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ASTRONAUTAI RUOŠIAS? ^AUJAMIDARB
AMERIKIEČIAI PEKINE GAVO BUTUS

PEKINAS. — Užsienio diplomatai komunistinėje Kinijoje 
susidomėję seka amerikiečių delegacijos priėmimą ir protokolo 
smulkmenas. Amerikos diplomatinė atstovybė nėra ambasada 
pilna to žodžio prasme ir yra vadinama “ryšių įstaiga”. Neįpras
tas atstovybės pobūdis sukelia įvairių klausimų, dėl kurių Ame
rikos įstaigos vadovas’David Bruce turi derėtis su kinų vyriausybe. 
Kitų valstybių diplomatai pavydi, kad amerikiečiai, vos atvykę, 
gavo patogius namus. Kai kurios ambasados ilgą laiką vargsta 
viešbučiuose, kol kinų valdžia paskiria joms namus ir butus.

Visiems įdomu ar pasiuntinys 
Bruce bus kviečiamas su kitais 
ambasadoriais į valstybinius 
banketus. Jei jis bus kviečia
mas, tai vėl klausimas, kaip ir 
kur jis bus pasodinamas. Diplo
matų santykiuose šie klausimai 
yra aiškiai nustatyti, yra tradi
cijų, kurių visi laikosi. Daug 
priklauso nuo diplomatų senjo- 
rystės.

‘Pagal savo įstaigos pavadi
nimą Amerikos atstovas Bruce 
galėtų baliuose būti sodinamas 
su Palestinos Išlaisvinimo orga
nizacijos atstovu, kuris irgi nė
ra formaliai akredituotas Kini
jos vyriausybėje, tačiau turi di
plomato statusą, ir privilegijas.

Nelabai aišku sostinės diplo
matams ir kaip Amerikos atsto
vą vadinti. Kinų pareigūnai ofi
cialiai Bruce vadina “chjen”, 
kas reiškia “direktorių”, žinių 
agentūra Hsinhua Bruce vadina 
savo pranešimuose misijos šefu. 
Patys amerikiečiai, šios ryšių 
įstaigos nariai Bruce vadina am
basadoriumi, nes jis ilgus me
tus buvo ambasadorium Brita
nijoje, Prancūzijoje ir V. Vo
kietijoje. Panašiai elgiasi ir ki
tų ambasadų diplomatai, ypatin
gai iš vakarų valstybių.

Diplomatinei bendruomenei 
įdomu ar kinai kvies Bruce į me
tinius ambasadorių pa važinėji
mus po Kiniją? Ar jis bus kvie
čiamas. į aerodromą, kai atvyks 
kokios valstybės galva. Ar jis 
praneš kitiems, kaip visi kiti 
ambasadoriai daro, kai jis kada 
išvažiuos iš Pekino? Tuos klau
simus atsakys ateitis. O dabar 
Amerikos įstaiga ir apie ją sklei
džiami gandai sudaro Kinijos 
sostinėje naują pramogą užsie
nio diplomatams, kuriems pra
mogų šiame mieste gerokai 
trūksta.

Australų paštas 
boikotuos prancūzus

MELBURNAS. — Kaip jau 
pranešta, Australijos darbinin
kų unijos pradėjo boikotuoti 
Prancūzijos prekes, laivus ir lėk
tuvus. Dabar boikoto streiką pa
skelbė ir Australijos paštinin
kų unija. Boikotas siekia pri
versti Prancūzijos vyriausybę 
atsisakyti branduolinių bombų 
bandymo Ramiajame vandenyne.

Paštininkai paskelbė, kad jie 
nepristatys laiškų į Prancūzijos 
ambasadą ar konsulatus. Išimtis 
bus daroma tokiems laiškams, 
kurie reikš protestus prieš bom
bų sprogdinimą Australijos kai
mynystėje.

Unijų protestai paskatino vy
riausybę apeliuoti į paštininkus, 
kad jų veiksmai nepakenktų 
Australijos pradėtai bylai Aukš
čiausiame Tarptautiniame teis
me. Pašto siuntų pristatymas 
yra tarptautinis įsipareigoji
mas, pareiškė premjeras Whit- 
lam, tačiau paštininkai jo apelia
ciją atmetė.

> Lėktuvui ore sprogus New 
Yorko valstijoje užsimušė ge
nerolas James Price, 21-mos Oro 
Gynybos divizijos vadas.
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William Ruckelhaus, kalbėdamasis su repor- 
ant stalo.

Naujas, senato dar nepatvirtintas FBI 
teriais.

KELIONĖ į ERDVĖS STOTI ATIDĖTA 
IKI ATEINANČIO PENKTADIENIO
CAPE KENNEDY. — Erdvės agentūra pranešė, kad trijų 

astronautų kelionė į erdvės stotį atidedama iki penktadienio. Per 
tą laiką bus pasiruošta dar niekad nebandytam uždaviniui — 
nuvežti į erdves metalu impregnuotą uždangą ir užkabinti ją ant 
erdvės stoties sienos, kad saulė jos taip neįkaitintų. Astronautai 
bus paruošiami šiam naujam uždaviniui. Inžinieriai gamina už
dangą ir svarsto, kaip ją suvynioti, kad vienas astronautas galėtų 
atlikti jos užkabinimo darbą. Pagal jau turimus planus uždanga 
būtų trapezoido pavidalo. Dvi jos pusės būtų po 20 pėdų ilgio, 
vienas galas irgi 20 p., o kitas — 10 pėdų.

BEIRUTAS. — Libano finan
sininkų sluoksniai praneša, kad 
paskutinę aukso spekuliacijos 
bangą sukėlė daugiausia turtin
gi arabai, prisirinkę dolerių už. 
savo žibalą. Europos rinkose, 
ypatingai Frankfurte, arabai pa
liko apie bilijoną dolerių, pirk
dami auksą, kuriuo jie daugiau 
pasitiki.

WA£HINGTONAS. — Sena
to užsienio reikalų komitetas 
vienbalsiai priėmė įstatymo pro
jektą, kuris smarkiai suvaržy- jos valdžiai pripažinus naujas rytines sienas ir sutikus su min
tų Amerikos prezidento galią timi, kad yra viena vokiečių tauta, bet ji turi dvi valstybes, pa- 
pradėti karą. Projektas smul- gerėjo Bornos santykiai su Maskva. Sovietų spaudoje Vokietija 
kiai aptaria visas aplinkybes, nebevadinama “kraujo trokštančia revanšiste, karo kurstytoja”, 
kada prezidentas gali pradėti ka- Brežnevui ir kitiems politbiuro nariams pavyko įtikinti partijos 
ro veiksmus. Jis turi per 30 die- centro komitetą, kad reikia su Vokietija pagerinti santykius ir 
nų gauti tiems veiksmams kon- (pasinaudoti Vokietijos siūlomomis moderniomis prekėmis ir ma- 
greso pritarimą.

MILANAS. — Policija sugavo 
daug kartų teismų baustą anar
chistą, kurio mesta prie mies- J 
to policijos centro granata vie-1 
na jauną moterį užmušė, penkis 
sužeidė sunkiai ir 40 — leng
viau. Minia prie policijos buvo 
susirinkusi paminklo vienam žu
vusiam policijos valdininkui ati
darymo proga.

MONTEVIDEO. — Urugva
jaus vyriausybė atsidūrė krizėje, 
kai kariuomenės vadai pareika
lavo, kad parlamentas atšauktų 
vienam komunistui senatoriui rienborno sienos perėjimo punk- 
imunitetą, kad jis galėtų būti tą per valandą pravažiuodavo 
teisiamas kariuomenės teisme, po 2,000 automobilių. Nuo metų 
Iš vyriausybės pasitraukė pre- pradžios apie milijonas vakarų 
kybos ministeris Luis Balparda vokiečių buvo Rytinėje Vokie- 
Blengie. Imunitetui atšaukti se-, tijoje. Tiek pat Vakarų Berly- 
nate reikia dviejų trečdalių bal-; no gyventojų lankėsi Rytų Ber- 
sų. Vyriausybei trūksta trijų lyne, 
balsų. Kariuomenės grasinamas i Nors Rytų Vokietijos sargy- 
sen. Erro vadovauja kairiųjų biniai vis dar šaudo į sieną per- 
partijų koalicijai. Kariuomenės eiti bandančius savo piliečius, 
vadai tvirtina, kad senatorius didesnis žmonių judėjimas pa- 
palaiko ryšius su Tupamaro ban- (lengvina ir rytų vokiečių pabė- 
ditais.

ROMA. — Italijos komunis- dytojų atvyko į V. Vokietiją su 
tų laikraštis Paese Sera paskel- padirbtais dokumentais, šiaip 
bė, kad italų vyriausybės kon- komunistai išleidžia tik pensi- 
troliuojama žibalo bendrovė pa- ninkus. Tiesa, apie 20,000 ry- 
darė sutartį su šiaurės Vietna- tų vokiečių gavo leidimus nu- 
mu ir padės jam ieškoti žibalo vykti į Vakarų Vokietiją “rim- 
versmių jūroje, Tonkino įlanko- tais šeimos reikalais”: laidotu- 
je. Italija padės apmokyti šiau- vėms, vedyboms ir pan. Prieš 
rėš vietnamiečius ieškoti žibalo tai komunistų valdžia pasirūpi- 
ir jį eksploatuoti. i no, kad išvažiuojantieji paliktų

rimtus įkaitus, šeimos narius.
P I Vakarų Vokietijoje krikščio-

nųi demokratų partijos parla- 
mentinė grupė išsirinko naują

% vadą Kari Carlstens, kuris bun- 
Į destage yra tik nuo paskutiniųjų 
rinkimų pernai lapkričio mėn.

$ Jis užima pasitraukusio Rainer 
L Barzel vietą. Carlstens yra 58

f m. teisių daktaras, baigęs Yale
i universitetą Amerikoje.

BREŽNEVAS ATVYKO į V. VOKIETIJĄ
BONA. — Sovietų komunistų partijos generalinis sekretorius 

Brežnevas atvyko į V. Vokietiją, kurioje jis nėra buvęs. Vokieti-

! šinomis, kurių nesugeba pasigaminti sovietų įmonės.

Brežnevo atvykimas yra at
silyginimas socialdemokrato W. 

i Brandto vyriausybei, kuri pa
keitė Vokietijos nusistatymą sie
nų ir.Rytinės Vokietijos atžvil
giu. Brandto rytų politiką pa
rėmė ir dauguma vokiečių.

Vokietijos politikos pasikeiti
mas privertė Rytų Vokietiją ati
daryti savo sienas vokiečiams 
iš vakarų. Per Velykas sieną iš 
vakarų į rytus perėjo rekordinis 
žmonių skaičius. Vien per Ma-

gimus, šiais metais apie 50 gy-

■L MASKVA. — Sovietų spau-
- į W da nieko nerašė apie Watergate 

w skandalą, tačiau šia savaitę ap- 
3 rašymas, gan nuosaikus ir nieko

B V I nekaltinąs, išspausdintas Lite-
raturnaja Gazeta žurnale.

- JR I ŽENEVA. — šiaurės Korėja 
buvo priimta į JT sveikatos or- 

Rusmii Mwm, rMiik.lv indėnu va- ganizacija — WHO. Pietų Ko- 
pMHymėi** Wounded Knee, S. O. rėja jai priklauso jau nuo 1949

kaimo okupavimu. Jam ui tai ke
liama byl*.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Vakar stiKaCo Watergate 
komitetas tardė James McCord, 
kuris teismo jau nubaustas už 
įsilaužimą į demokratų centrą. 
Jis savo atsakymuose kelis kart 
iškėlė buvusio prokuroro Mit
chel, prezidento perrinkimo ko
miteto nario Stans ir kt. pa
vardes.

+ Meksikoje banditai nušovė 
dvarininką, pagrobė jo sūnų ir 
reikalauja iš likusių šeimos na
rių 400,000 dot išpirkimo pinigų.

+ Rodezijos-Zambijos pasie
nyje sutraukta kariuomenė prie 
Viktorijos krioklio. Zambijos 
kareiviai ten prieš kelias dienas 
nušovė dvi kanadietes turistes, 
jaunas merginas. Vienos kūnas 
upėje rastas, kitos dar ieškoma. 
Upėje pilna krokodilų.

+ Illinois sen. Charles Percy 
pareiškė spaudai, atsakydamas į 
klausimą, kad “galima daiktas, 
mane būtų galima prikalbinti 
kandidatuoti 1976 m. į preziden
tus”.

Birželio mėn. senato tyri
nėjimų pakomitetis pradės ap
klausinėjimus dėl Amerikos 
kviečių pardavimo Sovietų Są
jungai.

< Floridoje 11 jaunuolių ap
kaltinti žiauriu jauno vyro nu
kankinimu. Nusikaltėlių tarpe 
buvo ir 16 metų mergaitė.

Libano valdžia ištremia 
šimtus svetimšalių, kurie pasi
žymėjo savo parama palestinie
čiams per praėjusios savaitės ne
ramumus. Vyriausybė šimtus 
“provokatorių” išsiuntė į Siri-

< Columbia universitetą, žur
nalistiką baigę 40 studentų pa
rašė protesto laišką Philadelphia 
Bulletin redaktoriui. Jauni žur
nalistai neseniai gavo iš to laik
raščio atsakymą į darbo pra
šymus, apgailestaujantį, kad 
laikraštyje visos vietos užimtos. 
Dabar paaiškėjo, kad laikraštis 
nusamdė nepatyrusį ir žurnalis
tikos mokslų nestudijavusį pre
zidento Nixono žentą David Ei
senhower, kaip sporto korespon-

Britai pasitraukė 
nuo Islandijos

REYKJAVIKAS. — Islandija 
paskelbė, kad Britanijos žvejų 
laivai pasitraukė iš ginčijamos 
50 mylių nuo Islandijos krantų 
zonos. Britų žvejai skundžiasi, 
kad vyriausybė nebandė savo 
žvejams padėti, nors žvejų orga
nizacija buvo pasiuntusi vyriau
sybei ultimatumą. — duoti karo 
laivų apsaugą arba žvejai pasi
trauks. Ultimatumo terminas

Amerikiečiai mažiau 
suvalgo mėsos

WASHINGTON AS. — Gallupo 
viešosios opinijos apklausinėji-
mas parodė, kad 26% amerikie-. bai*ėsi ketvirtadienį 4 vai. ry
čių dalyvavo neseniai buvusia-J"0, Tuoj po to žvejų laivai pra- 
me mėsos boikote, net 30% pa-j dėjo plaukti toliau į jūrą, 
reiškė, kad jie planuoja mažiau i Islandija, kurios žuvų pramo- 
valgyti mėsos, kol jos kainos nė sudaro pagrindinį pajamų 
nenukris. j šaltinį, padidino savo teritori-

Įdomu, kad į klausimą, kas nius vandenis iš 12 mylių nuo 
kaltas dėl aukštų mėsos kainų, ■ kranto iki 50 mylių. Britanija 
didelė dauguma amerikiečių, jr kitos valstybės to padidinimo 
net 60%, pareiškė, kad kalti nepripažino. Britų žvejams pra- 
perkupciai , mėsos išskirsty-, dėjus gaudyti žuvis prie Islan- 

tojai, pakuotojai, perdirbinėto- dijos krantų, Islandijos pakran- 
jai. Tik 8% kaltino ūkininkus gju sargybos laivai suplėšė apie 
ir 14% kaltino parduotuves, o 5q britų tinklų. žvejams nusi. 
likę patys nežinojo, ką kaltinti. , bodo kariauti su islandiečiais ir 

žemės ūkio departamento ty-‘j ie nutarė pasitraukti.
rinėtojai pripažino, kad po mėsos 
boikoto mėsos pareikalavimas 
tikrai sumažėjo. Demonstracijos 

prieš Rogers
BOGOTA. — Pietų Amerikos

Baigia susitarti
PEKINAS. — Amerika ir Ki

nija jau pradėjo derybas dėl se- komunistai vėlai susiprato pra- 
nų lėšų, kurios liko įšaldytos dėti demonstracijas prieš JAV 
Pekine ir Washingtone, kai abi valstybės sekretoriaus vizitus P. 
valstybės nutraukė diplomat!-1 Amerikos valstybėse ir protes- 
nius santykius 1949 metais, tai prasidėjo sekretoriui jau įpu- 
Amerikos diplomatinės atstovy- sėjus savo kelionę. Venecuelo- 
bės galva Pekine David Bruce je neramumai kilo Rogers jau 
kasdien susitinka su kinų vy- išvažiavus į Peru, 
riausybės atstovais ir šis klau
simas greit būsiąs išspręstas.

Kinijoje liko apie 195 mil. 
dol. amerikiečių turtų, o Ame
rikoje Kinija turi apie 80 mil. 
Šis klausimas turi būti išspręs
tas prieš platesnės prekybos at
gaivinimą.

Greičiausiai uždangos iška
binimo pareigas gaus astronau
tas Kerwin, kuris yra ir įgulos 
gydytojas. Jis buvo apmokintas 
“vaikščioti” erdvėje, nes jam 
būtų tekę išimti iš Skylab cen
tre esančių foto aparatų filmus. 
Astronautas Kerwin jau treni
ruojasi dideliame vandens tanke 
Huntsville, Alabamoje. Tame 
vandenyje jis turi ir erdvės sto
ties repliką. Darbas vandenyje 
yra geriausias galimas darbo 
besvorėje erdvėje pamėgdžioji
mas.

Erdvės agentūra nori išgel
bėti visą šį nepasisekusį bandy
mą. Problemos kilo, kai rake
tai bekeliant į erdves Skylab, 
nuo virpėjimo ir trinties nuply
šo Skylab apdangalas, turėjęs 
saugoti stotį nuo karštų saulės 
.spindulių. Dabar stotyje taip 
karšta, kad astronautams būtų 
neįmanoma ten gyventi. Kita 
problema — saulės energijos 
sparnų neįšsiskleidimas, kuris, 
spėjama, atsirado dėl to paties 
apdangalo apsivyniojimo už 
sparnų.

-Planai numato, kad trys as
tronautai su televizijos kamera 
pirma apskris kelis kartus apie 
erdvės stotį ir ją gerai apžiūrės, 
kartu rodydami visą vaizdą že
mėje esantiems inžinieriams. 
Tada Apollo bus priartintas vi
sai prie stoties ir vienas astro
nautas, išlindęs per Apollo angą, 
bandys 
dangą, 
šešėlį, 
mylios
vams dideliu greičiu skriejant 
erdvėje. Jei žemėj inžinieriai 
pastebės, kad uždanga tikrai nu
mušė erdvės stoties viduje tem
peratūrą, astronautai susijungs 
su stotimi ir pereis į ją, kaip 
buvo numatyta originaliame 
plane.

užkabinti ir ištiesti už
kuri mestų ant stoties 
Visas darbas vyks 272 
nuo žemės, abiems lai-

&.rt«rol.» Alexander Haigh, kuriam

it.ba.

Kolumbijos studentai paskel
bė 48 valandų streiką Rogers at
vykimo proga. Bogotos mieste 
protesto prieš Amerikos imperia
lizmą dalyviai sudegino vieną 
automobilį ir Amerikos vėliavą. 

į Kalbėdamas Limoje, Peru, 
Rogers pranešė, kad prezidentas 
Nixonas planuoja dar šių metų 
pabaigoje lankytis Pietų Ame
rikoje. Reikia manyti, kad ko
munistų inspiruotos demonstra
cijos bandys sutrukdyti ir pre
zidento vizitą.

♦ Kalifornijoje 25 m. Ed
mund Kemper buvo apkaltintas 
8 moterų nužudymu, jų tarpe 
savo motinos. Prieš 9 metus jis 
buvo nuteistas už savo senelių 
nužudymą, tačiau, palaikytas 5 
metus beprotnamyje, jis buvo 
paleistas, šalia savo motinos ir 
jos kaimynės, Kemper nužudė 6 
jaunas studentes. Jų kūnai ras
ti dalimis išmėtyti. Motinai jis 
nupiovė galvą.

BELFASTAS. — Slapta airių 
armija šiaurės Airijoje paskel
bė, kad ateityje ji pradės pulti 
ir Belfasto aerodromą, kurio iki 
šiol nelietė. Speciali karių grupė 
gavusi įsakymą sunaikinti aero
dromo pastatus ir įrengimus.

Teismas svarstys 
Australijos skundą
HAGA. — Tarptautinis teis

mas svarstys pirmadienį Austra
lijos ir Naujosios Zelandijos 
skundą ir reikalavimą uždrausti 
Prancūzijai tęsti Ramiajame 
vandenyne savo atominių ginklų 
bandymus. Prancūzija jau pa
skelbė, kad ji nepripažįsta šiam 
teismui jurisdikcijos spręsti 
šiuos klausimus. Prancūzijai 
bombų bandymai yra svarbūs 
šalies gynybai ir ji neatsisakys 
sprogdinimų, nežiūrint, ką nu
spręstų tas teismas.

Australijos darbo unijos pa
skelbė Prancūzijos prekėms 
boikotą. Prancūzų spauda mažai 
apie šį ginčą rašo, tačiau radijo 
komentatorius Paryžiuje primi
nė Australijai, kad ji leido Bri
tanijai bandyti atominius ginklus 
savo pačios teritorijoje, o da
bar kelia triukšmą dėl prancūzų 
bandymų tūkstančių mylių nuo
tolyje nuo Australijos.

rMiik.lv


Romo Kalantos minėjimo atgarsiai
Š. m. gegužės 13 d. Jaunimo 

Centre įvyko Romo Kalantos, 
Fton:o ir Andriuškevičiaus susi
deginimo reikalaujant Lietuvai 
laisvės, minėjimas. Žmonių pri
sirinko pilna salė. Ir štai didžio
joje salėje vyksta pamaldos, ku
rias laiko jėzuitas kunigas Juo
zas Vaišnys.

Minėjimą rengė kaip tik to
kie asmens, kurie vengia su Lie
tuvos okupantu ar jo pakalikais 
kok us nors santykius turėti. 
Ka o jau spaudoje buvo skelbta 
ir net fotografijos buvo įdėtos: 
kunigas Juozas Vaišnys Kana
doje fotografuojasi su politru- 
ku I aurinčiuku, kunigas Vaiš
nys lankosi pas uolų bendradar
biautoje Zalatorių ir veda pasi
tarimus dėl vaikų buvimo pio
nierių stovykloje, kunigas Vaiš
nys siūlo aprūpinti lituanistines 

KVIEČIAME VISUS BALSUOTI 
UŽ KANDIDATUS Į JAV L. B. 
VII TARYBĄ IR PLB IV SEIMĄ, 
KURIE YRA ILGAMEČIAI L. B. 

VEIKĖJAI:
L B. Cicero Apylinkės Valdybos pirmininką 

ANDRIŲ JUŠKEVIČIŲ, 
vice-pirmininką 
JONĄ ŠVEDĄ 
ir sekančius: 

TEODORAS BUNSTRUBAS 
DR. KAZYS BOBELIS 
ZIGMAS DAILIDKA 
DR. ZENONAS DANILEVIČIUS 
JONAS JASAITIS 
JŪRATĖ JASAITYTĖ 
ANTANAS KUČYS 
DR. VLADAS ŠIMAITIS 
KUN. ADOLFAS STASYS 
KUN. ANSAS TRAKIS

mokyklas okupuotoje Lietuvoje 
leidžiamais vadovėliais.

Nemaža dalis į minėjimą at
silankiusių nustemba, pamatę, 
kad tie patys, kurie daugiausiai 
buvo priešingi tokiai kunigo 
veiklai, pakvietė jį į minėjimą 
melstis. Pora asmenų, pamatę 
kunigą Vaišnį, salę apleido; kiti * 
drauge meldėsi. Tiesa, kunigas į 
Vaišnys savo pamoksle minėjoj 
tik Romą Kalantą ir aiškino, kad 

katalikų bažnyčios pusės to
kia savižudybė pateisinama ir 
su laiku gali katalikų bažnyčia 
jį šventuoju padaryti. Be to, 
apgailestavo, kad lietuviuose vie
ni kitiems trūksta tolerancijos.

Po pamaldų buvo užpulti šio 
minėjimo rengėjai dėl kunigo 
Vaišnio pakvietimo į minėjimą. 
Vienas jų aiškinosi, kad kitaip 
nebuvę galima. Rengėjai pra-

šę kito kunigo, bet provinciolas 
Gediminas Kijauskas pasakęs, 
esą, jeigu kunigas Vaišnys lai
komas bendradarbiautojo, tai ir 
jie visi tokie esą. Girdi, jei ne
norite kunigo Vaišnio, tai kito 
negausite.

Keli vyrai šitaip samprotavo: 
Jonas Vaičiūnas puikus vyras, 
veiklus ir priešingas bet kokiems 
su • -okupantu bendradarbiavi
mams ir bendradarbiautojams. 
Dėja, prieš kunigą ar tik kuni
giškai apsirengusį, jis visuomet 
kapituliuos.

Girdi, jei provinciolas nesuti
ko kito kunigo skirti, reikėjo mi
nėjimą atlikti ir be jo. Pamal
dos būtų atlaikytos kito kuni
go, kad ir kitoje bažnyčioje. Die- 

i premiją laimėjo Berisšo Lietu- 
I vių Draugijos Nemuną* Ansam- 
j Mis, surinkdamas 480 taškų. Po 
i mūsų eina graikai su 410 taškų.

Ambrozajčių šeimoje 
penki moksleiviai

Buenos Aires miesto dalyje 
Nueva Pompey a gyvena Argen
tinoje gimęs audimo fabriko 
technikas, 'Franas Ambrazaitis 
su savo Argentinoje gimusia 
žmona Onyte žeižyte Ambrazai
tiene, buvusia SLA generaline 
sekretore.

šie jauni tėvai augina gražų 
penkių vaikų atžalyną ir visi 
penki mokinasi: Petras ir Lilė 
žada būti dantistais, Miriam lan
ko gimnaziją, Norberto — ket
virtame pradinės mokyklos sky
riuje, o pats mažylis, Nestor, 
antri metai lanko vaikų darželį.

Sykiu gyvena Onytės mamytė 
Michalina Kvaraciejūtė žeižienė, 
kurios vyras Petras 
vęs SLA veikėjas, 
15 metų.

Visi Ambrazaičių 
rai mokinasi, gražiai aprengti 
ir .sotūs. Prie stalo susėda 8.

Visa tai jaunam tėvui daug 
kainuoja, bet yra viltis, kad 
apart Argentinos lietuvių ko

žeižys, bu- 
mirė prieš

vaikai ge-

Pietų Amerikoje
Lietuviai Argentinoje

(Oro paštu)
Nemuno ansamblio 

triumfas Berisse;
Pirmi^tinė Tautinė ir Tarp

tautinė Folkloro šveitė įvyko 
puošnioje YPF salėje Berisse 
balandžio 14 ir 15. Dienraštis 
Gaceta, einantis Buenos Aires 
provincijos sostinėje La Plata, 
plačiame aprašyme sako, kad 
Tautinio skyriaus premiją lai
mėjo Baletas iš Coronel Brand- 
zen, surinkdamas 530 taškų. 
Tarptautiniame skyriuje pirmą.

VELTUI 
jūsų namu

ERWIN J.

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

254-8500
MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU

Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

lonijos pa^idinimė, paaugėjęs ir 
išsimokslinęs atžalynas paleng
vins ir savo tėvų, tjūvį... , t/

Rotary konvencijon
Argentinos Rotary delegatas 

inž. J. Čekanauskas su žmona K. 
P. Čekanauskiene gegužės 11 d. 
iš aerouosto Ezeiza išskrido į 
Londoną. Šveicarijon, dalyvau
ti 140-toj Rotary klubų konven
cijoje. Ten jie susitiks su nau
jais Rotary nariais inž. Antanu 
Rudžiu ir jo žmona iš Chicagos.

Čekanauskai dar lankysis Vo
kietijoje, Austrijoje, Graikijo
je, Vengrijoje, Jugoslavijoje, 
Italijoje, Prancūzijoje, Anglijo
je ir Ispanijoje. Kelionėje išbus 
2 mėnesius laiko, pasidomėdami 
savo srities (metalo) pramonės 
naujovėmis.

Už poros metų Rotary kon
vencija įvyks Argentinoje. Ma
noma, kad joje bus 20,000 da
lyvių iš viso pasaulio.

SUTAPIMAS

Pas psichiatrą pacientas pa
sakoja:

— Tik ką baigiau rašyti Mak
betą.

beto autorium yra Šekspyrą*.
_ Na» ir koks nesvietiškas 

sutapimas. Tą pat man pasakė 
kai baigiau rašyti Hamletą.

GERIAUSIOS DOVANOS 
giminėms 

LIETUVOJE IR USSR 
MOTOCIKLAI, ŠALDYTUVAI, 

SKALBIMUI MAŠINOS, 
TELEVIZIJOS APARATAI, 

KAMEROS, 
SIUVIMO MAŠINOS, 

BALDAI.

Taip pat drabužiai, medžiagos, 
kailiniai, rankiniai laikrodžiai ir 

maisto produktai.

Nauji Automobilių modeliai: 
ZHIGULI VAZ-2101 
ZHIGULI VAZ-2182 

Station Wagon 
ZHIGULI V AZ-2103 

Naujas modelis 
MOSKVICH 4O8-IE 
MOSKV1CH 412-1E 
ZAPOROZHETS ZAZ-968

$3520.00

$3881.25

$4034.50 
$3285.00 
$3570.00 
3
$2250.00

PODAROGIFTS. INC. YRA VIE
NINTELE firma Amerikoje, 
siunčianti DOVANINIUS CER- 
TIFIKATUS per VNESHPO- 
SYLTORGą be jokių tarpininkų, 

bankų ir t. t.
PODAROGIFTS, INC. yra VIE- 
INTELE firma Amerikoje, pa
teikianti persiuntimo įrodymus, 
atitinkančius jos susitarimą su 

VNESHPOSYLTORGU.
Klientą patogumui užsakymus 
galima paduoti bet kuriai prie 
mūsų pasijungusiai firmai:

Globe Parcel Service, 
723 Walnut St., Philadelphia, 

Pa. 19106
Package Express & Travel 

Agency,
1776 Broadway, New York, 

N. Y. 10019

Cosmos Parcels Express Corp., 
488 Madison Ave., New York, 

N. Y. 10022

Arba tiesioginiai į mūsų 
vyriausią įstaigą

PODAROGIFTS. Idc.
240 FIFTH AVE. 
(tarp 27 ir 28 g-vės) 

New York, N. Y. 10001

Tel.: 212-685-4537

JONAS VAIČIŪNAS
JONAS VALKIŪNAS
KAN. VACLOVAS ZAKARAUSKAS

L. B. CICERO APYLINKĖS VALDYBA

Andrius Juškevičius, Lietuvių Bendruomenės Cicero Apylinkės pirmininkas 
ir kandidatas į JAV Bendruomenės Taryba bei Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimą, sveikina Lietuvos reikalais susirūpinusią veikėjų konferen
ciją. Juškevičius pats yra kelių lietuviškų organizacijų veiklus narys. Jis 
daug prisidėjo prie apvalymo Cicero Apylinkės nuo bendradarbiautojo. 
Jis sugebėjo rasti bendrą kalbą su didele Cicero lietuvių drauguma ir baigė 
toje lietuvių kolonijoje senai prasidėjusius ir ilgai užsitęsusius tarpusaviu* 
erzelius. Reikia balsuoti už Andrių Juškevičių, kad pasibaigtų tarpusaviai 

ginčai tarp lietuviškų organizacijų. (Pr).

vui garbė būtų buvusi ta pati.
Dar kiti primygtinai įrodinė

jo, kad pats provinciolas kandi
datuoja į LB su frontininkais, 
tai norėdamas sukompromituoti 
šio minėjimo rengėjus, nes iš 
jų irgi kandidatuoja į LB. ty
čia paskyrė kuųigą^Vaišnį.jSun- 
ku patikėti, kad tdkTais dalykė
liais užsiiminėtų net provincio
las. Bet jeigu tai būtų teisybė, 
tai tikrai būtų bereikalingas lie
tuvių skaldymas ir Lietuvos oku
pantui pasitarnavimas!

Iš tiesų, žmogus vyksta į mi
nėjimą su pakelta nuotaika, o 
namo reikia grįžti suirzusiam. 
O juk to buvo galima išvengti!

Stasys Juškėnas

CHOOSE FROM

MATURITY

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres

$7 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083

en 
investment

•ccoun*

XEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

6
'>j '”*hama dviejų 

' metu eertift-
estams. Mažiau 

šia $5.000 
ar daugiau

t'iniKa* ide»‘ prieš menesio 45 a duona dividendus už visą menesi 
Oividendai mokami sautie ir liepos 31 d. 

Prašėm* aplankyti nauta mūsų namą.

VALANDOS Pirmaa u art virt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadieni 9.4)0 ryto — 5:00 vakaro; šešta 
dieniais 4-00 ryto’ - lt 00 dienos Trečiadieniais už 
Sarva*

Naujienų patriotai
Antanas ir Marija Namejū- 

nai nuo Naujienų įsikūrimo lai
kų gyveno Chicagoje ir nuo pat 
pirmo numerio buvo Naujienų 
prenumeratoriais.

1915 metais išėjo ūkininkauti. 
Pradžioje nuomavo mažą ūkį 
Waukegano priemiestyje, vėliau 
įsigijo nuosavą ūkį arti Keno
sha, Wis.

Išauklėjo sūnų Alfredą, kurs 
yra agronomas ir dabartiniu lai
ku ūkininkų laikraščio redakto
rius Chippewa Falls, Wis. Duk
tė Johaną dabar gyvena Wau- 
kegane. Abu vaikai vedę — 
auklėja savo atžalynus.

Į Patys Namejūnai, nors tebe
gyvena ūkyje, bet virš 56 me
tus ūkininkavę, nusprendę, kad 
jau laikas pasilsėti. Jau pora me
tų kaip žemę išnuomoja kaimy
nams ūkininkams. Sau tik užsi
augino daržovių ir daug gėlių 
— tai senatvės džiaugsmas.

Sako: po tiek metų darbo nu
sidėvėjome, o atsijaunint nega
lime. Naujienos irgi spausdina
mos jau arti 60 metų tomis pa
čiomis mašinomis^ taip pat jau 
nusidėvėjo. Bet mašinas atnau- 
jint galima. Tad štai, sako, nors 
$20 parvežkite Naujienoms jų 
mašinų fondui. Naujienos at
liko milžinišką kultūrinį darbą 
ir užsitarnavo visų lietuvių pa
ramos ir pagarbos.

A. Namejūnas neseniai atžy
mėjo savo 81-tą gimtadienį. Jam 

’irgi — ilgiausių metų!
W. V. M us

are you 
earning 
enough 
interest
on your 
savings

Phone 847-1140

YIELD INCREASES TO 6.18% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

yearly

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

YIELD INCREASES TO 5.92%
Į on interest accumulated for 1 year

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

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

yearly
PASSBOOK SAVINGS
ADD TO OR WITHDRAW ANYTIME

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

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

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

gffSTjT^RD 

FEDERAL

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue at Sacramento / Chicago, Illinois 60632
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LB REIKIA NAUJO VĖJO
Inž. Algimantas Pautienis kandidatuoja į Vll-ją Tarybą

Vienas esminių demokratinės 
organizacijos bruožų yra vado
vybės rinkimai ir su jais susiju
si rinkiminė kampanija. Kai 
kur ji išsilieja j sunkiai aprė
piamas komercinio skelbimo ri
bas. Lietuviuose šiandien ji daž
niausiai ribojasi kandidatų pri
statymu visuomenei-balsuoto- 
jams. (Nors netrūksta retkar
čiais ir nuslydimo, kuris jau ir 
dabartinėje kampanijoje prade
da pasireikšti tuose, kurie bet 
kokiomis priemonėmis nori išlai
kyti LB vadovybę savo ranko
se).

Artėjant rinkimams į Vll-ją 
Tarybą, “kaista” ir rinkiminė 
kampanija. Susii^nkimuose ir 
spaudoje gausėja kandidatų pa
sisakymai, bei pasisakymai apie

kandidatus. Tai natūralu; taip 
ir turi būti, jei neišeinama iš 
vėžių. LB išeivijoje yra mūsų 
tautinė šeimyna, tad kiekvie
nam turi rūpėti, kas jai vado
vaus, kas jos ateities gaires nu
statys.

šiuo rašiniu pristatome inž. 
Algimantą Pautienj — kandi
dato, asmens, veiklos pagrindi
nius bruožus tik keliais saki
niais.

Algimantas iš Lietuvos išva
žiavo vaiku ir jau išeivijoje už
augo ir išaugo giliai susipratu
siu lietuvių visuomenininku ir 
kovotoju už pavergtos tautos 
teises. Jis vos peržengęs 40 me
tų slenkstį, bet jo visuomeninio- 
bendruomeninio darbo vagos yra 
plačios ir gilios. Virš 15 metų

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000.

III
MIDLAND 
SAVINGS

.jie vadovavo lietuvių jaunimo 
organizacijai Rudžiams. Pačio
je jaunystėje įsijungė į LB ak
tyvią veiklą: buvo Cleveland© 
I-sios Apylinkės valdyboje tris 
metus, kaip lygiai PLB Seimo 
(III-jo) atstovu.

Kartu jau 13 m. dalyvauja 
Altos veikloje. Cleveland© Al
tos skyriui pirmininkavo (ir šian
dien pirmininkauja) jau 7 metus.

Ypatingai daug gražios vei
klos inž. Pautienis parodė tarp 
amerikiečių politinių ir visuo
meninių institucijų, organizaci
jų ir asmenų. Jo vieno per ei
lę metų parašyta apie 14,000 
laiškų įvairioms valdžios įstai
goms, asmenims, laikraščiams 
Lietuvos laisvės reikalais ke

liant, ginant, protestuojant, ra
ginant Bražinskų, Kudirkos, 
konsularinės JAV-SSSR sutar
ties ir įvairiausiais kitokiais rei
kalais. Iki šiai dienai jis ten, 
kur lietuviški reikalai jį šaukia.

šis gražus kieto darbštumo 
pavyzdys ir užsiangažavimas 
idėjai nuvedė inž. Pautienį ir į 
kitas veiklos plotmes. Jau 6 
metai jis yra Lietuvių Krikš
čionių Demokratų Sąjungos Cen
tro Komiteto narys-vicepirmi- 
ninkas, LKDS Tarybos vicepir
mininkas ir Sąjungos Tarptauti
nių Ryšių Komisijos pirminin
kas. Aktyviai dirba šauliuose ir 
Cleveland© Lietuvių Namų fi
nansinėje komisijoje.

Naujai iirinkte Amerikos Lietuviu Tarybos Clevelando Skyriaus Valdyba. I kolų sekr., A. Pautienis — pirm., S. Sankalartė — iždin., M. Blynas — v i ce
ll kairės: M. Trainauskaitė — užsienio reikaly sekr., V. Stuogis — proto-1 pirm., A. Jonaitis — vicepirm. J. Garlos nuotr.

veidai ir svarbiausiai naujos idė
jos bei pasiaukoją jų vykdytojai 
patikins LB ateities gyvastin
gumą. AJK

Pora žodžių balsų 
medžiotojams

4MB ARCHER AVENUE

PHONEi 2M-M7B

5
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

67.
2 Years Savings 

Certificate 
(Minimum $5.000)

Keli sakiniai — keli jauno, 
energingo, principingo visuome
nės veikėjo asmens bruožai.

Aukštuosius mokslus baigęs 
JAV, inž. Algimantas Pautienis 
šiuo metu yra Cuyahoga apskri
ties (Clevelando) sanitarinio 
skyriaus viršininko pavaduoto
jas. Mes tikime, kad balsuoto
jai (o turėtų balsuoti visi lietu
viai) atkreips dėmesį į inž. Pau- 
tienio kandidatūrą. LB reikia 
naujo vėjo padvelkimo. Nauji

Philomena sako

Regular
Passbook
Account

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

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

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

51/4%
90 Day 

Passbook 
Accounts

$1,000 or more Savings 
Certificate 
(1 to 2 years)

$5,000 or more
Savings , 

Certificate 
(2 to 10 yean)

Daugumas kandidatų, kandi
datuojančių į 7-tąją LB Tarybą, 
jau pasakė savo credo, t. y., spau
doje paskelbė garsius atsišauki
mus ir pasakė širdį veriančias 
kalbas, vis inepamiršdami pa
brėžti, kad nuo pat LB įsikūri
mo visą laiką yra buvę ir dabar 
esą aukštose LB vadovybės pa
reigose. Betgi:vieną dalyką, tar-. 
turn susitarę, visi nutylėjo. Bū
tent: kas privedė LB prie šian
dieninės anarchijos, Kieno dė
ka šiandieną lit. mokyklose at
sirado vadovėlių ne tik su tau
tos išdavikų eilėraščiais ir kito
kiais rašiniais, bet jau ir su kū
jais, piautuvais ir penkiakam
pėm raudonom žvaigždėm?

Į šiuos klausimus galiu ir aš 
drąsiai atsakyti: atsakingi esa
te jūs, gerbiamieji, kurie sto
vėjote ir tebestovite LB viršū
nėse.

Vyriausias LB vadas Barzdu- 
kas š. m. gegužės 15 d. “Drau
ge” rašydamas apie lietuviškoje 
veikloje demokratinius negala
vimus rado reikalo priminti: 
‘Tada labai lengva pasidaro įsi
galėti demagogijai ir abstrakci
jai. šiom dviem ligom sunkiai 
sirgo nepriklausomos Lietuvos 
demokratija”, (mano pabrauk
ta K. R.). Tą primindamas vyr. 
LB vadas Barzdukas ir mums 
pataria prakeikti nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpį ir tapti da
bartinės Lietuvos padėties ša
lininkais, nes apie dabartinę Lie
tuvos padėtį Barzdukas nutyli 
lygiai taip pat, kaip kandidatai 
nutyli. Juk jie patys, būdami 
viršūnėse, privedė LB prie ban
kroto.

ard Federal Taupymo ir Skoli
nimo Bendrovė, Talman Fede
ral Taupymo ir Skolinimo Ben
drovė, Chicago Taupymo ir Sko
linimo Bendrovė, Republic Tau
pymo ir Skolinimo Bendrovė.

Pirmininkė visiems kuopą pa- 
rėmusiems dar kartą pareiškė 
širdingiausią padėką.

Susirinkimui pasibaigus na-
rėš buvo pakviestos prie vaišių 
stalo. Vaišių metu buvo pasvei
kintos narės gimtadienių proga.

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM 

$1000 or mero 
certificates 
1 year min.

6245 South Western Ave. 476-7575
CHICAGO

savings and loan association

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS 
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

K. Radvila, 
Kandidatas

SLA 134 kuopoje
SLA 134 Moterų kuopos susi

rinkimas įvyko gegužės mėn. 4 
dieną. Susirinkimas nebuvo per 
daug gausus, bet buvo darbingas. 
Susirinkimo metu paaiškėjo, 
kad kuopa turi kelias sergančias 
nares. Joms narės su užuojauta 
linki greit pasveikti.

Pirmininkė E. čižauskienė 
pranešė, kad yra priimta nauja 
narė Aldona Kičas.

Sekretorė Kristina Austin iš
davė raportą iš praėjusio žaidi
mų pobūvio, kuris buvo sėkmin- 

1 gas. Pirmininkė padėkojo vi
soms aukojusioms ir dirbusioms 

■ narėms, taip pat pareiškė didelę 
i padėką kuopos rėmėjams: Yanas 
Į Hardware Store, Beverly Hills 
1 gėlininkas, Vance Laidojimų 
įstaiga Cicero j, Lack Laidojimų 
įstaiga, šv. Antano Taupymo ir 
Skolinimo Bankas, Mutual Fe
deral Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovė, Universal Taupymo 
ir Skolinimo Bendrovė, Stand-

Dora Petro pavaišino nares ska
niu pyragu.

Ypatingai buvo pasveikinta 
finansų sekretorė Kristina Aus
tin prie degančių žvakių su pui
kiu tortu. Pirmininkėj įči” 
žauskienė prisegė Kristinai pui
kų korsažą. Kristina buvo su
jaudinta, nes netikėjo tokios 
staigmenos.

Po vaišių narės geroje nuotai
koje skirstėsi, vienos kitai lin- 
kėdamos greit pasimatyti 134

Moterų kuopos gegužinėj, kuri 
įvyks gegužės mėn. 20 dieną 
Bruzgulienės sode. Kuopa kvie
čia visus pavasario gražioje 
gamtoje su mūsų kuopietėmis 
praleisti laiką. Bus skanių val
gių, gera muzika ir vertingų lai
mėjimų.

Korespondentė E. J.
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Artinantis JAV LB Tarybos

Sveikiem bando ligą įkalbėti
Stasys Barzdukas, Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės centro valdybos pirmininkas, sveikiems Amerikos 
lietuviams bando ligą įkalbėti. Jis pats yra fanatiškos, 
užsispyrusios, savo tikslo visomis priemonėmis siekian
čios mažos politinės lietuvių grupelės veiklus narys, bet 
lietuvius jis bando įtikinti, kad jo vadovaujama politinė 
grupė nėra politinė, ir kad jos siekimai yra visiems lietu
viams bendri. Kad tie bendrieji siekimai būtų pasiekti, 
tai privalo būti panaikintos visos kitos lietuviškos politi
nės grupės, šiam savo tikslui siekti jis naudoja visas prie
mones. Tam pačiam tikslui jis naudoja ir šiomis dienomis 
vykstančius Amerikos Lietuvių Bendruomenės rinkimus-

Šiomis dienomis jis parašė rašinėlį, kurį pavadino 
“Bendruomenės rinkimų nuotaikomis”. Tas jo darbas 
atspausdintas šių metų 'geg. 15 dienos marijonų organe. 
Savo darbą jis pradeda mirusio prelato Mykolo Krupavi
čiaus prisiminimu ir baigia visišku nusisukimu nuo ve* 
lionio skelbtų idėjų ir nuo jo eito visuomeninio kelio. Kol 
prelatas buvo gyvas, tai St. Barzdukas prieš jį kovojo, o 
kai šiandien prelatas negali žodžio tarti, tai Bendruo
menės vyriausias vadas pacituoja kelis velionio sakinius.

Visi žinome, kad prel. Krupavičius buvo demokrati-

dar toli šoka.

pažymys, būdingas Barzduko vadovaujamai politinei 
grupei Netolerancijos stoka aukštoje Bendruomenės va
dovybėje atbaidė nuo Bendruomenės darbo visą eilę gabių 
ir veiklių žmonių. Bendruomenėje liko dirbti tiktai Barz
duko vadovaujamai grupelei pritariantieji žmonės. Ben
druomenei pagrindus padėjo Lietuvos politinių grupių 
atstovai. Tie atstovai, pramokę dirbti Lietuvos laisvei 
reikalingą politinį darbą, tapo netinkami barzdukinės 
politikos darbui. Tam darbui jie ir “nepribrendę” ir netu
ri “reikalingo supratimo”. “Nepribrendę” todėį kad 
jie nenori pritarti p. Barzduko ir jo sėbrų organizuoja
mai nepartinei partijai. Ta “nepartinė” partija yra pa
sišokusi išstumti iš politinės kovos lauko tuos mūsų tau
tiečius, kurie jau po keliolika metų dirba tą darbą ir turi 
ilgų metų patyrimą

Barzdukas, apsargdinęs nepriklausomos Lietuvos 
demokratiją, tvirtina, kad panašiom ligom sergančios 
visos demokratiškai besitvarkančios valstybės. Pats Barz
dukas vis dėlto nebėgęs į diktatorių valdomą kraštą, bet

už demokratinę santvarkų, o tremtyje jis puoselėjo demo
kratinės santvarkos idėjas savo šalininkų tarpe. Prelatas 
Krupavičius, vienas Lietuvių Bendruomenės steigėjų, 
bandė naują lietuvių organizaciją pagrįsti demokratiniais 
pagrindais. Pirmininkas Barzdukas, vadovaudamas de
mokratiniais pagrindais sudarytai organizacijai, privalo 
konstatuoti šį labai svarbų faktą. Jis negali jo pakeisti, 
negali organizacijos pagrindinio stulpo išversti. Jis pri
pažįsta, kad Bendruomenė privalo būti demokratinė. Bet 
jis tuojau pradeda kabinėtis prie pačios demokratijos. Pa
citavęs porą prelato Krupavičiaus minčių, toliau jis šitaip 
rašo:

Įkyli ue dėl jo tos propaganda-1 
Į nes kovos, o dėl jo propagan- 
Į dinio straipsnio “Bendruome
nės rinkimų nuotaikos” (1973. 
V. 15 Drauge) įvado, kur jis 
labai negražiai, niekinamai 
atsiliepė apie demokratiją, pir
miausia, kaip takią(1), toliau, 
apie nepriklausomos Lietuvos 
demokratiją(2), o po to dar ir 
apie visą kitų kraštų, atrodo, 
kad ir apie JAV (demokratiją 
(3).

1) Jis aiškina, kad demo
kratija, kaip tokia, būtą lyg 
ir gera, tik kad jos principą 
pritaikymas gyvenime neįma
nomas, nes žmonės neturi de
mokratijai pritaikyti reikalin
gų savybių, kaip pvz.: augš- 
tos moralės, plačios toleranci
jos, didelės atsakomybės ir pan. 
Dėlto lengvai įsigalinti dema
gogija ir obstrukcija, tos jo 
nuomone, dvi “sunkios ligos”.

2) Tom dviem “sunkiom li
gom”, esą buvusi susirgusi ir 
nepriklausomos Lietuvos de
mokratija, ..

3) Tą ligų str. autoriaus 
nuomone, netrūkstą nei “be
veik” visiems demokratiškai 
besitvarkantiems kraštam”, tai
gi, atrodo, kad ir šiam mūsą 
gyvenamam kraštui, Amerikai.

DEL DEMOKRATIJOS 
NIEKINIMO APSKRITAI
Prieš kurį laiką pasaulis tu

rėjo — tris totalitarinius rėži
mus — tai komunizmą, nacio
nalizmą ir fašizmą iš vienos 
pusės ir demokratinį rėžimą iš 
antros pusės (kokią ten mo
narchiją aš neskaitau}.

Dabar iš tų totalitarinių reži
mą beliko tik komunizmas. 
.Jis ir stovi priešais demokrati
ją. Mums, kaip ir kitoms to
kioms tautoms, belieka pasi
rinkti totalitaristinį komuniz
mą, arba demokratiją. Tertium 
non datur, t. y. trečiojo pasi
rinkimo nėra.

Demokratija kad ir turi kiek 
trūkumų, bet ne tiek jau daug 
ir ne taip didelių, kaip mūsų 
PLB Pirm. St. Barzdukas juos 
persūdo.

Nors jis, taip nuvertinęs, išnie
kinęs demokratiją, kaip tokią, 
dar ir bando toliau ieškoti jos 
šiokių tokią “pliusų” toms jo 
išklotoms blogybėms “atsver
ti”, bet vistiek gaunamas įspū
dis, kad jis demokratijos, kaip 
tokios, labai nemėgsta. Tai ką 
tada mums, lietuviams, esa- 
mose sąlygose pasirinkti? Ne
gi komunizmą?

DĖL NIEKINIMO 
NEPRIKLAUSOMOS

LIETUVOS DEMOKRATUOS
Dar labiau SL Barzdukui 

netiko šia rinkiminės propa
gandos proga niekinti nepri
klausomos Lietuvos demokra
tiją skelbiant ją sirgusią dviem 
“sunkiom ligom” ir tuo lyg pa
teisinant pas mus buvusį po to 
vadistinį, ar sakykim autorite
tinį režimą. Nenoriu aš čia kel
ti to režimo kritikos ir atnau
jinti kontmversijų dėl jo. Pra
eitis tegul pasilieka praeitim. 
Bet ir PLB Pirmininkas netu
rėtą tą ginčą dėl nepriklauso
mos Lietuvos buvusią režimą 
provekuot, nes tada mūsą žmo 
nes nei jo “bičiulių” “pilnuti
nei demokratijai” visai netikės.

Ir dar kas negerai — tai tas, 
kad. PLB Pirmininkas su visa 
savo bendruomenine “valdžia” 
pretenduojąs atstovauti išeivi
jos lietuviams Washingtone 
(JAV federalinės valdžios įstai
gose), tokiais nepriklausomos 
Lietuvos demokratijos niekini
mais labai pakenkia sau reika
lauti mūsą tautai laisvės. Ką 
JAV valdžia, akivaizdoje to 
neprikl. Lietuvos demokratijos 
niekinimo, gali mums pasaky
ti? Nagi tai, kad, jeigu mes, 
gyvendami laisvėje, nemoka
me demokratiškai tvarkytis, tai 
tos laisvės mums išvis nerei
kia. Oi, oi, bičiuli Stasy, žiū
rėk, ar kartais šitoje rinkimi
nėje propagandoje nevarai 
propagandos pats prieš save ir 
prieš visą mūsų tautą, ypač gi 
prieš Lietuvių Bendruomenę su 
kuria taip veržiesi į Washing- 
toną atstovauti Lietuvai. Atsi
prašau už pastabą, bet kad ki
taip neišeina.

DLL AGITACIJOS
PRIEŠ AMERIKĄ...

Niekindamas “beveik
demokratiškai besitvarkančių 
kraštą” demokratijas ir duo
damas suprasti, kad ir Ameri
kos demokratija “sunkiai ser
ga”, mūsą PLB Pirmininkas, 
noromis, ar nenorom, gieda 
Amerikos priešų (gal net ir 
Kremliaus Agitpropo !) pro
pagandos giesmelę. Čia tai jau 
pavojingas menas, ar žaidi
mas. Washingtonas gali dėl to 
labai supykti, na, ir, ko gero, 
ana, gali mūsų PLB valdžiai 
(konkuruojančiai ALTui) už
daryti duris, kurią 
nepajėgs nei maloni 
menės ponia Zerr 
“baumkuchenais” ar 
lie t u viską skanėstą 
rnais..

Juokai pasilieka juokais, bet 
tenka rimtai susirūpinti mūsų 
PLB Pirmininko dažnais pasi
sakymais prieš demokratiją, 
ypač gi prieš nepriklausomos

Lietuvos demokratijų, o dabar, 
va, jau net ir prieš Amerikos 
demokratijų, lyg ir peršant 
mums bei Amerikai kokį kitų, 
gal net ir totalitarinį režimų, 
kokio nei mes nenorime, nei 
amerikiečiai labai nemėgsta.

visų
bęs, senatvės sulaukęs ir turėjęs progos tas pačias de
mokratijas demagogiškai kritikuoti. Kaip jis arba jo or
ganizuojama “nepartmė” partija galės prašyti demokra
tinėmis partijomis grįstą pačią galingiausią pasaulio vals
tybę, kad užtartų rusų pavergtą mūsų tautą, tai jis ne
pasakė. Tuo tarpu jam tas ir nesvarbu. Svarbu^ kad jo 
mėgiami septyni vaikai būtų išriedi į atsakomiagus 
Bendruomenės organus, ir kad ateityje klausytų Barz
duko nurodymų.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės.'pirmininkas nesi
ėmė reikalingų žingsnių, kad Amerikos Lietuvių Ben
druomenė nebūtų frontininkų vadovaujama politine gru
pelė, bet būtų visų lietuvių organizacija. Jis net nepa* 
tvarkė, kad pirmuoju, bet visų rinkimų žingsnis yra rin- 

pat reikalauja iš žmonių aukštos moralės, plačios to- kiminfų sąrašų sudarymas. Tokiuose rinkimuose, ku
riuose nėra sąrašų, bet kas gali balsuoti. Tokius rinki
mus* kuriuos kontroliuoja tiktai frontininkų skirti žmo- bebūtų,^ bet mūsų
nės, balsų skaičius gali būti labai įvairus. Gerai organi
zuoti rinkimai galėtų atstatyti pasitikėjimą Bendruo 
mene, bet dabartiniai šios organizacijos vadovai tokio 
žingsnio nesiėmė. Pamatysime, ar šie “rinkimai” reika-

“Gražu, kilnu, idealistiška. Tačiau demokratijos 
bėda yra ta, kad jos principų taikymas gyvenime taip

lerancijos ir didelės atsakomybės. Visuomeninio ir 
kultūrinio subrendimo. Reikalo supratimo ir akty
vumo jį vykdyti. Kai viso to pritrūksta, demokratija 
ima negaluoti ir šlubuoti Tada labai lengva pasida
ro įsigalėti demagogijai ir obstrukcijai. Šiom dviem 
ligom sunkiai susirgo nepriklausomos Lietuvos de
mokratija, jų taip pat netrūksta beveik visiems de-

PLB Pirmininkui St Barzdu- 
kui, dargi ir “pilnutiniam de
mokratui” visai netiko išeiti 
į rinkiminę propagandų su to
kiomis demokratijos niekini
mo mintimis.

atidaryti 
Be ndr uo- 
su savo 
su kitais 
pasiūly-

A. D. KIZLYS KIZLAITIS

KAS ŽLUGDĖ IR ŽLUG
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LIETUVIŲ TAUTĄ?

Šių laikų tremties lietuvių ateitininkų 
jaunimas savo vadų formuojamas į unifor
muotą paklusnių jaunuolių masę, skiepi
jamą internacionalios religijos principu, 
be tautinių lietuviškumo elementą. Jauni
mas nemato gero, patrauklaus pasišventi
mo idealams pavyzdžio savo vaduose. (Žr. 
P. Beržinis. Ateitininkai ir Internaciona
las. Naujienos, vas. 27 d., kovo 1 — 4,1971). 
Štai keletas ateitininkų vadų tautinio pa
simetimo pavyzdžių:

1953 m. vyko 700 metą sukakties minėji
mas nuo pirmojo Lietuvos karaliaus Min
daugo krikšto. Ateitininkų vadai (Kleve- 
lande) į savo šios sukakties minėjimą ra
do reikalo atsinešti Vatikano vėliavą, bet 
lietuvių vėliavą rado visai nereikalingą.

Ateitininkų kongresuose veik 90% pro
gramos pašvenčiama religiniams klausi
mams, kai normaliai (ypač tremtyje) ne
turėtų viršyti 50%. Net vienas bnv. vadų, 
prof. Sužiedėlis, tai kritikuodamas, pri
minė: ateitininkas turi būti ne tik geras 
katalikas, bet ir geras lietuvis. Kalbant apie 
ateitininkų šūkį: instaurare omnia in Chris
to. mėginame pradėti nuo pabaigos; po te, 
kai Kristus prisikėlė ir įžengė dangun, bet

ne nuo pradžios, užmirštant, kad Kristus 
gimė žydų tautoje , gyveno ir skelbė evan
geliją žydų tautoje, verkė dėl žiauraus Je
ruzalės likimo. Taigi Kristus savo visą gy
venimą nebuvo kosmopolitas, ir interna
cionalistas. Jis tiesiog sako kananietei: 
“Aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio 
namų avis” (Matas 15, 24). Jis samarietei 
prie Jokūbo šulinio sako: “Išganymas atei
na iš žydą” (Jon. 4. 12). Pirmu kart siųs
damas apaštalus į misiją darbą. Kristus 
liepė jiems eiti tik pas žydus. Neikite į pa
gonių kelią ir nekeliaukite į Samaritiečių 
miestus” (Mat. 1(1, 6). (Plačiau apie tai sk. 
kun. V. J. Bagdonavičius MIC “žmonijos 
likimas šv. Jono Apreiškimo knygoje”, Či
kaga. 1953. psL 295 —296).

Berašant tai, teko paskaityti labai bū
dingą. lietuvių katalikų padėčiai supras
ti. atsišaukimą (žr. “Draugas” 1-20, 1973): 
“Vyskupai savo tikintiestenas" Tame •*** 
šaukime aiškiai Atsispindi iškreipta tikro 

' vė* stoka drąsos pasakyti tikrą realų tiesos 
žodį tikintiesiems. Todėl, sekdamas ja tu
riniu, duodu tokį, koks jis iš tikrąją ma
no nuomone, turėtų būti.

“Broliai, sesės lietuviai! Ateinąs Gavė
nios laikas yra susitelkimo, dvasini ai reli
ginių siekių bei klausimų apmąstymo ir 
pasiryžimo naujam religiniam stsinsnji- 
nimui laikas. Lietuvių tauta, taip savo tė
vynėje, taip čia laisvam pasauly veda žūt
būtinę kovą už savo tautinį ir religinį išli
kimą. Mūsų broliai tėvynėje, nepaisydami

jokią pavoją, savo žygiais už tikėjimo ir 
tautos laisvę, sujaudino pasaulį. Jie yra 
kartu patriotizmo ir tikėjimo kaliniai. Pa
vergėjais stengiasi brutaliais būdais mūsų 
brolius surusinti, numoralinti ir padaryti 
ateistais”.

“Sunkioje padėtyje esame ir mes čia iš
eivijoje. -Jei Sovietų Sąjungoje pati komu
nistų valdžia, tai čia, pvz., JAV katalikų 
episkopatas, yra tapęs to pat pobūdžio ma
žumą nutautinimo ir per tai nukrikšėioni- 
nimo organas. Leidžiami antikrikščiooiški, 
potvarkiai: prieš vaiką paruošimą gimtą
ja kalba prie pirmos komunijos* nusavi
namos kapinės, bažnyčios* mokyklos* ma
žumą pinigais bei rŪĮiesčin pastatytos* ku
riose jokią teisių, išskyras vien mokesčių 
mokėjimą, jie neturi ir 11* nekalbant apie 
uždraustas parapijinėse mokyklose gimtąja 
kalba pamokas ir daug kitą lietuvybės su
varžymą”.

“Visa tai prieštarauja Popiežių išleis
tiems nuostatams ir Visuotinio Susirinki
me Romoje nutarimams, kurie taip pat 
suteikia plačias teises veikti pasauliečiams.

Mūsą ir kitą dvasiškiu keliamas balsas 
čia yra bereikšmis, neišklausomas. Todėl, 
savo brolių ir sesių okup* Lietuvoje pavyz
džiu, kelkite stipru protesto baisą ir jung- 
kitės į kovą už tikėjimu laimę, pagal Kris
taus evangelijos dėsnius.”

“PHmenanMt jums šalpos bei aukos rei
kalą mūsą tėvynei, be to k* čia kunigą, vie
nuolyną, spaudos reikalams. Iš savo pa

sės primename ir įpareigojame visus, ku
rie naudojasi visuomenės aukomis bei pi
nigine parama, duoti viešą atskaitą, kas 
už tai yra nuveikta, ar padaryta. Aukoto
jai, matydami, kad tai eina geriems tiks
lams ir aukomis — bus dosnesni”.

Norime atkreipti jūsą dėmesį į vis ma
žėjantį pašaukimą į dvasiškius skaičią. Tė
vynėje jie suvaržyti komunistą iki mini
mume* o čia tai varžo šios apystovus. Kol 
patys lietuviai tvarkė savo parapijines mo
kyklas, patys rūpinosi bažnyčiomis, tą 
pašaukimų netrūko, bet dabar, kai kuni
go pašaukimui pasišvęsti, reikia jaunuo
liui ne tik religinio, bet ir tautinio idealiz
mo, jo negali rasti nuo mažą metą belan
kant suairišiatas mokyklas ir pamaldas 
bažnyčiose.

Baigę šv. Kazimiero kolegiją naujai 
įšventinti lietuviai kunigai, toli ne visi ga
li patekti į lietuviškas parapijas.

Taigi čia lietuvių dLskriminacija vyksta 
ne iš valdžios, kaip Sovietų Sąjungoje, pu
sės, bet iš vietinės kataliką hierarchijos. 
Mes matome, kaip tai skaudžiai atsilie
pia į jaunimo nutautėjitną ir bendrai lie
tuvių mikrikščfonėjimą. Kaip vaizdžiai 
matome iš Rytų apeigų katalikų ukrainie
čių bažnytinio susitvarkymo* galėtu būti 
visiškai kitaip, ir jei nepaseksime jų pėdo
mis ir pavyzdžiu, savarankiai tvarkyti sa
voje lietuvių vyskupijoje religinius reika
lus, mes esame skirti žlugimui. Tai būtų 
prieš Dievo mūsų tautai duotą paskyrimą

, CMcIeO ClLL _ ŠAWSf>AY. MAY lį

CTA gavo naują galvą
Kurį laiką buvęs priešingas 

gubernatorius Walker paga
liau patvirtino Miltoną Pikars- 
kį CTA pirmininku, kurio me
ras Daley ypač pageidavo. Iki 
šiol laikinai tas pareigas ėjęs 
Claire Roddewig papasakojo 
spaudai, kokie susisiekimo pa
gerinimai numatyti greitoje 
ateityje.

Publikai patraukti, kad dau
giau važinėtų autobusais ir 
traukinėliais, pirmoje eilėje 
imsis pratiesti greitojo susisie
kimo linijas iki O’Hare aero
dromo ir iki Blue Island. Su
mažinti važmos kainą į abu 
galu, tai yra nuvažiuoti ir grįž
ti už 45 centus. Bendrai pla
nuojama nupiginti važmą ne- 
skubos valandomis. Pikarskis 
norįs važmos kainą numušti 
iki 25 centų, bet Roddewig 
manąs, kad negalima mažin
ti standartinių važmos kainų 
bent per penkerius metus, ne
bent kongresas sutiks skirti 
milijonus dolerių CTA subsidi
joms.

Plėšikavimai traukinėliuose 
padaugėjo, autobusuose tru
putį sumažėję, būtent iki šio 
gegužės 15 d. greitojo tranzito 
sistemoje (traukinėliuose ir 
platformose) būta 231 apiplėši
mų, pernai per tą patį laiką 
228; autobusuose šiemet būta 
60, pernai 64 apiplėšimai per 
tą patį laiką. Aiškinama, kad 
apiplėšimai autobusuose ketu
riais sumažėjo, kadangi kon
duktoriai su savim nebeturi pi
nigų, o traukinėlių sistemoj 
dar padaugėjo, kadangi paaug
lių gaujos, kol buvo sugaudy
tos, apiplėšė 27 stočių kasinin
kus.

PRIE KAPINIŲ VARTŲ
Vakare, per kapines, ėjo vie

niša moteris. Užpakalyje savęs 
ji išgirdo žingsnius. Ją sekė taip 
pat vienišas vyras. Kada jis ją 
pavijo, mandagiai pasisiūlė pa
lydėti. Ir taip jis ją palydėjo 
iki kapinių vartų. Moteris jam 
dėkodama paklausė:

— Ar tamsta nebijai?
— Dabar ne, bet kai buvau 

gyvas, tai bijodavau, — atsakė 
tas.

ŽEMĖS NERAMUMAI
— Dėl ko žemėje visuomet ne

ramu?
— Dėl to, kad ji amžinai su

kasi.

— skelbti jam garbę prigimtoje kalboje, 
šv. Jono Apreiškimo Knygoje (14,6 — 7): 
sako:

“Pirmasis (pjūties) angelas iš pirmos 
trejukės, turėdamas amžinąją Evangeli
ją, skrido jos skelbti žemės gyventojams, 
kiekvienai tautai, giminei, kalbai ir žmo
nių kuopai. Jis sako: bijokite Viešpaties 
ir duokite jam pagarbą, nes jo teismo va
landa atėjo”. Kovokime prieš šias netei
sybes, mes, Jūsų vyskupai, visuomet būsi
me su jumis pagal mums Dievo uždėtą pa
reigą, išreikštą IV—ju Dievo į sakymu. 
Mūsų meilė ir ištikimybė Dievui ir savo 
tautai, tegul dega visų mūsų širdyse”.

Tokio maždaug turinio vyskupų atsi
šaukimas į tikinčiuosius, turėtą nepalygi
namai didesnės reikšmės ir tiesos, už visus 
religinius ir • tautinius veikalus, nuolat 
spausdinamus lietuvių vienuolių leidžia
moje spaudoje, ėdi tori aluose, sukirptuose 
pagal komunistinę “Tiesą”. Vis aimanuo
jant dėl nuolatinių trūkumų, nepasiseki
mų, bet neužsimenant apie tai, dėl ko taip 
yra — kame šuo pakastas.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIENAS

Jos visad rašo
teisybę:



TELEF. PR 8-3X29

DU ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIU 

IR GRRKLM LIGOS

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

Skautininkas Antanas Banionis paliko mus
Vs. VLADAS PAUŽA

M. K. G. DALUKAS
IR

, DR. FANG C UI 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
•449 S*. PulMid Rd. (Crawford 

Medical Buildins). TeL LU 5-6446 
Antra* ofisas —

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

Priima ligoniu* pagal susitarimą. 
Jei neatsilieptas skambinti 3744012

OR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talef. 6954533

Pom Valley Medical Center 
840 SUMMIT ST.

ROUTE 58. ELGIN. ILLINOIS

DU PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 
MM WEST 71st STREET 

Ofisas: Hfimleck 4-5849 
Reside 388-2233

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtad 1—7 vaL. 
«ntn»d„ penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir tiktai nnrtarus

Raz.: GI 84873

OR. W EKIU-OSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

4132 So. Kadžio Ave.. WA 5-2470 
valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

dliepta. skambinti Ml 34001 

WL N»Ū KRAUTO - 
KRIAUCOJŪNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 U. KEOZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsilieptu — skambinti 

4714225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOAAETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 7374149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DU LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rez. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71st St.
Tol.: 9254296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofieee: 2662 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagalsusitarimą.

V. Tu mason is, M. D., S. C
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rerid. telef.: Glbeen 84195

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

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

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
W dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 8—1.
2850 West 63rd St., Chicago, HI. 60629 

Totef.: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Skautininkas

ANTANAS BANIONIS

š. m. balandžio mėn. 10 d. 
didžiu skausmu ir liūdesiu pra
virko mūsų širdys. Netekome 
tauraus ir brangaus lietuvio: 
skautininko, gilvelisto, vadovo, 
neolituano ir visuomenininko. 
Lietuvos kruvinųjų okupacijos 
kančios dienų pogrindininko, 
kalinio ir kankinio — Antano 
Banionio, kuris vaiskiausius 
jaunystės žiedus paaukojo Lie
tuvos laisvei. Nors žiauriai ir 
negailestingai buvo tardomas, 
tačiau neišdavė tautos idealų.

Gimė Banionis 1922 m. rug
sėjo mėn. 7 d. Marijampolės 
apskrityje, gražiose Suvalki
jos lygumose. Baigė Veiverių 
gimnaziją. Mokėsi Aukštes
niojoje Technikos mokykloje, 
Kaune. Baigė aukštuosius ge
ležinkeliečių kursus, Tarnavo 
Susisiekimo ministerijoje įvai
riose pareigose. Skautų orga
nized j on įstojo 1933 m. Visą 
laiką buvo uolus ir iškilus va
dovas.

Susipažinau su Antanu prieš

GRADINSKAS
GRUNDIG į

AM-FM Radijas, Magnetofonas į 
i

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

2512 W. 47 ST, — FR 6-1998
■ - -------------—- ------------------------ 9

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GELiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84833 ir PR 84834

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. J E R S N A S

2047 W. 6 7 th PI. WAIbrook 54063

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės

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

F5-------- ’ -J- - - ------------------- —

i SOPHIE BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-' 
dienio iki penktadienio 11—12, 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek-i 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

ir Ti- 
keleta

kanki-

skautus leidinį ‘White Badge”, 
kur atsispindi mūsų tautos ir 
skautų tragedija rusų komunis
tų okupacijoje. Jo rašinys 
“Better to die than to be a spy” 
susilaukė didelio susidomėji
mo Amerikos skautuose. Gra
žiai suredagavo ir Baltijos Tun 
to dešimtmečio leidinį Baltija.

Buvo vienas pagrindinių liu
dininkų Kersteno vadovauja
mo komiteto, 1954 m. Baltic 
States Investigation. Jo liudi
jimą atspausdino 11-je lapų, 
The Detroit Free Press 
mes įdėjo liudijimą su 
jo nuotraukų.

Suėmimai, tardymai,
nimai ir kalėjimas nepalaužė 
Antano dvasios ir valios, tačiau 
labai sužalojo fiziniai. Prieš 
trejus metus sunkiai susirgo. 
Nebeištvėrė. Mirė. Nors labai 
dar norėjo gyventi savo myli
mai dukrelei Astai. Kelioms 
dienoms prieš mirti pakvietė 
dalyvauti dukrelės universite
to baigimo iškilmėse. Deja, ne
sulaukė. Mirtis atėjo greičiau 
negu džiaugsmingos iškilmės.

Mylėjo Antanas skautus, 
skautai — Antaną. Darbu ir 
veikla, pasiaukojimu ir idea
lizmu užsitarnavo skautų ir vi
sos lietuvių tautos pagarbą ir 
padėką. Gaila, kad mirė veik
liausiųjų metų amžiuje — 50

22-jus metus Detroito Baltijos 
Vietininkijos steigiamojoje su
eigoje. Sudarė gerą įspūdį, 
buvo judrus, apdairus, suma
nus ir energingas. Purendamas 
su juo kartu ilgus metus skau
tiškus dirvonus, nuomonės ne
pakeičiau. Buvo nepakeičia
mas sueigų, stovyklų ir laužų nietų. Netekome vadovo, kuris 
vadovas. Stovykla jam buvon^ra lengvai pakeičiamas, 
džiaugsmo ir įvairių skautiškų 
nuotykių šaltinis, 
idealiai pravesdavo naktinius 
žaidimus. Jis buvo vienas 
skautininkų vadovų, kuris ži
nojo, ką ir kaip daryti, Neži
nau, ar gali kas užmiršti kara
laitės vadavimą iš slibino ir 
daug kitų. Jo skautiškos veik
los gabumus liudija ir Angli
joje gilvelio kursų baigimas ge
riausiu įvertinimu.

Buvo bendradarbis Skautų 
Aido, Naujienų, Dirvos ir ki
tų laikraščių. Suredagavo an
glų kalboje apie Lietuvą ir jos

Mes stengsimės jo brangų
Ypatingai tjarjjO vaisių — palikimą pa- 

t-. 1 4 . » v > r ” ”

puošti kilniausiais idealizmo 
žiedais, kurie amžiais bylotų 
apie jo darbus Lietuvai ir jos 
Skautijai.

AL. IR IGNAS
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10/20/5/5/UM)

Pensininkams automobilių
APDRAUDA

Amžius 62—80
BACEVIČIUS 778-2233

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Dažo namus ii lauko Ir ii vidaus. 
Darbas garantuotas.

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

STASYS ŠAKINIS
» ............................... ... z

Suėmė devynių 
plėšikų gaujų

Antradienio naktį devynių 
vyrų plėšikų gaują buvo suim
ta beplėšiant pirmadienį gais
ro apdegintą Triftway Market 
krautuvę prie J061 S. EUis Avė. 
Pravažiuodamas policijos ser
žantas Leo Thomaitis pamatė 
vieną vyrą iš krautuvės išne
šant glėbį prekių ir pasišaukęs 
policijos pagalbos užklupo ir 
suėmė visą būrį plėšikų, kurie 
suraišioję du krautuvės sargus, 
“darbavosi” pasirinkdami ge
resnius daiktus.

Be to policija antradienio 
vakarą nušovė plėšiką Walla
ce Brown, 20; pagautą beplė
šiant Generation Gap rekordų 
(plokštelių) krautuvę prie 1551 
W. 79th Street. Plėšikas poli
cijos užkluptas bandė pabėgti 
paleisdamas šūvį, bet nepa
taikė.

šalto pavasario rekordas
Bendrai šis pavasaris yra 

įšaltas, bet naktį į ketvirtadie- 
inį buvo “sumuštas” viso šimto 
metų rekordas: pirmą valan
dų po pusiaunakčio prie O’Ha-

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

((•■■■■■■■■■■■■•■■■•■■•■■■■■■■■■■■■■■B
M. A. 8 1 K U b

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pūdomi pilietybes pareiškimai ir 

titoki Plan Kai.

re ir Midway aerodromų baro
metrai rodė vos 37 laipsnius 
Fahrenheito. Tokia šalta ge
gužės 17 naktis bėra buvusi 
lygiai prieš 100 metų (1873 m. 
gegužės 17 d. ) Tą naktį prieš 
šimtą metų temperatūra buvo 
38 laipsniai. Oro biuro prane-

HOME INSURANCE

Senatoriai sušvelnino 
bausmes kriminalistams
II Ii no jau* senatas atmetė įsta

tymo sumanymą, kuriuo už 
plėšikavimą su ginklu bausmė 
buvo numatyta 10 metų kalėji
mo, o atvejais, kur plėšikas 
atima žmogui gyvybę, bausmė 
turėjo būti 50 metų. Balsuo
jant, trys senatoriai pasakė 
“present”, tai yra nuo balsavi
mo susilaikė, 29 balsavo už ir 
22 balsavo prieš, {statymo su
manymas atmestas, kadangi 
negavo reikalingo balsų skai
čiaus. Respublikonai bendrai 
buvo už, demokratai prieš.

Už daržovių darželius 
tuščiose miesto aikštėse
Chicagos meras Daley kal

bėdamas kovai su tarša susi
rinkime Civic Center plazoje 
pasiūlė visose tuščiose miesto 
aikštėse sodinti gėles ir daržo
ves, tuo būdu ir kovojant su 
maisto kainų kėlimu ir graži
nant miestą.

“Sodinkim gėles ir gal būt 
steikim daržovių daržus kiek
vienoje tuščioje aikštėje”, kal
bėjo Daley. “Visi kalba apie 
aukštas maisto produktų kai
nas; auginkim pomidorus ir 
ridikėlius ir burokus ir salotus 
ir visą kitą”...

Užmušė redaktorių
Praeitą trečiadienio naktį 

buvo rastas mirtinai sumuštas 
savo apartmente 720 N. Wa
bash Avenue dienraščio Chica
go Daily News redaktorius 
Dudley Chamberlain. Atga
bentas į Herotin ligoninę jis 
buvo nebegyvas. Gretimame 
apartmente gyvenęs kaimynas 
Charles McAdams išgirdęs 
Chamberlainą šaukiant pagal
bos ir pašaukęs policiją.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA MENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

O mes stipresni turime silpnybes silpnųjų neiti, o ne patys savimi 
pasitenkinti. Rsm. 15:1.

Jokiu būdu neprivalome boti principų; vienok savo laisvės ir savo as
meniškų teisių galime neatboti, jei tuo galime pagelbėti kitiems ir įtikti 
Dievui. Apaštalas buvo pasiruošęs dėti visas pastangas apgynimui principų 
(Gal. 3:5, 11), o paaukavime savo žemiškų teisių ir savo laisvės labui Kris
taus ir jo Bažnyčios, matyti kad Apaštalas Povilas buvo antras nuo mūsų 
Viešpaties Jėzaus, jame turime gražų pavyzdį visai Bažnyčiai.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zaviet, 3715 W. 66th SU Chicago, Illinois 60829

•V. RASTO TYRINCTOJAI 
«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street

feį Telef.: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
| Telef.: TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Paminklas Kopernikui
Lenkų spauda su dideliu pa

sitenkinimu praneša, kad Chi
cagos miesto taryba nutarė skir
ti prie Adler Planetariumo aikš
tę Mikalojui Kopernikui, ko 
visą laiką prašinėję Chicagos 
lenkai ir net įsteigę paminklui 
statyti fondą. Skiriamoji pa
minklui vieta, pasak Ameri
kos Lenkų Kongreso pirminin
ką Aloizą Mazewskj esanti “ge
riausia visame pasaulyje.”

PERVtLAI

Judėjimą tvarkąs policininkas 
sustabdo automobilį ir jį vai
ruojančią moterį paprašo paro
dyti leidimą. Moteris meiliai 
nusišypso ir sako:

— Pavėlavote, brangusis. Lei
dimą jau vakar paėmė jūsų ko
lega.

SUSIRINKIMU

PRANEŠIMAI
♦

— 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 mu
zika. daug vaišių ir gražiu dovanų. 
Pradžia 12 vai. Kviečia vaidyba. Iki 
pasimatymo.

A. Heffk, nut. rašt.

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos Klubo mėnesinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, gegužio 20 
dieną 1:00 vai. popiet Hollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd St. Nariai malo
nėkite atsilankyti aptarimai klubo rei

siniu, tokį šaltą orą atnešė iš kalu, kurių yra daug. Po susirinkime 
1 • bus vaišes

Kanados pūtęs vėjas. Rožė rašt

Brangenybes, Lotkrodžiel, Dovanos

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

DOMAI ŠLEŽEVIČIENEI
mirus, 

reiškiame gilią užuojautą Prof. Mečislovui
Mackevičiui ir šeimai.

S. Baltūsienė
T. ir G. Baužai

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERN 1SKOS AIR-CONDITION ED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKT).

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, UL Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

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

GARSINKITES naujienose
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LEONARDO ŠIMUČIO 
PAGERBIMAS

Sudarytas komitetas Leonar
dui šimučiui pagerbti ir įteikti 
jam laimėtą visuomenininko 
premiją.

Tam reikalui ruošiamas ban- 
kietas š. m. birželio 9 d., 7 v. v., 
Tautiniuose Namuose, 6422 So. 
Kedzie Avė. Stalai po dešimt 
žmonių. Auka $10. Bilietai gau
nami pas komiteto kasininką 
Dr. Balį Palioką, tel. 925-8715. 
Visi kviečiami.

T R U M P A I

♦

— Prof. Vytautas Bieliauskas. 
Ph. D., skaitys paskaitą “Lietu
vis išeivijoje” PLGS ir ALGS 
suvažiavime gegužės 26 d. 4 vai. 
Sheraton — Chicago viešbutyje. 
Po jos bus red. Broniaus Kviklio 
paskaita apie okupuotos Lietu
vos lietuvį. Uetuvių gydytojų 
suvažiavimo atidarymas bus 
3:30 vai. Amerikos ir Lietuvos 
himnus giedos sol. Praurimė Ra- 
gienė. Suvažiavimą sveikins 
gen. kons. Juzė Daužvardienė. 
Sekančią dieną bus įvairios 
mokslinės paskaitos. Visose pas
kaitose gali dalyvauti suintere
suoti asmenys.

— Kiekvienas Vidurio Vaka
rų Bendruomenės Apygardos 
kandidatas eina kartu su vie
na ar kita didžiąja kandidatų 
grupe, tuo tarpu Kasparas 
Radvilas yra nepriklausomas.

Tis aiškini pasisakė prieš ben
dradarbiavimą ir tų poziciją 
visą laiką gina.

Pulk. Leil. Vytautas Her
kulis šių metų pradžioje išėjo 
pensijon ištarnavęs JAV ka
riuomenėje 23 m. Tarnybos ei
goje jis buvo Korėjoje, Vietna
me, Vokietijoje, Japonijoje. 
Turkijoje, Italijoje ir Graiki
joje. Dabar V. KerŠulis yra pa
skirtas Shouftour, Ine. Vidur- 
vakarių srities vedėju ir teikia 
papigintas keliones į Vokietiją 
Gynybos dept. tarnautojams ir 
jų šeimoms. Jo būstinė yra 
O’Hare administracijos rū
muose.

— Įvairiomis progomis dau
gelis svarsto, kokią dovaną 
pirkti savo artimam asmeniui, 
ką nuvežti lauktuvių lankantis 
ar atostogaujant. Visomis pro
gomis Naujienos yra geriausia 
dovana iki šiol jų neskaitan
čiam. Jos dabar yra visiems 
įdomios, naudingos ir reika
lingos. Gerose sueigose ir drau
gijose visi apie jas kalba ir gi
ria. Neskaitantieji Naujienų 
skriaudžia ir apgaudinėja sa
ve, todėl platinimo vajaus 
proga visi kviečiami jas užsi
sakyti. Jei kas abejoja lai pra
šo siųsti vieną savaitę susipaži
nimui. Abejojančiam patarti 
yra dorybė. Visi skaitytojai yra 
prašomi patarti ir atsiųsti to
kių asmenų adresus.

— Juozas Naujokaitis iš Mar
quette Parko apylinkės įteikė

. ■ j*

FARMS FOR SALS 
Ūkiai Pardavimui

23 ACRE FARM
6 room house, furnace heat Barn 
and ben house. One block to shop

ping. $20,000.
Grand Marsh. Wisconsin.

CALL 
608 — 925-9108 

from 3:00 to 9:00 P. M.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuouvybčs — kitur

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

REAL ESTATE

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigos ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, DL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairią prekių.

AUTOMOBILIAI, ŽALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
Y —  ——‘------- --

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

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

V. VALANTINAS

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

I NION PIER, MICHIGAN
Parduodamas gražus, erdvus ir ne
brangus, geroj vietoj, su baldais, 

vasarnamis. Kaina tik $8.500. 
Suinteresuoti skambinkit tel. 

652-9261, 
CICERO. ILLINOIS

ST. PETERSBURG, FLORIDA
Jeigu domitės motelio, apartamento, verslo, žemės ar namo 
pirkimu Si. Pctersburge ar apylinkėje, Floridoje, kreipkitės 

informacijų į lietuvių

ISLAND REAL ESTATE
1506 GULF BOULEVARD,

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

813 — 362-1 111 Broker

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žeme — Pardavimui

BUSINESS CHANCES
Biznio ProfOO

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Raikia

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KRMPKITtS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

Naujienų vajui 10 dol. auką. 
Atvykęs Amerikon J. Naujo
kaitis vienas iš pirmųjų pradė
jo perkraustymo verslą, dau
gumoje, patarnaudamas savie
siems jų įsikūrimo odisėjose, 
nuolat siekiantiems geresnio 
gyvenimo ir aplinkos savo jau
najai kartai. Dabar tam išvysty
tam perkraustymo verslui sėk
mingai vadovauja jo sūnus Al
binas. Vajaus komisija nuošir
džiai dėkoja.

— Bruno Matelis iš Marquet
te Parko apylinkės, Lietuvių 
Tauragės klubo valdybos na
rys, atsiliepė į paskelbtą Nau
jienų platinimo bei naujų skai
tytojų vajų užsisakydamas vie- 
neriems metams. Ta proga jis 
parėmė Naujienų piniginį va
jų 8 dol. auka. Nuoširdus dė
kui už dėmesį ir už auką.

LIETUVIŲ RAJONE parduodama daug 
metų veikianti maisto krautuvė. Vie
tiniai, importuoti produktai ir vita
minai. Tel. 656-568’’ arba 652-9753.

MISCELLANEOUS 
|v»irūs Daiykci

REASONABLE — MOVING 
For sale: sectional sofa, shadow box, 
9x10% rug, drum table, lamp, wall 
picture & mirrow. Reclining chair 

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

LITUANISTIKOS MĖGĖJUI 
proga pigiai įsigyti: Seimo - Salio Lie
tuvių Rašomosios Kalbos Žodynas, lie
tuviškai vokiškoji dalis, 5 tomai; vi
sas amerikinės “Gimtosios Kalbos” 
komplektas (40 sąs.): Kalbos Kultū
ros” 23 sąsiuviniai ir priedo kelias

dešimt kitų vertingų leidinių.
Tel. (312) 737-2056

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖSE 
parduodu trijų duobių sklypą už 
$300.00. Informacijoms kreipkitės 

telefonu 925 8865.

MACHINIST
FULL OR PART TIME

All around maintenance machinist 
for trouble shooting and machine 

repairs.
25 years experience required. 

Many company benefits.
GAYLORD PRODUCTS, INC.

1918 So. PRAIRIE AVE.
Phone: 225-6460

(An Equal Opportunity Employer)

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTAB1ATAS — VIRTIMAI

rvrcy RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

AR PARDUOTI NAMĄ? 
SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

— P. Januška, Windsor, Ont. 
Canada, pratęsdamas prenu
meratą ir patikslindamas ad
resą, pridedant pašto kodą, at
siuntė vajui 3 dol. Visi Kana
dos skaitytojai yra prašomi ar
timiausia proga prisiųsti savo 
pašto bei adreso kodą, visiems 
dedant pastangas dėl greites
nio pristatymo.

♦ A.L.G.S. ir P.L.G.S. kviečia 
lietuvišką visuomenę dalyvauti 
lietuvių gydytojų suvažiavime: 
paskaitose ir šeštadienio pobū
vyje gegužės 26 ir 27 dienomis 
Sheraton-Chicago viešbutyje.

Be to, primename apie dr. A. 
LIPSKIO ir dr. J. ŠALNOS me
no parodos atidarymą penkta
dienį, gegužės 25 d., 7:30 v. vak. 
Čiurlionio Galerijoje.

Dėl informacijų skambinti 
telef. 865-1456. (Pr).

MARQUETTE PARKE 
IŠNUOMOJAMAS MIEGAMAS 

KAMBARYS
tvarkingam vynii ar moteriai, dirban
tiems ar pensininkams su virtuvės 

privilegijomis.
Tel. WA 5-6742

NIGHT COOK

MID AMERICA INN.

Apply 
in person to CASEY.

5001 W. 79th STREET

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

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

489-6875 vakarais.

PLANT 
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 date 

June 1.
685-0600, Ext. 247.

KOKYBĖ, GROŽIS, 
PRESTIŽAS

Geriausias visoje Garfield Ridge apy
linkėje, visais atžvilgiais pranašesnis 
už kitus: jis yra didesnis, jo yra puiki 
vieta geroje apylinkėje dėl mokyklų, 
bažnyčių, krautuvių ir susisiekimo. 
Viskas yra puikiausiame stovyje, su 
3 patraukliais miegamaisiais, visur 
yra oro vėsinimas, su puikiu beisman- 
tu išklotomis tailomis grindimis di
desnei jūsų šeimos laimei ir patogu
mams. Didžiulis 15x20" patio, 2 ma
šinų garažas, daug kitų dalyku ir prie
dų. Dėl to neturinčio palyginimų bar- 

geno skambinkite stebukladariui. 
Skambinkite MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai.
254-8500

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

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

tik sąmoningai priėjusi tautinės jungties idėją, kurios siekiame 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: . . £ĮS

1. Teodoras BLINSTRUBAS
Dr. Kazys BOBELIS 
Zigmas DAILIDKA
Dr. Zenonas DANILEVIČIUS
Jonas JASAITIS
Jūratė JASAITYTĖ
Andrius JUŠKEVIČIUS
Antanas KUCYS

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

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
natvės 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 į balsavimo dėžutę.

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).
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PENSININKĖ
NORI NEBRANGIAI IŠNUOMOTI 

2 KAMBARIUS
Rašytfi

NAUJIENOS. Box Nr. 188 
1739 So. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILL. 60608

H BL P WANTED — MALE-FIMALE 
Reikia Darbininku ir 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

WANTED Tri RFNT 
Ieško butų

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

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

LA 3-2736

REAL ESTATB FOR SALE
Namai, žemė — Pardavimui

ATDARAS SEKMADIENĮ 1—5 VAL. 
6612 So. MAPLEWOOD AVE.

Muro bungalow su 2—4 miegamais, 
kilimais, karšto oro spinduliuojančia 
šilima gazu ir oro vėsinimu. Dideli 
kambariai. 2 mašinų mūrinis garažas. 
Ateikite šiandien pažiūrėti tą gražų, 

patogu ir švaru namą.
McKEY & POAGUE. INC.

Tel 737-5600

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER
2749 West 63rd Street

CHICAGO. ILL. 60629
434-3400 or 735-1988

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

ATDARAS SEKMADIENI 1—5 VAL. 
6559 So. CAMPBELL AVĖ. 

REIKIA GREITAI PARDUOTI 
7 kambarių namas su 3 miegamais, 
dideliu valgomuoju, kabinetine vir
tuve, uždaromis verandomis. 3 mašinų 
mūriniu garažu. Tvirtas tailų stogas, 
60x125' sklypas. Tuojau galima 

užimti.
McKEY & POAGUE. INC.

‘ 3145 W. 63rd ST.
Tel. 737-5600

PUNCH PRESS 
OPERATORS 

AND 
ASSEMBLERS 

EXPERIENCED 
TRINER SCALE MFG. CO. 

2714 W. 21st STREET 
376-9100

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

GIRL FRIDAY
To work in sales department of gro
wing company. Must tyne 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 Loop 
law firm. Engaged in general civil 
practice. Salary commensurate with 

ability.
Excellent fringe benefits.

CAT.T,
372-6275

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

Lite typing.
Call for appointment 484-5313 

Mr. LILLIG

SECRETARY
Executive requires experienced, well 
groomed and Intelligent secretary 
with good shorthand and typing skills. 

Good sslarv snd benefits.
MR. PTERSML 

1132 W BLACKHAWK 
944-5650

SECRETARY AND VARIED DUTIES 
Good tvpist. lite shorthand. Willing 
to essume responsibility for establi
shed growing comnsnv on No Michi
gan Ave. Beautiful offices. Sxc. sa
lary & 'como’ete comnanv naid pkg. 

Call for anointment 
337-7822

_____ GAL FRIDAY
PETERSON and CALIFORNIA
Position available for one who likes 
variety and has average S. H. and 

good typing skills.
Many mmnanv benefits

AN 3-5414

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURTE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

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

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

PALIKIMO MŪRAS~ atneša $4 000 
nuomos. Naujas ffazu 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 BUTŲ 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

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

bute. Garažas
Prašoma žemiau trisdešimt tūkstančių 

dolerių.
Tel. 279-9459

NETOLI 53-ČIOS IR KEDZIE 
Didelis mūrinis namas su 2 krautu
vėm, 4 butais ir 2 mašinų garažu.

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 tinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60600. Tel.: VI 7-6447

NAMŲ REMONTAS
PRIEINAMA KAINA

Viskas gerame stovyje. 4 metų sto- įrengiu ir taisau kambarius, vonias, 
gas, nauja 220 voltų elektra, potvynio virtuves. Atlieku cemento darbus:

apsauga. Prašoma $42.000. 
McKEY & POAGUE. INC. 

Tel. 737-5600
šaligatvius, laiptus ir t. t. 

ZIGMAS
----------------------------------------- Tek: 778-0838 ar 651-9625

SOUTHWEST 
CUSTOM BUILT

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

sement.
Call for appointment — 

By owner. 
737-4308

CICERO
21 flat apartment building. Choice 
community. Corner location with 3 
entrance. Monthly income $2,600. 

Selling price $150,000.
Nominal down pavment.

Tel. TO 3-0803

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 

Chicago, III. 60632. Tol Y A 7-5960

LAIKRODŽIAI IR BRANOENYBSS 
Pardavimai ir Taisymas 

2646 WEST 69th STRIKT 
Tol.: RIpuMIc 7-1941

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

įsigytų, duotų morgičių.

MŪRINIS 4 KAMBARIU bungalow 
Marquette Parke. Gerai įrengtas. 
Geras ir pigus. Brokerio telefonas 

7786916

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPU SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4624 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327
STEBUKLINGAS PIRKINYS — — . -__ __

$26,900
Pilno dydžio 6 kambarių pakelto 
Ranch tipo mūrinis namas su izoliuo
tomis lauko sienomis ir išplasteruo- 
tomis vidaus sienomis tikru plasteriu. 
2 mašinų garažas. 3 dideli ir patogūs 
miegamieji, pilnai išklotas kilimais 
salionas ir valgomasis. Labai gera 
vieta ir apylinkė % bloko nuo Archer i 
Ave., St. Camillus parapijoje. Paim
kite tą bargeną savo laimei ir savo 
naudai. Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar i 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

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

nos nebrangios.
3616-64 W. 63rd ttroot, Chicago, III. 

TIL. - 776-5U6
Aniceto* GarbeėlauolrM, uv.

•NAUJIENOS' KIEKVIENO 
. LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS




