Str. 
Baudž. Statuto yra numatyta. 
Iš to yra aišku, kad jie buvo iš-

Galima balsuoti Gage Parke
JAV LB Gage Parko apylin

kės valdyba kviečia visus šios 
apylinkės lietuvius balsuoti ir 
išrinkti VII JAV LB tarybą ir 
atstovus į V PLB seimą. Rin
kimų būstinė bus Jaunimo 
Centre, 5620 S. Claremont Ave. 
Ji veiks šeštadienį, geg. 19 d. 
nuo 8:30 v. r. iki 8 v. v., ir sek
madienį, geg. 20 d. nuo 10 vai. 
r. iki 6 v. v. Kas negali atvykti 
asmeniškai balsuoti, gali bal
suoti laiškais pasiunčiant bal
savimo lapą, rinkimo komisi
jai šiuo adresu: Albertas Stoč- 
kus, 2435 W. 50th St. tel. HE4-

teisinti, todėl ir buvo iš kalėji
mo paleisti.

Prie viso kas čia yra parašy
ta noriu pasakyti, kad ne visuo
met gydytojai yra vienodos nuo
monės ir, kad jie klaidų nedaro. 
Kad paėmus pavyzdį iš šios by
los. Gydytoj&s Vaitiekūnas, ap
žiūrėdamas jūsų brolio Kazimie
ro lavoną ir neradęs jo plau
čiuose vandens, padarė išvadą, 
kad jis pateko į šulinį be gyvy
bės žymių. Tai yra buvo nu
žudytas ir įmestas į šulinį. Gi 
Kauno miesto gydytojas gene
rolas Vaičiuška buvo visai kito
kios nuomonės ir pareiškė, kac 
Šioje byloje jokios žmogžudys
tės nebuvo, o buvo nelaimingas 
atsitikimas. Jei Vyr. Tribuno
las žydus mėsininkus išteisino, 
tai buvo aišku, kad Vyr. Tribu
nolas sutiko su gydytojo Vai- 
čiuškos, o ne su gydytojo Vai
tiekūno nuomone.

Baigdamas rašyti šį laišką no
riu pasakyti, kad iš Kriminali
nės Policijos pusės buvo daro
mos visos galimos pastangos, 
kad šį įvykį bešališkai ištirti, 
šį įvykį aiškinome aš su valdi
ninku Pranu Plienaičiu (miręs). 
Aiškino diplomuoti teisininkai 
Kriminalinės Policijos Viršinin
kas Kazys Budrevičius (mirė 
Sibire) su Jonu Talala, kuris tuo 
laiku tarnavo Kauno Kriminali
nėje Policijoje. Jiems padėjo 
aiškinti Juozas Drelingas, kuris 
iki 1918 metų tarnavo Rygos 
Kriminalinėje Policijoje. Lietu
vai atgavus nepriklausomybę, 
jis tarnavo Vilniaus, Kauno, o 
paskutiniu laiku Šiaulių Krimi
nalinės Policijos vedėju. Jis bu
vo prityręs valdininkas ir sa
vo gyvenime daug paslaptingų 
žmogžudysčių išaiškinęs. Jis 
buvo vadinamas senu vilku ir 
buvo sakoma, kad nuo jo akių 
nieko nepaslėpsi. Tačiau nei vie
nas iš jų nerado jokių konkre
čių įrodymų, kad žydai mėsinin- 
cai tikrai nužudė jūsų brolį Ka
zimierą. Buvo tik įtarimas, kad 
Jie galėjo tai padaryti. Tačiau 
tarimas dar nėra įrodymas, kad 
tariamieji buvo ištikrųjų kalti. 

Jei Vyr. Tribunolas juos ištei
sino, tai yra aišku, kad jie buvo 
rasti nekaltais ir iš kalėjimo pa
risti.

8576 arba I. Stončienė, 7143 S. 
Hamlin, tel. 284 — 7251.

Dabar dar apie mūsų apylin
kę. Balsavimo metu Gage Par
ko apylinkė apima gana pla
čias ribas. Northsidės šv. My
kolo parapijoj dar yra gyve
nančių lietuvių. Kai kurie yra 
įsirašę į Gage Parko apylinkę 
ir yra uolūs nariai. Kiti, kad ir 
nepriklauso šiai apylinkei, ga
li drąsiai atvykti ir balsuoti 
Jaunimo Centre, žinoma, nie
kas jiems nedraudžia balsuoti 
ir kitose apylinkėse. Westsides 
apylinkės lietuviai, gyvenan
tieji miesto centre ir toliau prie 
ežero, kam tik patogiau, esa
te prašomi atvykti čia ir pabal
suoti.

Čia mes turime budėti ir visi 
kaip vienas, pamiršę visas as
meniškas ambicijas, net ir at
skirų asmenų įžeidimus, visi 
ranka rankon ženkime į vie
ningą veikimą vardan mūsų 
kančiose merdėjančios Lietu
vos. Jeigu priespaudoj gyve
nantieji lipa ant laužo suside
ginimui, kad atvertų pasauliui 
akis, kas darosi pavergtoje 
mūsų tėvynėje, tai mums at

likti mažutė balsavimo parei
ga yra tik maža dalelytė mūsų 
šventos pareigos. Užtai ne
klauskime, ką mums duoda 
bendruomenė, bet ką mes per 
bendruomenę galime duoti 
kančiose ir liepsnose kenčian
čiai Lietuvai.

Mus Dievas siuntė į šį kraštą 
ne tam, kad mes sukurtume 
sau asmeninį gerbūvį, bet tam, 
kad būtumėm šaukliais, ką da
ro su mūsų tauta komunizmas. 
Jokiu būdu jo užmačiom mes 
neturime pataikauti, bet taip 
pat neturime teisės tarpusavy
je pyktis, įžeidinėti savus žmo
nes, kurie visa savo gyvenimą 
aukoja ir kasdien deginasi pa
siaukojimo darbais, kad būtų 
palengvinta Lietuvoje likusių 
mūsų brolių dalis. Ne filmoje, 
bet gyvose mūsų akyse dar sto
vi vaizdai nuluptam odom, nu
pjaustytom krūtim, pervertom 
virvėm mūsų brolių ir sesių 
veidai. Jie visi šaukia vienybės 
likusiems broliams ir mes, už
miršę asmeniškas nesantaikas 
išgirskime ir visi kaip vienas 
dirbkime bendram tėvynės la
bui.

Gage Parko 1973 metų val
dybą sudaro: Izabelė Stončie
nė — pirmininkė, kun. J. Bore- 
vičius, SJ — vicepirmininkas, 
Julija Smilgienė — sekretorė,

iVladas Sinkus iždininkas, 
Danguolė Kviklytė — vicepir
mininkė specialiems reikalams. 
Revizijos komisija sutiko pa
silikti ta pati: V. Taliai - Kelp
ša ir Andrius Povilaitis.

Valdyba prašo šios apylin
kės narius balsavimo metu pa
sinaudoti proga ir sumokėti 
solidarumo įnašą.

Valdybos vardu pirmininkė
1. Stončienė

JIS METĖ RŪKYMĄ
Tūlas gydytojas įspėja savo 

pacientą, kad jis privalo mesti 
rūkęs. Esą blogiausiu atveju 
gali surūkyti nedaugiau kaip 
vieną cigaretę po kiekvieno val
gio.

Po keliolikos savaičių šis pa
cientas vėl atsilanko pas gydy
toją.

— Na, prašau, — nudžiugo gy
dytojas. — Matai, dabar tamsta 
visai kitaip atrodai. Puikiai. Pa
sitaisei.

— Taip, bet aš dabar valgau 
dvylika kartų per dieną.

help you 
HEART F U N
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Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

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

2 YEAR MATURITY
P.r Annum

Paid and LL (W REGULAR 
Compounded ■ PASSBOOK
QUARTERLY J* ACCOUNT

NOW INSURED TO $20,000.

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

SAVINGS

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

JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei h 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. 
vakM o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

įteigta 1923 metais. TeL 421-3070

{■taigos piataoae kiemas automobiliams pastatyti
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LB Tarybos rinkimų išvakarė
se ir propagandai įkarštyje yra 
svarbu susipažinti ii esmės an 
garsinimais, kurie veikia indivi
dą ir visuomenę, kartais tik pa
darydami klaidingas įtaka* ar 
net žalą, nes nuo rinkiminės pro
pagandos kandidatai nepasida
ro nei geresni, nei blogesni, kaip 
tie J. Šmotelio alsėdiškiai žemai
čiai nuo pamokslų. Yra jau įro
dyta, kad sveikatingumo rekla
mos, siūlančios vartoti įvairius 
vaistus, gali žmogų susirgdinti, 
o politinė propaganda suklaidi

na balsuotojus, kas ypatingai 
buvo ryšku praeituose LB rin
kimuose. Prevencijai amerikie
čiai turi gerą priežodį: kas ap
statė pirmą kartą — gėda jam, 
o antrą kartą — gėda man.

Garsinimai buvo jau žiloje se
novėje. Juos randame rašytus 
papiruso lapuose ir iškaltus ant 
akmenų. Nepriklausomos Lie
tuvos turgaviečių šauklių bal
sai taip pat kadaise aidėjo pira
midžių papėdėse ir Panteono ar 
koliziejaus Šešėliuose, girdami 
prekes ir kandidatuojančius as-

Agurkai rūtų darželiuose
Atvažiavusių gastrolierių pasiklausę Amerikos lietu

viai pasakoją, kad “tarybinėje” Lietuvoje gyvenimas 
kasdien darosi vis geresnis. Vienas jų tokią žinią paskel
bė savo “studijoje” apie dabartinę padėtį gimtiniame 
krašte. Nieko jis nesako, kokia kaina tas gyvenimas ten 
“gerėja” ir niekam neateina mintis paklausti, kodėl to 
pagerėjimo nedrįsta parodyti ten nuvažiavusiems Ameri
kos lietuviams. Anksčiau dar komunistams leisdavo į 
kaimą išvažiuoti, o šiandien jau tuos stengiasi “užbovyti” 
pačiame Vilniuje, kad tiktai nereikėtų parodyti to “ge
rėjimo” žymių.

Visai kitaip apie tą “gerėjimą” galvoja Vladas Staus
kas, Vilniuje leidžiamų “Kultūros barų” bendradarbis. 
Šiame mėnesiniame žurnale jis parašė straipsnį, kurį pa
vadino “Ar auginsim agurkus rūtų darželiuose?” Iš 
straipsnio matyti, kad Stauskas turi nuovoką apie me
lioraciją, “gamtos apsaugos” obalsį. baste esančius 
draustinius (rezervatus) ir kasdieninį praktišką gyve
nimo grožinimą ir “gerėjimą”. Jis net parinko įdomių sta
tistikos duomenų apie “tarybinėje” Lietuvoje įvestus 
“pagerinimus ir pagražinimus”, ir palygino juos su už
sieniuose esančiais.

dijoje 728 m2 rezervatų ploto vienam gyventojui, 
JAV — 564 m2, Čekoslovakijoje — 105 m2 (remiuosi 
geografo P. Kavaliausko surinkta medžiaga, patei
kiama Nacionalinio parko “Aukštaitija” projekte). 
Išeina, kad griežčiausios apsaugos teritorijų — re
zervatų — mums trūksta” (Kultūros barai,, Nr. 3, 
1973 m., 13 psL).
Lietuvoje buvo nepaprastai gražių vietų. Rusai pasi

savino visą lietuvišką žemę. Pačioje Rusijoje jie paskelbė 
rezervatus ir draustinius, tuo tarpu Lietuvoje gražesnių 
gamtos vietų jie nesaugo. Stauskas savo rašinyje mini 
pakankamai pavyzdžių, kur paprasčiausiais ekonomi
kos sumetimais buvo naikinama reto grožio gamta. Rusi
joje ir Čekoslovakijoje gamtos apsauga komunistai dau
giau rūpinasi negu Lietuvoje. Lietuvoje okupantas kerta 

miškus, džiovina ežerus ir naikina gamtos groži. Atrodo, 
tad okupantas Lietuvą nori paversti tuštuma, iš kurios 

josios gyventojai, viską palikę, bus priversti bėgti.
Stauskas, kalbėdamas apie gamtos grožio naikini

mą, primena skaitytojams seną rytų patarlę, liepiančią 
žmogui, turinčiam du duonos kepalus, parduoti vieną ir 
nusipirkti leliją. Lelija kiekvienam graži, bet ne kiekvie
nas turi du duonos kepalus. Gamtos grožio naikinimas 
dažniausiai daromas ekonomijos sumetimais. Kolchozų 
pirmininkai iškerta senų šimtamečių ąžuolų guotas, kad 
traktoriai galėtų lengviau apsisukti, o savo žemės netekę 
Lietuvos ūkininkai agurkus pradeda sodinti rūtų dar-

Stauskas džiaugiasi, kad dabartiniu metu “tarybi
nėje” Lietuvoje jau yra paskelbta apie šimtas gamtos 
draustinių. Niekas į juos negali kojos įkelti, išskyrus 
draustinių sargus. Krašte jau yra vienas rezervatas — 
Žuvintu ežeras. Iki šio meto lietuviškuose ežeruose žuvis 
galėjo visi gaudyti. Vietomis įvestas žuvų ūkis, kuriuose 
buvo auginamos žuvys. Lietuvos ežeruose išaugusios žu
vys išplaukdavo į rusiškas virtuves, todėl nauda iš jų 
krašto ūkiui buvo labai maža. Dažnai pagauta žuvis su
gesdavo. Visi žinojo, kad lietuvė šeimininkė neturėjo 
progos matyti, paruošti lietuviškų ežerų žuvies ir padėti 
ant savo šeimos stalo.

Stauskas, minėtame straipsnyje aptaręs dabartinė
je Lietuvoje esančius draustinius, šitaip rašo:

“Susipažinę su kaimyninėmis Latvija ir Estija, 
vargu ar pasakysime, kad savo gamta Lietuva būtų 
žymiai skurdesnė. Vis dėlto gamtos rezervatų šiose 
respublikose yra po keturis, Lietuvoje vienam gy
ventojui tenka 18m2 (kvadratinių metrų)rezervatų 
ploto, Latvijoje — 44, Esi j oje 130, o visoje Sovietų 
Sąjungoje — 284 m2 rezervatų ploto vienam gyven
tojui. O štai kai kurių užsienio šalių duomenys: šve-

želiuose.
Savo laiku darželis prie namų buvo pati gražiausio

ji kiekvieno ūkio puošmena, dažniausiai moterų prižiūri
ma. šiandien tas gyvenimas tiek “pagerėjo”, kad apie 
rūtų darželius lietuviams galvoti netenka. Jiems reikia 
daboti, kaip galėtų gauti daugiau maisto. Stauskas yra 
pesimistas. Savo rašinį jis baigia šitokiu samprotavimu:

“Amėnų žuvininkystės ūkyje pristatyta tvenki
nių. Pasirodė, kad apskaičiavimai buvo netikslūs, 
vandens vienam iš jų trūksta. Taigi ir užsimota nu
tiesti 4 kilometrų kanalą iš Laka jos upės, maitinan
čios skaidriąją Žeimeną, per gražius miškus, slė
nius ir kalvas. Vietomis jo šlaitų aukštis miške sieks 
10 metrų. Galime įsivaizduoti, kuo pavirs tos vie
tovės statybos metu. Bet žuvys, pasirodo, svarbiau 
už viską! O gal tiek žuvų geriau užsiauginti kitur, 
gal net pigiau būtų”. (Ten pat).
Tenka stebėtis, kad partijos vadovybė leido Vladui 

Stauskui tokį straipsnį spausdinti. Atmušus panašų 
straipsnį Tiesoje, prasidėdavo tardymas, atsakomingie- 
ji būdavo traukiami teisman ir baudžiami. Įdomu, kas 
bus baudžiamas už rūtų darželių pavertimą agurkynais?

menių. Nedaug kas žino, kad 
ilgis laikais eaą madoje dainuo
jami garsinimai buvo taip pat 
jau žiloje senovėje. Juos Ame
rikoje atgaivino Dean Rusk, prieš 
tapdamas Valst. sekretorium 
prez. J. F. Kennedy administra
cijoje.

Iki 1960 m. garsinimai buvo 
konservatyvūs, daugumoje kla
sikinio ir pastovaus stiliaus, pa
remti logika ir pagarba žmogaus 
inteligencijai, todėl tarp balsuo
tojų didesnių konfliktų nesukel
davo., Bręstant pokario gausiai 
generacijai ir tuo staigiai kei
čiant vartotojų subrendimo ba
lansą, taip pat veikiant naujiems 
utopiniams šūkiams bei idė
joms, prie garsinimo agentūrų 
atsirado tyrinėjimų skyriai su 
psichologijos, psicho ir demo
grafijos studijomis, visą skai
čiuojant matuoklėmis ir kom
piuteriais. Jie rodė, kad šių lai
ką žmonių daugumą veikia ne 
logika, bet efektai ir retorika, 
sukaustant žmogaus protą ir va
lią.

Kartu su naujoviškų tyrimų 
rezultatais garsinimų agentūro
se iškilo nauja hipių tipo dar
buotojų kasta — negraži pažiū
rėti, nemiela pakalbėti, nes tik 
tokie galėjo parašyti skelbimų 
tekstus bei sukurti iliustracijas 
pagal mašinomis gautus duome
nis. Į skelbimų tekstus ir vaiz
dus vėliau buvo įtraukiami da
lykai, kurių dabartinis žmogus 
ir tie skelbimų kūrėjai stokoja: 
meilė arba seksas, gamtos vaiz
dai su patrauklia fauna ir flora, 
vaikai, šeimos šiluma Skelbi
mų kūryboje šiuo laiku dirba 
apie 5,000. Visame tame versle 
dirba apie 50,000 asmenų ir jie 
turi apie 10 bilijonų biudžetą.

Edward Buxton nesenai iš
leistoje knygoje “Promise Them 
Anything” rašo, kad dabartinė 
skelbimų teksto rašeivų ir ilius- 
tratorių generacija politiniu at
žvilgiu yra kairieji demokratai, 
daugumoje nusistatę prieš vis
ką: prieš valdžią, biznį ir prieš 
patį garsinimą. Todėl rinkimų 
metais respublikonų ir konser
vatyvių kandidatams yra daug 
sunkiau surasti tinkamas gar
sinimo agentūras, nors jos vi
sos daro sąžiningas pastangas 
išpildyti tinkamai apsiimtą dar
bą gausių taisyklių rėmuose.

Viena garsinimų agentūra už
sakė Gallupo institutai surink
ti žmonių nuomones apie politi
nius skelbimus. Net du iš trijų 
pareiškė pageidavimą, kad poli
tiniai garsinimai turėtų būti 
kontroliuojami ir jiems būtų 
taikoma pagrindinė komercinių 
garsinimų taisyklė — tiesa teks
te ir etiketėje. 35% pasisakė, 
kad politiniuose skelbimuose tos 
tiesos yra daug mažiau, negu 
komerciniuose ir, kad 1972 m. 
rinkiminė propaganda niekuo 
nebuvo pranašesnė už buvusias,

Garsus žurnalistas Jack Anderson sutiko neskelbti spaudoje visko, 
ką jis žino apie Watergate aferų, kad nepakenkus vyriausybės ve

damai bylai.

nors pastarajai išleista apie 300 
milijonų dolerių.

Nesunku yra pastebėti ir kon
statuoti, kad mūsų svarbiausių 
institucijų informacija savie
siems bendrose politinio nusis
tatymo bei opinijos formavimo 
pastangose bei tų dalykų propa
gavimo balanse stokojama verž
lumo pradų, kuriuos gausiai 
pilsto priešingos jėgos. Spaudos 
puslapiuose jau senai nemato
me Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrių valdybų nuotraukų ir ne
žinome, ar jų nariai tikrai jau 
yra pasenę ir pliki, ar dar jų 
tarpe yra ir gauruotų. Nemato
me ir politinių grupių centro 
komitetų bei jų veikėjų, nors 
girdisi, kad jie visi dirba.

Naujieji Vliko nariai — Rad- 
zivanas ir Razgaitis -— buvo pri
statyti visuomenei tik trumpa 
Eltos žinute, tai ir viskas, tuo 
tarpu abejotinos vertės darbai 
ir asmenys neproporcingai yra 
keliami į padanges. Ne veltui 
mėgstantis juoką asmuo tokią 
ptdėtį tiksliai apibūdino juokin
ga tirada: Ne tas svarbu, kas 
yra svarbu, bet kas ne svarbu, 
tai yra svarbu...

Grįžtant arčiau prie savųjų 
reikalų ir LB rinkimų bei rinki
minės propagandos, skaitau J. 
Janušaičio rinkiminę panegyri- 
ką Draugo 112 nr. dabartiniam 
LB Tarybos pirm. V. Kamantui, 
vėl kandidatuojančiam. Ten tarp

kitko rašoma: “Jis yra ramaus 
būdo, nuolaidus, bet ieškąs po
kalbio su kitais. Taktiškas, ger
biąs kitų nuomonę”. Betgi re
kordai sako visai ką kitą. Būda
mas I-jo Jaunimo kongreso ruo
šos komitete, Kamantas užsispy
rusiai reikalavo kviesti į jį oku
puotos Lietuvos jaunimo, tik
rumoje komjaunimo, atstovus.

Posėdžių protokolų stenogra
mas apie tai ir kitus dokumen
tus aš turiu savo rinkinyje. Jis 
tuo pat laiku telefonavo iš Cle
veland© i Chicagą vieno laikraš
čio leidėjams, reikalaudamas ne
dėti į tą laikraštį jokių žinių nė 
komentarų apie Jaunimo kon
gresą. Jo pirmininkavimo ka
dencijos metu nesutikimai vi
suomenėje bei veiksniuose ne
sumažėjo, bet padidėjo. Tokiuo
se šešėliuose šiemet Chicagos 
akademikai skautai parodė sa
vo nesubrendimą, o vaikų dar
želių auklėtiniams jau yra bru
kamos abėcėlės su kūjais ir piau- 
tuvais, uniformuotu pionierių ir 
raudona vėliava ant jauno mė
nulio.

Buvę pastarosios LB Tarybos 
nariai, dabar kandidatai į sekan
čią tarybą, dabartiniuose propa
gandos sąrašuose stovi už iš
statytų darbščių veikėjų bei jau
nimo pečių ir vėl kalba apie pa
triotizmą ir vienybę bei bendrą 
darbą. Tai kur jie buvo anks
čiau?

A. D. KIZLYS KIZLAITIS

KAS ŽLUGDĖ IR ŽLUGDO 
LIETUVIŲ TAUTĄ?

13
V. žemaitis visai teisingai daro iš to vi

so šią bendrą išvadą. “Kaip matome, kata
likybė (teoretinė) čia savo esmėje nėra 
kalta. Ji seka ir skelbia Kristaus evangeli
ją, bet kalti yra vykdytojai gyvenime. Jie, 
pagal įvairų (iškraipytą) dorovingumo su
pratimo laipsnį, mėgina ją išnaudoti savo 
egoistiniai tautiniams tikslams". (52 psl.).

Bet grįžkime prie ateitininkų ir jų ide
ologijos. Jie atsirado, kaip reakcinė kata
likų jaunimo (moksleivių) srovė, prieš 
kitos moksleivių aušrininkų srovės vadų 
statymą šalia tautybės — vieton religijos, 
socialines ideologijos pradų. Pirmuom 
ateitininkuose tautybes ir religijos pradai 
buvo išbalansuoti pagal Kristaus evangeli
jos dėsnius: “Atiduokite — kas yra cieco- 
riaus ciecoriui (tėvynės — tėvynei) ir kas 
yra Dievo — Dievui". Šios ideologijos 
dvasioje susiformavusi Voroneže (Rusijoj) 
moksleivių ateitininkų tautiniai idealisti
nių pažiūrų jaunuomenė, grįžusi Lietuvon, 
buvo vienas svarbiųjų potencialų Lietuvos 
valstybės, ypač jos kariuomenės, atkūri
me. Jie daug padėjo sustiprėti krikščionių 
demokratų partijai, kuri Lietuvos valdy
me turėjo lemiančios įtakos.. Lietuvos ka

talikų dvasininkija juos rėmė, nes juose 
matė sau ateitį ir politiniai religinę pagal
bą.

Tepriminsiu tik dviejų senųjų ateitinin
kų, grįžusiųjų po Pirmojo Pas. Karo iš Ru
sijos, abiejų Lietuvos kariuomenės sava
norių — kūrėjų, pasaulėžiūros mintis apie 
pareigas Dievui ir tėvynei. (Iš kun. J. 
Prunskio. Mano pasaulėžiūra. Chicago 
1958 m.) Jonas Matulionis: “Iš ateitinin
kų pasaulėžiūros, kaip jos praktiška išva
da: tarnyba tautai, tarnyba per ją žmoni
jai, kartu ir tarnyba Dievui.” (202 psl.). 
Dr. Juozas Leimonas: “Kiekvienas lietu
vis turi didžiuotis savo tauta ir ją giliai 
mylėti, kartu jis turi jausti atsakomybę už 
savo tautos likimą, tikėti jos šviesia ateiti
mi ir visomis jėgomis dirbti jos gerovei" 
(170 psl.).

Kaip pavyzdys dvasiškio, nesužaloto 
šalkauskine ideologija, gali būti katalikiš
kai lietuviška patriotinė veikla kun. preL 
Vinco Mickevičiaus Italijoje.

Žymiai viskas pasikeitė, kai po 1936 m. 
gruodžio perversmo politinis valstybės vai
ras perėjo į tautininkų rankas. Jie pradė
jo formuoti ir remti jaunimą. Tas nepatiko 
St. Šalkauskio universalistinė katalikų re
ligija perimtai dvasiai. “Židiny" 1928 m. 
5 — 6 n m.. jis rasė: Visi tie nacionalistai, 
šovinistai, imperialistai, kurie norėtų pa
silaikyti savo monopolijos, bet ir savo 
tautos budeliai”.

1927 m. St Šalkauskis buvo išrinktas 

ateitininkų federacijos vadu. 1933 m. jis 
išleido 219 psl. Ateitininkų ideologijos va
dovą. pagrįstą universaline katalikų pa
saulėžiūra. St. Šalkauskiui buvo žinomi, iŠ 
senų laikų lenkų dvasiškijos religiniai — 
tautiniai postulatai, kuriuos vaizdingumo 
dėlei jie taip apibrėždavo: “polskosc ėst 
žoltko, a reti gi a b i alko". Lenkybė tai 
kiaušinio trynys, o religija, tai ją gaubian
tis baltymas, šie postulatai, filosofiniai pa
remti išugdė tikrai patriotinę lenkų kata
likų dvasiški jų ir lenkui katalikų visuo
menę. Ne be to., kad čia blogai suprastas 
patriotizmas pagimdė ir ultra šovinistų, 
nacionalistų dvasiškių (pvz. vyskupai — 
Jelbzykowski. Bandorski ir kiti) ir Šovinis
tinę srovę lenkų endekų partijoje. Ypatin
gai šia liga buvo apsikrėtę dvasiškiai ir 
lenkų veikėjai, taip jų vadinamuose “kre- 
suose" (iš lietuvių, gudų, ukrainiečių už
grobtose žemėse).

St Šalkauskis, iš mažens užaugęs be lie
tuviško tautinio auklėjimo, būdamas stip
rus katalikas internacionalistas, nemėgęs 
tautininkų režimo su jaunalietuviais, len
kų primetamą lietuviams tariamą šoviniz
mą prisimindamas, sugalvojo lenkų tauty
bės ir religijos postulatus apversti aukštyn 
kojomis, t y. religiją padaryti tryniu, ku
rią gaubtų tik silpnas tautiškumo šydas 
(baltymas). Dėl to pervedant į ateitininkų 
ideologiją, religija tampa un i versa balinės 
katalikybės pasaulėžiūra. Šitoks SL Šal
kauskio visoko centre religijos pastaty- 

mas, labai tiko to laiko Lietuvos politikuo
jančiai dvasiškų ai, taip pat daugeliui krikš 
čionių demokratų partijos narių. Jie nu
matė, taip pat daugeliui krikščionių de
mokratų partijos narių. Jie numatė, taip 
galvoti išauklėtų ateitininkų organizacijo
je, sau stiprių fanatiškų ramsčių — grįžti 
ir paimti nustotą valstybės tvarkymo vairą 
į savo rankas.

Račių ateitininkų tarpe neužilgo ši nau
ja ir netiksli St. š. koncepcija, didinanti net 
pavergiantį tautiškumą, sukėlė nepasiten
kinimą ir reakciją. Taip pasisakė 16 asme
nų (N. Romuvoje. 1936 m.), ieškančių ke
lių į naują valstybinę santvarką. (“I orga
niškos valstybės kūrybą"). Nors pradžioje 
St š. jiems pritarė, bet toliau praraja di
dėjo. ypač po aktyvios “Bendro Žygio” 
veiklos Pr. Dielininkaičio ir Skrupskelio 
“XX amžiuje”. Vis labiau vyko atsipalai
davimas jaunimo nuo krikščionių demo
kratų partijos ir susidarymas jau tremtyje 
rezistencinės frontininkų (bičiulių) srovės, 
dar iki šiol galutinai nesuradusius sau tik
rai visuomeninių tikslų, pagrįstų vadisti- 
niu “elito” principu.

Taigi, kaip matome, ši St. š. doktrina 
suskaldė lietuvių katalikų visuomenę. Ji 
krikšč. demokratus paliko be prieaugi*, 
pačių ateitininkų, kaip tikrų lietuvių ir 
tikrų katalikų idėjas nuvertino.

8. ATEITININKAI IR KITOS KATALIKŲ 
GYVENIMO AKTUALIJOS (IŠEIVIJOJE)

Jei visa tai laisvoje Lietuvos valstybėje 
buvo dar šiaip taip pakenčiama, tai išeivi
joje (tremtyje) pagal šią naują St. š. pa
saulėžiūrą tebevedama ir indoktrinuoja
ma ateitininkija, jos tautiškumą praradu
sių vadų (ypač religinių fanatikų dvasios 
vadų) baigia išsigimti, nustoti lietuvišku
mo ir jaunuoliško idealizmo, statydama 
sau siekiu neįvykdomą religinio kosmopo
litizmo fantaziją, šių dienų ateitininkai 
tiek gyvi, religingi ir tautiškai susipratę, 
kiek to viso dar gauna iš tėvų šeimoje. Gi 
dauguma lietuvių jaunos dvasininkijos yra 
jau dingusi iš lietuviškos orbitos.

Visai nenuostabu, nes čia atsitiko lygiai 
tas pas, kas atsitiko ir su dalim kairiojo 
sparno aušrininkų ir žiežirbininkų lietuvių 
jaunimo Rusijoje, ar Lietuvoje, kurie iš
braukę iš savo pasaulėžiūros tautiškumą, su
sikoncentravo vien į universalines Markso 
— Engelso materialistines idėjas. Vieni jų 
gavo NKVD kulką į pakaušį, k iti — vargs
ta rusų kalėjimuose, ar tapę opurtunistais 
vegetuoja...

Šiandien rusiškojo komunizmo vadai, 
taip pat siūlo visų kitų kraštų komunis
tams grįsti savo partijų pagrindus, “uni
versalia komunistine pasaulėžiūra" (ko- 
mintetn!), kurios šaltinis yra Maskva. Tai 
rusų komunistų eksportinė prekė, nes pas 
save praktikuoti universalios komunisti-- 
nės pasaulėžiūros vengia iš tolo.

(Bus daugiau)
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TELEF. PR 8-3229
DR. ANNA BALIONAS

AKIŲ, AUSŲ. NOSIMS 
IR GERKLES ŪBOS

2858 W. Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
IR

DR. FANG C UI 
AKUŠERIJA IR AAOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CH1RURGUA 
•449 fe Pulaski Rd. (Crawford 

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

8807 WEST 83rd PLACE
JUSTICE, IL. TEL. 5994)500

Priima ligonius pagal susitarimą. 
M neatsiliepiąs skambinti 3748012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Pom Valley Medical Canter 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58. ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

>414 WEST 71sl STREET 
Oflnat HEmleek 4-8844 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

.•irmadieniai* ir ketvirtad 1—7 vaL 
<fltrad oenktadteni nūn 1—5. treč. 

tr fottsH ttir+si

Ražu GI 84873

OR. W EISIM - EISMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CMIRURGUA 

4132 So. Kedxie Aue^ WA 5-2670 
yalandos pagal susitarimą. Jei nest

otiems. skambinti M< 34)001

Nenori talkininkauti okupantui
Kovo 29 d. Vidurio Vakarų 

Apygardos Valdybos posėdyje 
buvo sutarta paskelbti viešą 
protesto pareiškimą prieš ruo
šiamą keletos asmenų, kaip jie 
vadino “Lietuvos grafikų meno 
parodą”.

Vėliau dauguma Apygardos 
Valdybos narių savo nuomonę 
pakeitė, t y. apsisprendė tokio 
pareiškimo neskelbti. Jausda
mas atsakomybę ir pareigą pri
sidėti prie pavergtos tautos sie
kių atstatyti laisvą ir nepri
klausomą Lietuvos valstybę, 
pareiškiu:

Lietuvių išeivijos tarpe atsi
rado saujelė žmonių, kurie 
įvairiais būdais stengiasi įsi
teikti Lietuvos okupantui.

Galima būtų pakaltinti jų 
apgailėtiną naivumą ir elemen
tarios orientacijos stoką, nes 
nesinorėtų tikėti, kad žmonės, 
protesto ženklan pasitraukė iš 
pavergto krašto, sąmoningai 
pradėtų talkininkauti paver
gėjo kėslams.

Tačiau, nežiūrint, kaip to
lerantingas bebūčiau, visos 
teisinančios aplinkybės nepa
jėgs išteisinti galutinio rezul
tato: sąmoningas ar nesąmo
ningas kolaboravimas su oku
pantu yra pasitarnavimas Mas
kvai.

Šia proga norėčiau priminti, 
kad kiekviena laisvės siekian-

yra

parodos 
drauge 

priemo- 
Maskvos 
tariu se-

Lietuvos

tningai, kai maskoliaus ne
bus ant tavo sprando”.

Kasparas Radvila

LB Vidurio Vakarų Apygardos 
Valdybos narys

ruoti ir greitai atsakyti-
Dr. Bobelis panašius reika

lus išdiskutavo nuvykęs pas 
kongresmaną Edward Derwins- 
ki ir senatorių Charles Percy. 
Lietuvos Pasiuntinybėje, su dr. 
Bačkiu, aptarė Europos Sau*

0R. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCEUONAITE

eKlMERUA IR AAOTERU LIGOS 
•112 Sa KEDZIR AVĖ. 

Telaff. WA 5-M70.
Neatsiliepus — skambinti 

4714W25.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71*t St. — Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vaL vak.

Ofiso talaf.: 77&2880
Nauja* rez. telef.: 448-5545

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

Ofisas 275B West 71>t St. 
TeU 925-8296

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

uždaryta.
Raz. teU WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir peakt 2-4 ir M vaL vak šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 
 pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71*» STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Redd, talefu Glbten $-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Del 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatriliepte tai telef. Gi 8-6195

P. SUEIKIS. 0. P.
ORTHOPEOAS4»ROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir t t

v*| - 0—4 ir 6—K šeštadieniais 9—1. 
28f0 West S3rd St, Chicago, Hl. 60629 

Toiet: PRoepoct 63084

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

GRAMAS
AM-FM Radijas, Magnetofonas

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

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

i
i

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GeLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834

———t
PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. i E R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.; FRontier 6-1882

j 
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12; 
vai. ryto. — Šeštadieni ir sek-i 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, iLL. 60629

ti tauta kolaboranto vardą 
paženklinusi gėdos žyme.

Dėl Chicagoje, Marquette 
Parko apylinkėje “Menės” pa
talpose, buvusios kelių asme
nų iniciatyva ruoštos 
organizatoriams, o 
tiems, kurie kitomis 
nėmis yra pasiruošę 
interesams tarnauti, 
kantj:

L Panašios parodos ir įvai
rūs kitokių formų renginiai 
yra tiesioginė talka 
okupantui ir nesiderina su pa
vergtos tautos siekiais bei lie
tuvių išeivijos bendru nusista
tymu.

2. Nepripažįstu vienos kryp
ties bendradarbiavimo kelių, 
nustatytų Maskvos strategų.

3. Kol pavergta tauta nega
lės savame krašte laisvai įsi
gyti išeivijoje leidžiamos lite
ratūros ir kol pavergtas rašy
tojas bus idėjine prasme kon
troliuojamas, cenzūruojamas 
ir nurodinėjamas, kokia link
me jam reikia kurti, tol nei 
vienas padorus išeivis neturi 
teisės ruošti sovietinės literatū
ros parodų bei tos literatūros 
viešai platinti išeivijos lietu
vių tarpe.

4. Žmonės, nejaučią mora
linės atsakomybės prieš pa
vergtą tautą, gali tokias paro
das ruošti Chicagoje esančiose 
“Mildos” patalpose.

5. Tiems, kurie klaidžioja 
miglose ir ovacijomis pasitin
ka marionetinius menininkus, 
patariu atidžiai pasiskaityti 
Kauno Dramos Teatro vyr. re- 
žisoriaus, Jono Jurašo laišką, 
parašytą 1972 m. rugpjūčio 16 
d. oficialioms okupuotos Lietu
vos įstaigoms ir perspausdinta 
“Darbininko” savaitraščio š. 
m. kovo 16 d. numeryje. Jonas 
Jurašas nutarė palikti teatrą ir 
pasirinko akmenskaldžio dar
bą, negalėdamas pakelti nuo
latinio savo pastatymų darky
mo ir moralinio prievartavi
mo, pareikšdamas, kad jį de
gina “neįgyvendintų ir sužalo
tų kūrinių balsas”.

Kol tokios grandinės yra su
rakinusios menininką Lietuvoje, 
išeivija privalo bent solidarizuo
ti pavergtos tautos kovai už 
laisvę.

Lietuvių tauta savame kraš
te šiuo metu yra nebylė, lygiai, 
kaip nebylūs buvo šiaurės Viet 
namo belaisviai. Jie prabilo 
tik tada, kai pasiekė Amerikos 
žemę ir savo pareiškimais nie
kais pavertė “taikos balan
džių” demonstracijas. Maskvos 
kurstomas judėjimas prailgi
no jų kančias ir užtęsė karo 
baigmę. .Lygiai taip ir lietuvių 
išeivijos trumparegiškumas pa
kerta desperatiškas pavergtos 
Lietuvos pastangas siekti lais
vės.

Tvirta išeivijos laikysena ir 
vieninga pastanga priminti pa
sauliui Lietuvos skriaudą pa
gelbės tiems, kurie kovoja už 
laisvę Lietuvoje, ir suteiks 
jiems ištvermės, šį pareiškimą 
noriu baigti Kosto Kalinausko, 
1863-čių metų sukilėlio, žo- 

įdžiais: “Tol, kol vergija vieš
pataus mūsų šalyje, mes netu
rėsime nei tiesos, nei gerovės. 
Aš iš po kartuvių sakau tau, 
tauta : tik tada tu gyvensi lai-

MONTREAUS, QUE.
Liepsna

Montrealio Lituanistinės mo
kyklos lietuviukai ir lietuvaitės 
mokiniai leidžia (žinoma, moky
tojams padedadant) savo laik
raštėlį “Liepsna”, štai iš to laik
raštėlio pora kūrinėlių:

Lietuvaitė
Aš mergaitė
Lietuvaitė.
Drabužėliai puikūs mūs:
Gražios spalvos,
Margi raštai, —
Juose spindi Lietuva.

Rima Jurkutė, 6 sk.
žiema

Sninga, šaltas šiaurės vėjas 
eina per kaulus. Vaikai lekia į 
mokyklą šiltai apsirengę, o iš 
po jų kepurių matosi tik jų išsi
gandusios akys ir raudonos no
sys.

Paukščių visai nematyti. Ant 
gatvės (gatvėje) valkiojasi ka
tinas su sušalusia uodega ir su
stipęs šuo su baltu snukiu. Dan
gus pilkas, saulės nesimato... Ir 
sninga, sninga, sninga...

Washingtone dr. Bobelis taip 
pat dalyvavo respublikonų par
tijos tautybių grupių suvažia
vime, kuriame dalyvavo nema
žai lietuvių. Dr. Jonas Genys 
buvo išrinktas Amerikos lietu
vių respublikonų federacijos 
pirmininku ir taip pat Ameri
kos respublikonų partijos tau
tybių grupių iždininku. Suva
žiavimas priėmė rezoliuciją 
prieš Sovietų kolonializmą.

šeštadienį, gegužės 12 d., dr. 
Bobelis ir dr. Genys dalyvavo 
Bendro Pabaltiečių Komiteto 
posėdyje, kuriame taip pat da
lyvavo latvių ir estų atstovai, 
Uldis Grava, Gunors Merovics, 
Gerhard Bushman ir Bruno 
Albats. Posėdyje buvo aptarta 
Europos Saugumo Konferen
cija ir nutarta rudenį sušaukti 
bendrą lietuvių, latvių ir estų 
veiksnių konferenciją. Buvo 
paruošti pareiškimai ir įteikti 
Valstybės Departamentui ir se
natoriams dėl Europos Saugu
mo Konferencijos ir žmonių 
teisių suvaržymo.

ALT Informacija
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI,
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Kerte įtikėjom, įeiname į atilsį- Ebr. 4:8.
* * *

Mūsų atilsis Viešpatyje bus pilnas, jeigu mūsų tikėjimas į ji bus pil
nas. Kuris pilnai tiki, pilnai atsiilsta; kuris iš dalies tiki, iš dalies atsiilsta. 
Tikrasis dvasiško Izraelito stovis yra jo pilnas atilsis — užlaikymas tikrai 
Dievo duotos Sabatos, savo esamo laiko darbuose — dirbant ir laukiant 
kito, tikresnio atilsio, tikrai tobulo atilsio ištobulintame stovyje, būtent 
to atilsio, kuris pasilieka Dievo žmonėms. “Taigi pasistenkime įeiti į aną 
atilsi fSabatą). kad kas nenupultų, eidamas tuo pačiu netikėjimo pavyzdžiu“ 
(kims nupuldė Izraelį pagal kūną). — Ebr. 4:9-11.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kMkvMaam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kri» 
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
atėjo, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei

Vite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60629
•V. RASTO TYRINĖTOJAI 
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PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
\«L/ 2533 W. 71st Street
* Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI »

KNYGOS ANGLU KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LTTHL AN1A Cteagietės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.

J. Jasmin**, A KISS <N THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
^prašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyv* kalba, gražiai išteista 
150 psl. Kaina $250.

Kristi į ones Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Istoriniai DLK V/ 
j kaimynų istoriją

Dr. Juču* B. Končių*, VYTAUTAS THE GREAT, f 
urato bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos 
211 psl. Kaina S3.06. Kietais viršeliais 84 00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujiena* arba 
pimUnt perlaidą.

1739 South Halsted Street. Chicago. I1L

Vilija Povilaitytė, 9 sk.
Liepsnų vedamajame “Vasa

rio šešioliktoji” redaktorė Kris
tina Mališkaitė, 8 sk., pasisako:

“Mes, Montrealio šeštadieni
nės Mokyklos mokiniai, išleidžia
me savo laikraštėlį “Liepsna”. 
Visi rašėme, visi norėjom prisi
dėti prie Vasario 16-tos paminė
jimo ir įsijungti į dirbančių 
les”.

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJ IENAS

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

ei-
— SLA 134 Moterų kuopos gegu

žinė įvyks gegužės mėn. 20 dieną 
Bruzgulienės sode. Kviečiami visi 
dalyvauti ir gražioje gamtoje praleis
ti laiką su SLA narėm. Bus gera m»- 
zika. daug vaišių ir gražių dovanų. 
Pradžia 12 vai. Kviečia valdyba. Bei 
pasimatymo.

A. Halik, nut rašt

— Marquette Parko Lietuvių Namų 
Savininky susirinkimas Įvyks gegužės 
mėn. 18 dieną 7:30 vai. vakaro, para
pijos svetainėje. Visiems nariams 
svarbu dalyvauti. Yra svarbių reika
lų aptarti ir reikia pasiruošti mūsų 
gegužinei, kuri Įvyks gegužės 28 die
ną Bruzgulienės darže.

J. Skeivys, pirmininkas

— Amerikos Lietuvių Piliečių Pa
šalpos Klubo mėnesinis narių susirin
kimas Įvyks sekmadienį, gegužio 20

. " _' ' _ ad sa
lėje. 2417 W. 43rd St. Nariai malo-

Dr. Bobelis buvo 
Washingtone

Dr. Kazys Bobelis, ALT pir
mininkas, būdamas Washing
tone, gegužės 11 — 13 d., pasi
matė su 1 
reikalų direktorium Edward 
Hurwitz, 
reikalų: 
Konferenciją, padalinimą ta
rybinių respublikų į ekonomi
nius rajonus, aukštus muitus dieną 1:00 vai. 

paketų persiuntimui į Lietuvą nėkite atsilankyti aptarimui klubo rei- 
ir Bražinskų bylą. Ponas Hnr- kalu,Jcurių yra daug. Po susirinkimo 
witz prižadėjo reikalus refe-

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Pabaltijo Valstybių

ir išdiskutavo eilę
Euųopos Saugumo

bus vaišės.
Rožė Didagalvienė, rast

+A. * A.
AUGUSTAS DAČKUS

Gyv. 1824 So. 49th Ave, Cicero, III.

Mirė 1973 m. gegužės men. 14 dieną, sulaukęs 49 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje. ._ . -

Amerikoje išgyveno 23 metus.
Paliko nuliūdę: giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Jūrų Saulių Klaipėdos kuopai.
Kūnas pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje, 1446 So. 5Oth Avė., 

Cicero, Illinois.
šeštadienį, gegužės 19 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Augusto Dačkaus giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Giminės. '

Laidotuvių Direktoriai Vasaitis - Butkus. Tel. OL 2-1003.

MARION A. STURONAS 
Pagal tėvus Petraitis 

Gyv. Chicago, Illinois
t m gegužės mėn. 17 dieną, 1:15 vaL ryto, sulaukusi 78 

Gimusi Lietuvoje, Tauragės aps.
išgyveno 61 metus.

progomis Jas U I 
atsiuntus čekį ar

Mirė 1973 
metu amžiaus.

Amerikoje___ _ __ ____
Paliko nuliūdę: vyras Michael, duktė Eleanor Mohorek, jos vyras 

Thomas. sūnus Leou, jo žmona Johanna, 6 anūkai — Thomas, Richard 
— USN. Ronald ir Robert Mohorek. Michael ir Mark Sturonas bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko 2 seserys — Anelė Petraitis su šeima ir Marcella 
Grinius su šeima.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 So. California Ave.
Šeštadieni, gegužės 19 dieną 9:00 vaL ryto bus lydima ii koplyčios 

U Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
s laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Marion A. Sturonas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisvefirioimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, duktė, *unu*, anūkai, setery*.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas P. Gaidas ir Geraldas F. Daiaud. 
Telef. 5230440.
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 

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

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

MUDEKN1ŠKUS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., 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 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
I — NAUJIENOS, CHICAGO K ILL — FRIDAY, MAY 18, 1973



SVARBUS PRANEŠIMAS
MARQUETTE PARKO AR UŽ JO RIBŲ

ZIJONO EV. PARAPIJOS 
GIESMIŲ ŠVENTĖ PERSONAL 

Asmony ieško
HELP WANTED — MALS 

Darbininkų Reikia

GYVENANTIEMS LIETUVIAMS
Š. m. gegužės 19 ir 20 dienomis visoje Amerikoje 
įvyksta JAV LB VII-sios tarybos ir IV PLB seimo 
atstovų rinkimai.

š. m. gegužės mėn. 20 dieną, 
1:00 vai. jMipiel Zijono Ev. Pa
rapijos Choras, prieš išeidamas 
vasaros atostogų, rengia savos 
Bažnyčios patalpose, 2225 
Cennak Road, Chicago, III.

Giesmių šventę.

w.

PRIIMSIU GYVENTI 
vyrą, moterį, arba porą savo farmos 

*7 kambarių name. Esu pensininkas. 
Noriu išvažiuoti porai savaičių. Pra
šysiu prižiūrėti nuolat ganykloje 

esančius keletą galvijų. Rašyti:
TONY SURVILA

'R. 1. 102nd Avė.
ALLEGAN, MICH. 49010

Tel. 616 — 692-380' po 8 vai. vak.

LB Marquette Parko apylinkėje ar už jos ri
bų gyvenantiems lietuviams šiomis dienomis yra 
pasiųsti balsavimo lapeliai.

So.

val.

už-

1- ji rinkiminė būstinė, kurioje galima balsuoti asmeniškai, yra 6820 So. 
Washtenaw Avenue, Chicago, III. 60629 (buv. senosios bažnyčios patalpose), 
gegužės 19 d., šeštadieni, nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; gegužės 20 d., 
sekmadieni nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.

2- ji rinkiminė būstinė, kurioje galima balsuoti asmeniškai, yra 6641 
Troy Street, Chicago, III., prie Lietuvių Evangelikų Liuteronų Tėviškės) 
rapijos bažnyčios gegužės 20 d., sekmadieni nuo 9:30 vai. ryto iki 12 
dienos.

Balsuojant paštu, balsavimo lapelius prašome Įdėti i atskirą voką,
lipdyti ir ji Įdėti į adresuotą voką: BELL REALTY, 6455 So. Kedzie Ave., 
Chicago, Iii. 60629. Att: Lith. American Community — Election Committee 
ir išsiųsti ne vėliau, kaip gegužės 20 d. (pašto antspaudo data). Negavę 
balsavimo lapelių ar adresuotų vokų paštu, juos gali gauti balsavimo metu 
būstinėse arba iš anksto BELL REALTY raštinėje kiekvieną dieną nuo 
9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais ir sekmadieniais — nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Tel. PR 8-2233. Kreiptis i Juozą Bacevičių arba 
skambinti tel.: WA 5-3682 Stasiui Džiugui 7240 So. Mozart Street, Chicago, 
Hl. 60629.

šventės repertuarą sudaro 
Beethoven’o, Bortnianski’o, Hen- 
del’io, Bach’o, Palest rinos, Glu- 
ck’o ir kitų garsiųjų kompozito
rių kūriniai.

Šalia choro, Giesmių šventėje 
dalyvaus solistai, instrumenta
listai, ir jaunųjų grupė.

Visi mylį giesmę kviečiami 
atsilankyti. Šventės proga su
rinktos aukos skiriamos Zijono 
Evangelikų Bažnyčios pirkinio 
fondui.
Zijono Ev. Par. Choro Valdyba

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

LIETUVIŲ RAJONE parduodama daug 
metų veikianti maisto krautuvė. Vie
tiniai, importuoti prod ūktai ir vita
minai. Tel. 656-5689 arba 652-9753.

LABAI SVARBU-

Balsuojant paštu nepamiršti ant adresuoto voko užrašyti savo vardą, 
pavaĮNe ir adresą. Kiekvienas šeimos narys balsuoja tik už saFe ir nau
doja atskirą voką. Balsuoti gali kiekvienas, kuris turi 18 metų amžiaus.

Geriausios sėkmės! Laukiame!

Su pagarba

LB Marquette Parko apylinkės 
Rinkimams pravesti komisija

■nĄĄt*

ROSELANDIEČIŲ RINKIMAI
Broniaus Macevičiaus vado

vaujama LB Roselando ir jo 
rytų pietvakarių apylinkių rin
kiminė komisija, susidedanti iš: 
Aniceto Sadausko, Marijos To- 
miak ir Valdemaro Sadausko, 
rūpinasi JAV LB tarybos ir PLB 
Seimo atstovams rinkti rinki
mais, kurie įvyks gegužės 19 ir 
20 dienomis. Balsavimo vieta p. 
Sadauskų namuose, 11427 So. 
Indiana Avė., Roselande, tel. 
WA 8-5782.

žės mėnuo, gražinusias laikas 
visuose metuose. Bet kokiais 
socialiniais bei Medicare drau
dimo reikalais kviečia kreiptis į 
artimiausią SS Įstaigą, arba į 
informacijos centrą. 1775 West 
Ogden Ave., tel. 239-7000.

— Ed vardas ir Adelė Jonai
čiai iš Grand Rapids. Mieli., pra
eitą savaitgalį buvo atvykę Chi- 
cagon aplankyti kaimyną joniš
kietį Vytautą Ripskį, gyv. Ever
green Parko apylinkėje, jo gim
tadienio proga. Vaišėse daly
vavo svečio ir sukaktuvininko 
draugai bei kaimynai.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tet WA 5-9209

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Rinkiminių dienų komisijos 
būstinė veiks nuo 11 vai. ryto 
ligi 5 vai. po pietų. Dar tebe
gyvenantieji Roselande, jo apy
linkėse bei išsikėlusieji iš Ro- 
selando ir įsikūrusieji rytų piet
vakarių naujose gyvenvietėse 
tautiečiai esate prašomi atlikti 
savo pareigą ir šiuose svarbiuo
se Lietuvių Bendruomenės rin
kimuose gausiai dalyvauti.

B. Macevičius

— Vladas Pauža. Detroito lie
tuvių visuomenės veikėjas, už
sisakė Naujienas vieneriems me
tams per mūsų bendradarbį 
Petrą Pagojų. Vajaus komisija 
nuoširdžiai dėkoja visiems rė
mėjams už aukas, taip pat pla
tintojams už pastangas ir nau
jiems skaitytojams už dėmesį.

— Dalores Yadual iš Marquet
te Parko apylinkės užsakė Nau
jienas poniai Betty Shelsky, gyv. 
Corning apylinkėje, Californi- 
jos valstijoje.

— A. Nolius, gyv. Winnipego 
mieste, Manitobos provincijoje, 
Kanadoje, atnaujindamas pre
numeratą atsiuntė vajui 3 dol.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, Hi. 60608. — Tel. 2544320 

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai 
maistas, doleriniai Certifi katei.

SKELBKITĖS NAUJIENOSE

— Jonas Vaičiūnas, LB Mar
quette Parko apyl. pirm., yra 
pakviestas j Sportininkų eks
kursijos Europon komitetą.

— Social Security Administra
cijos įstaiga praneša, kad šiuo 
metu visoje Amerikoje yra 21 
milijonas pensininkų ir jiems 
pagerbti bei aktyviau kelti jų 
reikalus skiriamas visas gegu-

— J. J. Peldys, vasarviečių 
savininkas, 7338 Coquina Way, 
St. Petersburg Beach, Fla., ats
kiru laišku atsiuntė vajui 5 dol. 
J. J. Peldys šiame versle turi 
ilgametį patyrimą. Daugelis jį 
prisimena ir palankiai atsilie
pia už jo palankumą patarnavi
muose esant gerai žinomoje 
Beverly Shores apylinkėj.

♦ Kas nori nuotaikingai pra
leisti šeštadienio vakarą, kvie
čiamas 8:00 vai. vakaro atvykti 
į Laisvosios Lietuvos parengimą 
Pakšto salėje. (Pr).

TINKA BENDRUOMENES VADOVYBEN
Gyvenanti svetimuose kraštuose mūsų tautos dalis gali išlikti tautiniai gyva ir kūrybinga, 

tik sąmoningai priėjusi tautinės jungties idėją, kurios siekime organizuota Lietuvių Bendruo
mene. Lietuvių Bendruomenė organizacine prasme yra nuo pačių lietuvių priklausantis savai
mingas veiksnys, siekiąs lietuvius apjungti tautiniam sąmoningumui ugdyti, veiklai derinti ir 
vykdyti tuos uždavinius, kurie reikalingi mūsų tautinei gyvybei išlaikyti ir kovai už Lietuvos 
laisvę:

KANDIDATUOJAME į JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybą ir PLB Seimo atstovus, kad, 
būdami Šiose institucijose, galėtume kuo daugiausia padėti Lietuvių Bendruomenės ugdymui ir 
organizaciniam jos stiprėjimui: y fįS

♦ LB Gage Parko apylinkėse 
rinkimams į LB Tarybą ir PLB 
Seimą balsavimo būstinė Jauni
mo centre, 5(520 So. Claremont 
Ave., atdara šeštadienį, gegužės
19 d. nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 
vai. vak. ir sekmadienį, gegužės
20 d. nuo 10:00 vai. ryto iki 6:00 
vai. vak. Informacijoms telef. 
284-7251 arba HE 4-8576.

LB Gage Parko apylinkės 
Rinkinių Komisija 

(Pr).

JANITOR 
FULL TIME DAYS 

Openings on all 3 shift: Assemblers 
for injection

MOLDING - MACHINE OPERATORS 
Hot Stamper

Will train. Many company benefits, 
good salary, excellent working condi

tions. Apply in person to 
ELEANOR BASTYR 
NU-DELL PLASTICS 
6467 No. AVONDALE 

Phone: 775-6373

NIGHT COOK
MID AMERICA INN.

Apply 
in person to CASEY.

5001 W. 79th STREET

• WELDERS
• BRAKE PRESS OPERATOR 

Experienced for miscellaneous iron
shop. Must speak English 

INDUSTRIAL ARCHITECTURAL 
IRON CO.

1953 No. 15th AVE. 
MELROSE PARK 

345-0076

TECHNICIAN
New brass mill facility located in 
Alsip offers an opportunity to an 
experienced plant electrician to handle 

all phases of plant maintenance.
Excellent wages and benefits, year 
round employment, starting dateround employment, starting 

June 1.
.685-0600, Ext. 247.

MACHINIST
Machinist to operate engine lathe do 
own set-up and grow with young 

company in Elk Growe village.
Good starting wage, hosp., paid va

cation.
Apply in Person or call 

593-0910

PUNCH PRESS 
OPERATORS 

AND 
ASSEMBLERS 
EXPERIENCED

, TRINER SCALE MFG. CO. 
2714 W. 21st STREET 

376-9100

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

GIRL FRIDAY
To work in sales department of gro
wing company. Must type and be 
familiar with dictaphone. Good figure 

aptitude. For interview call !
Mr. E. J. FURTAK 

DEARBORN GLASS COMPANY 
5600 So. HARLEM

BEDFORD PARK 594-7600

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

ability.
Excellent fringe benefits. 

CAT J. 
372-6275

Loop 
civil 
with

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

Lite typing.
Call for appointment 484-5313 

Mr. LILLIG

HELP WANTGD — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku «r Darbininkių

JANITORS & MAIDS 
Excellent pay for full or part time 
work. Morning or afternoon shifts. 
North Shore and Northern suburbs 
to include the Yorktown shopping 

center area.
CALL

234-6200 or 273-2980

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SAL* 

Namai, Žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žarna — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KRWPKITES Į

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

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT A S — VIRTIMAI

rVTSĮTTMV DRAUDIMO agentūra"!

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave.
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMĄ? 
SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

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

BUTŲ NUAMAVIMASu 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 ? kambarių 

mūras. 2 auto mūro garažas. Įreng
tas beismantas. 1% vonios. 44' lo
štas. Marquette Parke. $38,000.
i 6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 

jTalman banko. Pirkėjui pelningas.
i ARTI VIENUOLYNO 6 kambarių 
geras pajamų mūras. 2 vonios. Nau- 

Aluminijaus lan-
GAGE PARKO APYLINKĖJE _

„ . . , , , ... ias gazu šildymas.Savininkas parduoda 2 butų murmi J • 6 GaražasJ $20,900. 
namą po 7 kambarius kiekviename, ' ' ,

bute. Garažas j BARGENAS. 2 aukštų apartamen-
Prašoma žemiau trisdešimt tūkstančiu tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 

- - - ’ pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
matykit

PALIKIMO MŪRAS atneša 
nuomos. Naujas eazu š’ldvmas. 
garažas. Tik reikia $18,000.

2 BUTU MŪRAS. Kabinetu 
vės. Naujas gazu šildymas. Garažas.

I Geroj vietoj. $18,000.
MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 

I 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

dolerių.
Tel. 279-9459

Soacious 3 
1% baths.

Call

SOUTHWEST
CUSTOM BUILT 

bedroom home all brick. 
Gas forced air. Full ba

sement.
for appointment — 

Bv owner.
7374308

CICERO
21 flat apartment building, 
community. Corner location 
entrance. Monthly income 

Selling price $150,000.
Nominal dnwn navment.

Tel. TO 3-0803

Choice 
with 3 
$2,600.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

UNION PIER, MICHIGAN
Parduodamas gražus, erdvus ir ne
brangus, geroj vietoj, su baldais.

vasarnamis. Kaina tik $8.500.
Suinteresuoti skambinkit tel.

652-9261,
CICERO, ILLINOIS

WANTED TO RFNT
Ieško butu

BRIDGEPORTE-
Torp 32-ros ir 37-tos, tarp Emerald 

Lowe, našlei be vaikų reikalingas 
kambarių butas be baldų. Turiu 

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

LA 3-2736

ir 
4

A. & L. INSURANCE * RBALTS

$4 000 
Mūro

virtu-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu 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. Bl. 60606. Tel.: VI 74447

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Įrengiu ir taisau kambarius, 
virtuve*. Atlieku cemento 

šaligatvius, laiptus ir t. 
ZIGMAS 

Tek: 778-0838 ar 651-9625

vonias, 
darbus:

1. Teodoras BLINSTRUBAS
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dr. Kazys BOBELIS
Zigmas DAILIDKA
Dr. Zenonas DANILEVIČIUS
Jonas JASAITIS
Jūratė JASA11YTĖ
Andrius JUŠKEVIČIUS
Antanas KUčYS

9. Dr. Vladas ŠIMAITIS
10. Kun. Adolfas STASYS

(tik į PLB Seimo atstovus)
11. Jonas ŠVEDAS
12. Kun. Ansas TRAKIS
13. Jonas VAIČIŪNAS
14. Jonas VALKIŪNAS
15. Kun. Vaclovas ZAKARAUSKAS

♦ Popietė su Alice 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).

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

IŠNUOMOJAMAS MIEGAMAS KAM
BARYS dirbančiam lietuviui vvrui. 
Galima naudotis virtuve. Skambinti 

489-6875 vakarais.

Visi Amerikos lietuviai — anksčiau atvykusieji ir vėliau atvažiavusieji — turime dirbti l>en- 
drą Lietuvos išlaisvinimo darbą. Prieš Amerikos Lietuvių Tarybą nereikia kovoti, bet savo dar
bą kartu su ja derinti. Reikia pasinaudoti vyresniųjų patirtimi ir teisingais keliais kreipti jau
na tvės energiją.

Rinkimai vyks gegužės 19 ir 20 dienomis. Kviečiame balsuoti už čia išvardintus asmenis, 
kurie ryšis baigti bereikalingus nesusipratimus ir gins Lietuvos reikalus, kaip juos gynė iki šio 
meto. Kiekvienas laisvės kovoje parodė ryžto ir pasišventimo.

Kad Jūsų balsas nenueitų niekais, balsuokite tik už čia išvardintus kandidatus. Kad nepada
rytumėte klaidos, išsikirpkite iš dienraščio šį garsinimą ir abiejuose balsavimo lapeliuose kry
žiuku atžymėkite atstovų vardus, o lapelius įmeskite j balsavimo dėžutę.

♦ Liet. Bendruomenės Bridge
port© apylinkėje į VH-ją L. B. 
Tarybą ir Seimą rinkimai vyks 
gegužės mėn. 19 d. nuo 10 vai. 
ryto iki 5 vai. vakaro ir 20 d. 
nuo 12 vai. iki 5 vai. vakaro. 
Balsavimo lapai gaunami balsa
vimo būstinėje “Sandaros” pa
talpose, 840 West 33rd Street.

Rinkiminė Komisija 
(Pr).

PENSININKE
NORI NEBRANGIAI IŠNUOMOTI 

2 KAMBARIUS
Rašyti:

NAUJIENOS Box Nr. 188 
173Q So HA TESTED ST 
CHICAGO, ILL. 60608

MISCELLANEOUS
Jvalrūs Delvkal

REASONABLE — MOVING 
For sale: sectional sofa, shadow box. 
9x1014 rug. drum table, lamp, wall 
picture & 'mirrow. Reclining chair 

& kitchen set.
PR 8-6059 or 499-1976

Amerikoje visi privalome dirbti vieningai. Išrinkus čia išvardintus žmones Bendruomenės 
tarybon ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seiman, visi suderinsime savo darbą ir žingsniuosi
me tvirtu lietuvišku žingsniu.

VYRESNI IR JAUNI LIETUVIAI (Pr).

♦ Lietuvių Tautinėse kapinė
se. pradedant šiuo šeštadieniu, 
kiekvieną dieną bus pardavinė
jamos gyvos gėlės kapams pa
puošti. Kas nori savo artimųjų , , . . . ,, t iki MJ-yie nuoiaiaa. uanma pirsu
kapus papuošti, prašomi gėles dalimis Ir išsimokėtinai. Aptarnauja 
užsakyti iš anksto, kad Kapų 
Puošimo Dieną kapai gražiai 
atrodytų. Kainos prieinamos.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti

lietuviai. 
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.
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INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

F. NEDZINSKAS, 4065 Archer Aw. 

Chicago, III 60632. ToL YA 7-59*0

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitoki blankai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd IT., CHICAGO
Telef. 434-4660

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

GA 4-8654

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBBS
Pardavimu ir Taisymai 

2646 WEST 69th STRBBT
Te!.: RBpublIc 7-1941

CALIFORNIA SUPER BERVICB 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t. 
4*24 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

nos nebrangios.
351*44 W. 63rd Strwet, Chicago, III.

TEL — 776-5***
 Aniceta* Garte4iau«ka«, sav.

I "NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

j' DRAUGAS IR BIČIULIS




