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SOMOZA KA
PAREMKIME BENDRĄ BALTIJOS 

VALSTYBIŲ REZOLIUCIJĄ

estų, lavių ir lietuvių tautinės 
grupės, bet lietuvių grupės pri-

Jungtinis Amerikos Pabaltiėčių Nacionalinis Komitetas, kurį 
sudaro Amerikos Estų, Amerikos Latvių ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos dėl Baltijos valstybių padėties paruošė JAV Kongresui 
bendrą rezoliuciją, kurios turinį yra aprobavusios visų trijų tau
tybių tarybos. Pagrindinis šios rezoliucijos nuostatas yra sieki
mas, kad JAV delegacija Madrido konferencijoje iškeltų Baltijos 
valstybėms sutrukdytą laisvo apsisprendimo principo vykdymą.

Kitas svarbus šios rezoliucijos Už šios rezoliucijos pravedimą 
reikalavimas yra išvesti Sovietų; JAV Kongrese dirba Amerikos 
karišką ir kitokį personlą iš Bal
tijos valstybių.

Rezoliucijos sponsoriąis yra sidėjimas prie rezoliucijos pra 
Illinois kongresmanas demokra
tas Frank Annunzio (H. Con.: pats menkiausias, žiūrint viršuj 
Res. 49) ir Pensilvanijos kon- paduotą rezoliuciją parėmusių 
gresmanas respublikonas Law- kongresmanų sąrašą iš tirščiau- 
rence Coughlin Res. '■ šiai lietuvių apgyvendintų vie-
50). Nors abu kongresmanai yra tovių.
įnešę rezoliuciją skirtingais nū-; Kaip žinote, tokias rezoliuci- 
meriais, bet jų turinys yra jas, kad sovietai pasitrauktų iš 
toks pats. Baltijos valstybių, mes priiminė-

Ligšiol daugiau kaip 30 kon-j davome per eilę metų Vasario 
gresmanu yra prisidėję prie j d. minėjimuose. Dabar, atro- 
šios rezoliucijos. Reikalinga, kad’ ^°, bus atėjęs laikas, kad tokią 
bent šimtas kong^smanų pa-| 
rąmtų ši^rezolįucįją,

■ tuomet rezoliucija patekfų į;At-1 
stovų Rūmų Užsienių Reikalų 
Komitetą, kuris jai galėtų duoti 
tolimesnę eigą.

Žemiau paduodamas .sąrašas 
kongresmanų, ligšiol prisidėju
sių prie rezoliucijos, .;pagal vals-, 
tybės: Kalifornijos — Robert 
Dornąn, Robert Lagomąrsino ir 
Henry WaxmanLJQIinI^^Phi- 
lip M. 'Crane, Henry Ttyde ir 
J ohn" Fary; Pensilvanij bs — 
Charles Dougherty, ". Daniel 
Flood, Raymond Lederer, Aus
tin Murphy ir Gus Yatron; New 
York — Gary Lee, Norman 
Lent,, Matthew McHugh’, Peter 
Peyser ir Henry Nowak; New. 
Jersey — Edwin Forsythe, Wil
liam Hughes ir James/Florio; 
Ohio — Donald Pease ir Louis 
Stokes; Michigan — William 
Brodhead ir Howard Wolpe; 
Minnesota — Bruce Vento; Mas
sachusetts — Joseph Moakley.

Būtų gerai, kad lietuviai, ypa
čiai iš šių kongresmanų distrik- 
tų, parašytų jiems padėkos laiš
kus ir. paprašytų paskatinti jų 
kolegas Atstovų Rūmuose pa
remti šią rezoliuciją.

Bet svarbiausias dalykas, kad 
lietuviai rašytų laiškus savo 
kongresmanams, kurie ligšiol 
rezoliucijos dar nėra parėmę, 
kad jie tą padaryti}. Rašant laiš
kus demokratams kongresme
nams, prašyti, kad jie sponso- 
riuotų Kong. Frank Annunzio 
H. Con. Res. 49, o rašant res
publikonams kon gresmanams, 
prašyti jų prisidėti prie Kong. 
Lawrence Coughlin H. Con. 
Res. 50.

vedimo ligšiol, atrodo, buvęs

rezoliuciją priimtų ir JAV Kon-.

' Gaila, kad šį "kartą'pavergtu 
tautų, o ypač lietuvių, draugas 
Illinois kongresmanas E. Der- 
winski pateikė atstovų rūmams 
savo atskirą rezoliuciją, Nr. 70, 
kurios turinys nedaug kuo ski
riasi nuo anksčiau Kongreso 
priimtų rezoliucijų.

(ALTos informacija)

Musulmonai kapoja 
galvas žydams

TEHERANAS, Iranas.—Mies
to centre trečiadienį buvo nu
kirsta galva pagyvenusio am
žiaus žydui prekybininkui. Už 
ką’ jam- be teismo ir be jokio 
tardymo gatvėj buvo nukirsta 
galva — taip pat neaišku. United 
Press korespondentas praneša, 
kad užpuolimas buvo padarytas 
be jokios priežasties.

Irano žydus apima panika, 
kai žudomi žmonės be teismo ir 
be jokio oficialaus tardymo. 
Nužudymą mačiusieji žmonės 
tvirtina, kad galvą nukirto kar
du musulmonai.

Savo kalbose mula Chomeini 
keliais atvejais labai žiauriai 
kalbėjo prieš Irano žydus. Ma
noma, kad Izraelio vyriausybė 
imsis priemonių prieš šitokį žy
dų žudymą. Pasirodo, kad mula 
Chomeini yra žiauresnis už Hit
lerio smogikus.

Dujų kainas nori

KALENDORtUS
Birželio 8: Kaliopė, Medardas, 

Germinė, Gina, Žostautas, Me
ninas. .

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:35.
Oras drėgnas, gali lyti.

Nr. 132

&

....

Panamos kariuomenės vadas Omai Torrijos. gavęs pinigų iš Amerikos, 
siunčia ginklus į Nikaragvą, kad maištininkai nuverstų diktatorių Somoza.

Nikaragvoje padėtis vis labiau komplikuojasi

apsčiai
Gera ? Ginkluoti 
įsiveržė iš . Kostą

MAIŠTININKAI GAUNA GINKLU 
IŠ PANAMOS IR KOSTA RIKOS

;<>

■. :': r-;:

POPIEŽIUS MALŪNSPARNIU NUSKRIDO
Į GIMTINĮ SAVO KAIMELĮ

ČESTOCHOVOJE BUVO KILĘS MAIŠTAS, 
KURĮ PAVYKO APRAMINTI

KROKUVA. Lenkija. — Ket- paveiksle. Vienoje ženklo pusė- 
virtadienio rytą popiežiaus ma- je matosi lietuvių šaulių sky- 
lūnsparnis nusileido Krokuvoje, i das, į viršų truputį palenktas, 
kad galėtų susitikti su gausiais Į o dešinėje matosi Lietuvos Vy- 
sąvo bendradarbiais. Popiežius 
tuojau išskubėjo į gimtinį kai
melį, kuriame prieš 59 metus 
gimė. Popiežius 
namelio, kuriame 
miniu neberado, 
tebestovėjo, bet 
kitiems. Ten pat 
nupirkti tą namelį ir pastatyti 
muziejų, kad ateinančios kartos 
žinotų, kur buvo gimęs pirmas 
popiežius lenkas. Susipažinęs su 
kaimelio gyventojais ir pasikei
tęs su jais po kelis žodžius, jis 
tikėjosi išsikalbėti su vietos gy
ventojais, bet nieko ypatingo 
ten nepastebėjo.

SUSITIKO SU LENKAIS 
DVASIŠKIAIS

nuvyko prie 
augo, bet gi- 
Namelis dar 
jis priklausė 
lenkai nutarė

ties paveikslas, čikagietis Jonas 
Klemzas sekė televizijoj rodo
mus popiežiaus kelionės 
veikslus.

ČESTOCHOVOJE KILO
NESUSIPRATIMAS

pa-

Pales’iniečius varo 
laukan iš kab u

BEIRUTAS. Liuar.as. — Liba
no vyriausybė įsakė palestinie
čiams kraustytis iš kaimų, kad 
Izraelio aviacija jų nebombar
duotų. Palestiniečiams yra skir
tos specialiai paruoštos kareivi
nės. šalia kareivinių yra įrengti 
gyvenamieji namai šeimoms. 
Jeigu palestiniečiai veda kovą 
prieš Izraelį tai privalo gyventi 
jiems skirtose vietose. Libano 
gyventojai daug nukentėjo nuo 
palestiniečių, todėl vyriausybė 
nenori, kad jie maišytųsi tarp 
kaimiečių.

DC-10 sustabdymas sulė
tino oro transportą

NEW YORK. — Nuo trečia
dienio ryto sustabdytas visų 
DC-10 (jumbo jet) lėktuvų ju
dėjimas. Kelionę galėjo baigti 
tiktai oran pakilę lėktuvai, o 
visi kiti turėjo stovėti aerodro
muose. kol susidarys proga juos 
nuodugniai patikrinti.

Sustojo 138 lėktuvai, vežusie- 
ji po 300 keleivių. Tuos keleivius 
turi paimti kiti lėktuvai. Perkė
limas keleivių ir bagažo Į kitus 
lėktuvus daug laiko .užima. At
rodo, kad silpniausioji DC-10 
vieta yra motorų sostas, jis pir
miausia supleišėja.

Užsieniečių Įsigyti DC-10.lėk
tuvai taip pat nori' atskristi į 

|JAV. bet vyriausybė dabartiniu 
Įmetu jų neįsileidžia. Jie privalo 
riaukti eilėse kai jiems bus vie
tos aerodromuose. Pirmiausia 
tikrinami dabar Amerikos aero
dromuose esantieji DC-10. jie 
bus taisomi ir paleidžiami. Atsi
radus vietai, galės ir užsienie
čiai atskristi. Nė vienas DC-10 
lėktuvas neturi teisės vežti ke
leivius.

Apskaičiuojama, kad šis pa
tikrinimas kainuos kelis šimtus 
milijonų dolerių.

Moters ištvermė

Krokuvoje popiežius susitiko 
su lenkais dvasiškiais, su ku
riais jam jaunatvėje tekę dirb
ti. Popiežius gerai pažįsta ir 
Krokuvos komunistus, su ku
riais įvairiais reikalais teko 

apgailes
tavo, kad jis neturįs laiko smul
kiau susipažinti su dabartiniu 
vietos gyvenimu. Su popiežiumi 
nori susitikti ir išsikalbėti daug 
žmonių.

ŠAULIŲ SKYDAS. 
VYTIES ŽENKLAS

CHICAGO, Ill. — Northern 
Illinois dujų bendrovė prašo bendrauti. Popiežius 
leisti pakelti natūralių dujų 
kainas 7.3%. Specialistai tvirti
na, kad dabartinių pajamų ne
užtenka išlaidoms apmokėti. 
Bendrovė negali operuoti su 
nuostoliais:. Pakėlus dujų 
nas, susidarys bizniui vesti 
kalingos atsargos.

kai
rei-

Visa popiežiaus Jono Pauliaus
— Gydytojai tvirtina, kad da- j kelionė po Lenkiją buvo gana 

romi viešieji moterų krūties vė-Į gausiai fotografuota. Daugiausia 
žio tikrinimai tiksliai nevedami, i

I

— Mula Chomeini ruošia nau
jus ir greitus suimtų valdinin
kų teismus. ... • '-*f. .

PREZ. SOMOZA SKUNDŽIASI TARPTAUTINIU 
SĄMOKSLU NUVERSTI JO VYRIAUSYBĘ

MANAGUA. Nikaragva. — 
Nikaragvos prezidentas, pasita
ręs su vyriausybe ir karo vadais, 
paskelbė visame krašte karo sto
vį. Prezidentas pareiškė, kad 
išaiškintas tarptautinis suokal- 

i bis legaliai Nikaragvos vyriau
sybei nuversti. Susirėmimai ei
na ne tik Managuos priemies
čiuose. bet visose Rytų provin
cijose ir Kosta Rikos pasienyje.

Nikaragvos vyriausybei pavy- 
j ko nustatyti, kad maištininkai 
turi naujų ginklų ir 
amunicijos, 
maištininkai
Rikos teritorijos ir pradėjo im
ti vieną miestelį po kito, naikin
dami i vesta tvarka ir žudvdami 
žmones. Į Nikaragvos vyriausy
bės rankas pateko aukštas pa
reigas einąs Kosta Rikos parei
gūnas. kuris tvirtina, kad suda-- 
rytas tarptautinis suokalbis Ni- 
ka-ragvos vyriausybe: nuversti. 
Dabar paaiškėjo, kad maištinin
kus ginklais aprūpina Panamos 
vyriusybė. vyriausias Panamos 
karo jėgų vadas Omar Torrijos. 
Į vyriausybės rankas patekęs 
Kosta Rikos pareigūnas tvirti
na, kad ginklai atplaukia iš Pa
namos kariuomenės sandėlių. 
Panamos vyriausybė nesikiša į 
ginklų pardavimą ir transportą 
Į Kosta Riką, bet žinoma, kad 
viskas apmokama JAV Panamai 
mokamais pinigais.

Nikaragvos nacionalinė gvar
dija galėjo vykusiai pasipriešin
ti maištininkams, kol jie nebu
vo apginkluoti moderniais gink
lais. bet dabar Nikaragvos kariai 
yra bejėgiai prieš gerai ginkluo
tus dalinius.

OAKLAND. Calif. — Viena 
61 metų amžiaus ir 91 svaro mo
terėlė Darata Hudson 56 valan
das išbuvo gyva uždaryta jos 
pačios automobilio bagažinėje 
ir palikta kažkokių apartamen
tų garaže. Ją sustojusią prie 
raudonu šviesu du vyriškiai pa
grobė ir paskui, pagrasinę, kad 
“Tu. Darata, tylėk, arba tave 
užmušim”, įkimšo i bagažinę.

Darata plima meldusi, kad 
neužmuštų, paskiau šaukusi, 
kad kas išgirstų, bet niekas ne
paisęs. Ji girdėjo žmonių bal
sus. bet niekas negirdėjo jos 

j šauksmo. Pagaliau vaikai paste- 
many- 

dami. kad ji žaidžia. Tik trečią 
dieną vienas geras žmogus pa
šaukė policiją ir moteris buvo 
nuvežta į ligoninę.

Prezidentas Somoza tuojau 
informavo Pietų Amerikos už
sienio valstybes apie tarptautinį 
planą nuversti dabartinę Nika
ragvos vyriausybę. Jis mano, 
kad tarptautinė teisė gali pri
versti kitas valstybes imtis prie* 
monių prieš užsieniečių bandy
mą kištis i kitos valstybės vi
daus reikalus. Somoza nori tuo
jau sušauti Pietų Amerikos vals
tybių konferenciją ir išaiškinti 
dabartinę padėti.

PANAMA, sostinė. — Ameri
kos ambasadorius ketvirtadienį 
paprašė 
kad pa. 
Paname 
apgh 
t'r’nk;?
Nikarag *os maištininkai būtų 
apginklu >ti Panamos ginklais^ 
tai ambasadorius įspėjo apie 
liūdnas pasekmes Panamai. Jis 
abejoja, kad Kongresas skirtų 
pinigų Panamai, jeigu ji tą pa
ramą naudotų įsiveržimams į 
Nikaragvą. Valstybės departa
mentas šią problemą svarsto.

Į čestochovą suplaukė labai 
daug lenkų, kurie norėjo pama
tyti popiežių ir pasakyti jam, 
kad nori būti laisvi. Jasna Gura 
kalne lenkų buvo apie milijonas, 
kuriems popiežius sakė Įdomią 
kalbą. Jis priminė kaip lenkai 
toje kalno pašlaitėje sumušė 
švedus ir pastojo jiems kelią į 
vakarus. Jasna Gura švedai ne
perlipo ir grižo atgal, o lenkai 
juos puolė iš paskos. Vėliau po
piežius buvo užsukęs į didelį 
čestochovos vienuolyną, kur 
daugelis lenkų tapo vienuoliais. 
Lenkijos angliakasiai pasiprie
šino policijai, kai ji pradėjo nu
rodinėti, ką angliakasiai turi 
daryti ir nedaryti. Lenkijos ang
liakasiai daugumoje yra neti
kintieji arba abejoj an tieji, bet 
jie visi organizuotai atėjo į po
piežiaus laikomas mišias. Ang
liakasiai nori laisvės ir duonos. 
Už gaunamas algas jie negali 
šeimų pramaitinti. Bet jie eina 
kartu su lenkų dauguma, kad 
galėtų pasipriešinti tinkamam 
laikotarpiui atėjus. Nesusiprati
mas kilo tarp policijos ir anglia
kasių, norėjusių praeiti popie
žiaus susitikimo metu. Savo lai-< 
ku Edv. -Gierekas taip pat buvo 
lenkas angliakasys.

— Federalinė vaistų administ
racija rengiasi uždrausti parda
vinėti kelias vaistų rūšis, neva 
sustabdančias slogą ir raginan
čias miegoti. Tie vaistai gadina 
tulžį. . i— Ameriką pasiekusieji rusai bėję pradėjo ją erzinti, disidentai jaučiasi gerai, niekas jų nccckioj

Irane sušaudė šešis 
"revoliucijos priešus" 

TEHERANAS, Iranas. — Be 
jau minėtos gatvėj nukirstos žy
do galvos, ketvirtadienį buvo 
sušaudyti šeši “revoliucijos prie
šai’’. Tokiu gali būti pavadintas 
kiekvienas, kurį Chomeini nu
taria sunaikinti. Juos “teisia” 
partizanų sudarytas “revoliuci
nis teismas”, kurio galutiną 
sprendimą tvirtina mula asme
niškai.

Panamos vyriausybę, 
:?kintų. ar iš tikrųjų 

pai <!.'"-.tais ginklais
Nikaragvos maiš- 

Jeigu paaiškėtų, kad

Komunistu pralošimas

ROMA. —- Italijos premjeras 
Giulio Andreotti pasikalbėjime 
su spaudos atstovais pasakė, kad 
komunistai per greitai reikalau
dami šaukti parlamento rinki
mus padarė klaidą, bet reiškė 
viltį, kad jie nebesigriebs savo 
senosios ardomosios taktikos.

Svarbiausioje valdžios institu
cijoje — Deputatų Rūmuose 
marksistų partija prarado 27 
vietas. Tai jų pirmas toks praki- 
šimas 31 metų bėgyje.— Senatorius H. Baker tvirti

na, kad naujai paruoštoji stra- 
• teginių atomo ginklų kontrolės 
«sutartis dar turi būti aptarta.

rijuanos į aerodromą, lėkiu,as 
apvirto ir aukštielninkas nukri
to ant savo nugaros. Su kontra
banda skridę 4 ar 5 palydovai 
policijai-jau žinomi.-ūk vienas 
ligopinėje, MaryuanosT~ grobis 

ženklą, matomą kiekviename^ Voktatijos socialinė apdrau- dantų ir akių gydymai. patylomis įslysti sSū TO tonų ma- įvertintas 8 milijonais dolerių.

nuotraukų padarė ir Amerikos 
lenkų televizijai persiuntė “Po
lish National Alliance". Visi šios 
organizacijos paveikslai turi

Milijoniniai nuostoliai

CHARLESTON. W. V.— Tre- 
• čiadienio anksti rytą, ’ trsmspor- 

I da rūpinasi kiekvieno gyventojo (tintam DC-6 lėktuvui bandant



J. SARAPNICKAS

Kanados naujienos
MANO ĮSPŪDŽIAI APSILANKIUS PAS HOPE. VANKUVERIO, 
VIKTORIJOS IR KITUS LIETUVIUS BRITŲ KOLUMBIJOJE

panto padlaižių. Leidžia vieno 
puslapio pornografinį šlamštą, 
kurio tikslas yra šmeižti ir tero
rizuoti patriotus lietuvius.

Tos 5-tos kolonos rankos sie
kia net Hamiltono ir Toronto 
lietuvių kolonijas. Be abejo, už 
tai tie agentai gauna iš Lietu
vos okupanto atlyginimą. į 

Lietuvos okupantas per savo 
5-ąją koloną grasina Čia Kana
doje gyvenantiems už ruošimą 
demonstracijų ir rašymą į 
spaudą prieš Lietuvos okupan
tus. Man teko ruošti kelias de
monstracijas St. Catharinėje. 
teko rašyti į Naujienas prieš 
Lietuvos okupantą ir tuos, ku
rie skleidžia propagandą. Už tai 
1975 m. lapkričio 8 dieną kažko
kia komunistų pataikūnė mote
ris 8 vai. vakaro paskambino te
lefonu ir pranešė, kad už “bade- 
riojimą mūsų brolio” būsi nu
žudytas. Aš jai pasakiau, kad 
manęs tuo nenugąsdins.

Tuojau paskambinau policijai, 
kad mane per telefoną grasina 
nužudyti. Policija greit atvyko 
ir pradėjo klausinėti. Dar ne
buvau pilno raporto policijai at
raportavęs, ir vėl suskamba te
lefonas. Prie telefono ėjome 
kartu su policininku. Ir vėl ta 
pati moteris paklausė, ar aš esu 
Joe. Atsakiau: taip. Ta moteris 
ir vėl grasina, kad būsiu nužu
dytas.

f Kadangi šį grasinimą klausė
si prie telefono ragelio polici
ninkas, viską girdėjęs paklausė 
tos moters pavardės ir pareiškė, 
kad prie telefono ne Joe yra, 
bet Regionai policininkas. Vė
liau aš išėjau į kitą kambarį ir 
policininkas skambino į kelias 
vietas. Tas užtruko apie 20 mi
nučių. Po to policininkas^ smul
kiai apklausinėj o apie ruoštas 

'demonstracijas, demonstracijų 
aprašymus anglų kalba laikraš-

(Tęsinys)

K;tas Lukui atsitikimas įvyko 
tarnaujant savisaugos batalione. 
Važiuodamas savisaugos dalinys 
pateko Į lenku partizanų kryž
minę urnį iš abiejų kelio pusių. 
Tik keliems p?.7:s?kė išlikti gy- 
v ems. Lenku partrianai, kauty
nėms pasibaigus, patikrino, ku
ris buvo dar gyvas — tą pribaig
davo. Lukas buvo labai sunkiai 
sužeistas ir visas kraujuotas, bet 
sąmonės nepraradęs. Kada pri
ėjo lenkų partizanas ir spyrė 
batu, jokio dejavimo neišreiškė 
ir lenkas, nusikeikęs, kad tas jau 
yra “pastipęs”, nuėjo. Vėliau, 
kada partizanai pasišalino ir at
vyko saviškiai paimti nukautuo
sius, Lukas buvo dar gyvas ir, 
suteikus pirmą pagalbą, ligoni
nėje pagijo ir šiandien yra gra
žiai įsikūręs Vancouverio mies
te. Yra didelis patriotas, skaito 
daug spaudos, jų tarpe ir dien
raštį Naujienas. Mane vežioda
mas po Vancouverio, Hope ir 
Boston Bar apylinkes padarė 
apie 500-600 mylių ir už tą va
žinėjimą nepaėmė nei vieno cen
to ir dar kaip Kanados Lietuvių 
Fondo atstovui įteikė 100 dole
rių auką. Be to, jo draugas J.K., 
kuris pavardės nenori skelbti, 
irgi įteikė K.L. Fondui 100 do
lerių. Pinigus parvežiau ir per
daviau ižd. K. Lukošiui — J.Š.

Vancouveryje su priemiesčiais 
yra apie 150 lietuvių šeimų 
(taip iš kitų girdėjau).

Patriotu lietuviu didelis nusi
skundimas yra, kad negali rasti 
bendros kalbos
puoselėti.- Bet į spaudą niekas 
nesiryžta apie 
couveryje yra
tos lietuvių emigrantų. Dalis Jų 
yra Lietuvos okupanto garbin
tojai. Bet blogiausia, kad ir riš 
“dipukų” atsirado Lietuvos oku-

tautinei veiklai

tai rašyti. Van- 
ir senosios kar-

čiuose skaitė, nes aš kaip tik. Kanados policija užstoja tuos, 
turėjau po ranka. Paklausė, ar kurie yra ištikimi šiam kraštui.

tokios Trumpai painformuosiu, kaip
buvau

padrą-

esu buvęs užpultas dėl 
• veiklos. Pasakiau, kad 
užpultas.

Policininkas išeidamas
sino nenusiminti ir pareiškė įsi
tikinimą, kad ta moteris dau
giau nebegrasins. Nuo 1975 me
tų iki šiol niekas per telefoną 
nebegrasino, nežiūrint, kad ne 
tik žodžiu per minėjimus ir 
spaudoje prieš Lietuvos oku
pantą rašinėjau. < .

šiuo pasisakymu puriu .padrą
sinti Vancouverib^ietųvius ne
pabūgti visokių šmejžūrrir gra
sinimų iš 5-tosios kolonos, nes

r

Great

Dream 
Machin

tas persekiojimas yra atlieka
mas. Ant voko siuntėja užrašo 
kurio nors patrioto lietuvio ad
resą arba būk tai siunčia kun. 
Iz. Grigaitis. Visi adresai yra 
mašinėle užrašyti ant- vokų.: 
Štai kaip provokacija ir kiršina 
lietuvius. Kartą ir aš gavau. iš 
St. Satharinės komunistinės 
spaudos, bet ant voko mano ad
resas buvo ranka rašytas, tai aš 
lengvai atpažinau-: vieno neaiš
kios kilmės veikėjo rankraštį, 
o vėliau paaiškėjoįtkad jo brolis 
Lietuvoje tarnauja slaptojoje 

'.NKVD tarnyboje ir iš gautų 
* per atvykstančius iš už geleži

nės uždangos svečių pranešimus, 
o dabar ir laiškas prieš mėnesį 
pasiekė St. Catharinę, kad tas

I budelis daug lietuvių, yra išsiun- 
įtęs į Sibirą. ' _

Vancouveryje įšbųvąu „dvi sa-, 
vaiteš ir rinkau žinias,apie lie
tuvių kolonijos veikią. Bendrai 

j paėmus, Vancouveryje yra daug 
patriotų lietuvių. Veiklai pagy
vinti, trūksta drąsesnių vadovų. 
Kaip pavyzdį nurodysiu, kad 
prieš kelis metus iš- vyrų jud
resnės Bendruomenės taip ir ne
begalėjo sudaryti. Tame kritiš
kame momente, vadovaujant Z. 
Kaulienei. susidarė vien iš mo
terų B-nės valdyba. Ir kaip jos 
pagyvino veiklą! ‘ Suruošė sėk
mingą Lietuvių Dieną ir turėjo 
virš $1,400 gryno pelno. -

Ponia Z. Kaulienė iŠ eilės tre
jus metus vadovavo Vancouve
rio lietuvių Bendruomenei, p'a- 

! dedant kitoms ponioms. Būda
ma šešių vaikų motina, reikia 
stebėtis, kad rado reikalą pasi
švęsti lietuviškai veiklai.

Z. Kaulienė dabar yra ištekė
jusi už H. Tumaičio ir su ja 
Vancouveryje teko truputį pasi
kalbėti.

Vancouveryje būnnat, dviejų 
savaičių laikas prabėgo greitai. 
Dėka p.p. Kenstavičių populia
rumo ir jų draugų .nuoširdumo,

Audėnu giria VLIKO 
deklaraciją.

vių sostinėje^Cikr.goįe, o Taftos
Fondas ■ New Yorke-

Įvairių audrų mėfytaS"’ VLI
Kas per 35 savo veiklos metus 
nesuklupo, nepsiseno, okupuoto
je Lietuvoje labai išpopuliarėjo 
tiek pavergtoje tautoje, tek i» 
okupanto agentūrose, kurios jau 
daug straipsnių apie ji ir :o vei- 
kėjus prirašė ir net dvi kny
gas išleido. Tai “rakštis k u- 
rit's okupantas niekaip negali iš
pešti iš savo raumenų. (T ų) 

ją VLIKo valdybą. Netrukus ir*maždaug pasakė VLIKo seime 
pati VLIKo įstaiga iš New Yor-l Čikagoje Ofelija Baršketjčė d i 
ko bus perkelta į Washington.-} | mėnesius dirbusi VLIKe). Vii-

Buvęs ilgametis VLIKO narys 
ir informacijos direktorius Juo 
zas Audėnas Nepriklausomos 
Lietuvos 22 hr. apie VLIKo ban
gavimus ir lūžius įvairiais lai
kotarpiais, teigi nuai vertina 
naujosios valdyba. išMstu de
klaraciją- Apie dabartinį VL1- 
Ką ir tą deklaracią ten taip ki
ta yra taip rašoma:

“Turime naują tarybą ir nau-

DC- Ir taip per 35 metų savo 
.gyvenimą, VLIKas nuo pirmo
sios savo būstinės laikinojoje 
Lietuvos sostinėje Kaune, per 
tremtinių stovyklas Vokietijoje, 
1955 m. atsidūrė New Yorke. 
Taryba pasilieka pasaulio lietu-;

A ir S. Kenstavičiai nebuvo 
kokie verslininkai, bet abu dirb
dami gyveno ne sau sukurti 
prabangų gyvenimą, bet taupė 
uždirbtą dolerį ir siuntė savo gi
minėms Į okupuotą Lietuvą 
siuntinius. Siuntė siuntinius ne
pažįstamiems lietuviams, reika
lingiems paramos, į Suvalkų 
Trikampį; rėmė išeivijos spaudą 
ir ta'utinę veiklą. Jokių asmeni
nių turtų nesusikrovė. Bet jų 
atlikti darbai yra lyg tas švytu
rys, šviečiantis išeivio tamsioje 
naktyje. Tai yra jų nemirštan
tis gerų darbų testamentas.

Šiandieną A. Kenstavičius 
pensininkas, 73 metų. Bet koks 

noriu dar paminėti apie Antaną 1 buvo anksčiau jautrus tauti- 
ir Stasę Kenstavičius. Pirmiau-) niams ir kultūriniams reika- 
siai noriu pristatyti visuomenei iomstoks tebėra ir dabar.

aš visur su jais buvau lyg tos 
pačios šeimos asmuo. Visi.nuo
širdūs, vaišingu

Baigdamas aprašyti savo įspū
džius lankantis pas Vancouve
rio ir kitų vietovių lietuvius,

ir -Naujienų skaitytojams, kad 
Kenstavičiai abudu iš prigim
ties yra geradariai, siekia padė
ti į vargą patekusiems žmonėms 
ir dideli patriotai?

Kenstavičiai yra. pasiuntę į Su
valkų Trikampį virš . 1000 rūbų 
siuntinių? Kenstavičių namai 
yra labdaros ir kultūros namai. 
Apie siuntinių pasiuntimą į Su
valkų Trikampį gal kai kas pa
sakys, kad tai yra fantazija. 
Bet ne! Ponia Kenstavičiene 
įnešė vos pakeldama didelę kar
toninę dėžę, pilną prašymų ir 
padėkos laiškų. Paklausus kiek 
tų laiškų gali būti apytikriai to
je dėžėje, atsakė, kad gal apie 
3,900. .Tai skaitau atliktas mil
žiniškas darbas vienos šeimos. 
Be abejo, ne visus rūbus pirko 
iš krautuvių, daug jų gavo kaip 
auką.

. Dabar apie . mano priedėlį. A. 
ir S. Kenstavičių namai yra tik
ri kultūros namai. Ir tai tiesa. 
Neklausiau, kiek laikraščių pre
numeruoja. bet pastebėjau, kad 
iš Kanados ateina “Tėviškės 
Žiburiai”, “Nepriklausoma Lie
tuva” ir p r i e š k o munistinis 
Speak Up, leidžiamas anglų kal
ba, redaguojamas .Urbono. Iš 
Amerikos — Naujienos, Drau
gas, Laisvoji Lietuva, Keleivis, 
Karys ir kiti. O lietuviškų bran
gių knygų, tai net išdrįsau pa
klausti už kokią sumą jų turi, 
nes jų namuose yra visa biblio
teka įvairiausių knygų. Kensta
vičius išsitarė, kad maždaug už 
porą tūkstančių. Be to, A. Kens
tavičius išsitarė: “Prisipirkau 
knygų, bet saulėleidis ateina 
nelaukiant ir... kas tomis kny
gomis pasinaudos po manęs?”

Išvažiuojant namo, be prašy
mo įteikė $25 auką Toronto Vla
do Pūtvio -Šaulių kuopai ir Ro
mo Kalantos reljefo projekto 
įvykdymui.

Balandžio 22 dieną pas p.p. 
Kenstavičius atvyko H. ir Z. 
Tumaičiai. Tai buvo paskutinė 
vakarienė tarpe Vancouverio 
1: etųvių. Balandžio 23 d. anksti 
iš ryto atsisveikinau su p. Stase 
Kenstavičiene ir A. Kenstavi- 
čiaus lydimas autobusu iš Hope 
išvykome į Vancouverio auto
busų stotį. Iš ten K. Lukas sa
vo mašina nuvežė į aerodromą.

Esu dėkingas K. Lukui už ma
nęs vežiojimą savo automobiliu, 
man lankantis Vancouveryje, 
A. ir S. Kenstavieiams už ma
nęs globojimą būnant dvi savai
tes Vancouveryje. Šios kelionės 
aš niekad neužmiršiu.

(Pabaiga)

kas savos plačios apimties ntor- 
maciniais biuleteniais plačiai 
žinomas ir laisvajam pasauliui 
— ministerijose, bibliotekose, 
universitetuose, Amnesty Inter
national ir kt Ir taip dabar jau 
naujų žmonių rankose, susitvar
kęs VLIKas pirmą kartą išėjo i 
viešumą su savo deklarccija, 
kaip ir turėjo būti padary'ii. Jo
je pasisakoma, ne tik vieniems 
lietuviams, bet ir pasauliui, kad 
po 35 metų VLIKas te era iš i- 
kimas savo pažadams duotiems 
tada tautai už jes jam sutriktą 
mandatą dirbti, kovoti ir veik’i 
jos vardu,, iki bus atkurta: lais
va ir nepriklauso'ma Lietuva.

Deklaracijoje pasisakyta, kad 
“Lietuvių tautos įgaliotas ir vi
so pasaulio lietuvių remiamas 
Vyriausias Lietuvos Kcmi.etrs 
su nauja energija ir pasiryžimu 
tęs kovą už Lietuvos neprkclau- 

i somybę”. Ta kova esanti visų 
lietuvių, esančių tėvynėje ir sve
tur, bendra kova -prieš cLiS.aiĮ- 

< tą. Kad ta kova būtų sėkmihgės- 
!nė, deklaracija kviečiama: ‘ Pa
dėkime vienas kitam, atjąųski- 
mė ir supraškime vienas kitą ir 
jokiu būdu nekenkime jc-aiam 
lietuviui, nes mes juk visi esa
me tos pačios motinos Lietuvos 
vaikai”. Deklaracija paruošia 
gana ‘gera? įsijautusią ątviia 
širdimi, ko‘mes labai ir dar kar
tą labai pasiwendam e mūsų spau
dos . polemikoje vedamoje d J 
politinės veiklos.

Bendrai . imant, deklaracijos 
užsimojimai visų jėgų būrimo į 
Lietuvos laisvės kovą, dėl lietu
vybės išlaikymo ir dėl. v su ben
dradarbiavimo, yra platūs, nuo
širdūs ir. įtikinantys.- Tai įvirs
tas laidas, kad tuos užsimeji- 
inus seks aktyvūs darbai ir k-nd 
VLIKas nesuklupęs išrilaikys 
tol, kol bus jis ir jo veikla Lie
tuvai reikalinga. Geriausios Jani 
sėkmės.”

K. Petpokaitis

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu įstaigą;

' American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, IU. 60643

Telef. 312 238-9787
» Nemokamas panunaviiras užsakant lėktuvų, traukinis, laivų kelio, 

alų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
<ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones t Lietuvą ir kitus 1c sfrm; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiama infer- 
nacijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik retais rezervuoti vietas 
i anksto — prieš - 60 dienų.

AaMrfica 1c the place that Is made

Bonds have been helping to make

dx years. That means your dreams 
can come true fester than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
•Jacd-a-Month pian where you bank.

oe/bie you know it, your American 
’ < .r - wfil b* a reality.
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Take stock in America.
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Chicagos Meno Instituto lobiai

imi

Šiais metais suėjo lygiai 109 vo įsigyta Rubenso, I i t. ano, 
metų nuo Chicagos Meno Instr,Rembrandto ir labai daug ang- 
tulo įsikūrimo. Muziejus dabar lų ir prancūzų aristokratijos 
turi 1,50(»,000 meno objektų, luomo portretų bei sekuliarinio’ 
Per metus muziejų aplanko du meno.^Vėliau buvo įsigyta visas 
milijonai žmonių. Didelę finam- ciklas .Tiepollo kūrinių. Be to, 
sinę paramą teikia turtingieji InstiluJLas tūri "didelę kolekciją' 
žmonės, padeda ir smulkiomis Rytų menei. Ten yra primity-l 

' vaus ir graf ikos meno. į

Jeigu būtų pakankamai vie
šių menas: taryba, religinis, tos, tai būtų galima viską ką 

mėgėjiškas turi išstatyti publikai. Muziejui 
modernus ir klasikinis menas- privatūs asmenys palieka savo 
Apstu ir Renesanso laikų meno, meno kolekcijas, bet nėra kaip 
reformuotojo Boticceli meno.'viską išstatyti parodai- Dalis
Daug primityviškų krucifiksų, stovi sandėliuose.

aukomis bei Įėjimo mokesčiu.
čia yra sutelkta įvairių am-

bažnytinis menas,

kurie pilni tragiškos išraiškos. 
1971 m. po Chicagos gaisro, In
stitutas buvo įsikūręs Chicago .

Instituto meno restauruoto jas 
Alf. Jakštas mikroskopu studi- 

ijnoja paveikslų sudėtį, žiūri 
Academy oi Fine Arts vardu. apačioje, koks pigmen-
1893 m- sekė didelė ekonominė, tas Jr kaip galin,a apsaugoti 
krizė, kaip tik tuo laiku, kai! veikslus nno gedim0 
Chicagoje buvo suruošta Pa-Į 
saulinė paroda Jackson Parke- __________ _
Ta paroda yra žinoma “Colum
bian Exposition” vardu- Vienin- j ATSIŲSTA PAMINĖTI 
telis tos parodos pastatatas yra 
likęs, dabartinis populiarus mu
ziejus, — Museum of Science 
and Industry.

Tais laikais Instituto steigė
jai Hutchinson ir kiti Paryžiuje, 
supirkinėjo klasikos laikų pa
veikslus El Greco “Į dangų 
ėmimą”, kurį buvo užsakęs Is- se ir ant laiptų pilna visokiau-Į riau sutvarkyti. Pav. yra pensi- ne mažu laimėjimu Tolimuose 
panijos karalius Pilipas II. 1577 siu šiukšlių: popiergalių, alausjninkų, kurie parke kortomis lo-'Rytuose — Taivane. 
m. Dadar šis paveikslas vertas ir kitokių skardinėlių primėty 
daug milijonų dolerių, kai tada ta. Paminklo sienos apibraižy- nuo laiko paminklą apžiūrėtų- 
nupirko tik už 40,000 do'l. Re- tds blevyzgomis. Paminklo pry- mūsų garbingųjų vyrų, kurie pa- 
yerson nupirko daug impresio-'šakyje laiptų šonuose yra dvi aukojo savo gyvybę dėl Lietu- 
nistinio meno Prancūzijoje. Bu- cementinės kvadratinės dėžės vos., Man rodosi Dariaus-Girėno

MIKAS ŠILEIKIS

M. š.

gėlėms sodinti. Dabar jos pri
mestos šiukšlių ir pernykščios 
žolės kniužuliu. V

Visas paminklas, jo sienos pa
juodavusios, žalvaris turi juo-

Birželio 2 d. Petro ir Onos Ble-i rinko apie 2(1 asmenų giminiu - 
kių rezidencijoje buvo suruoštas1' ir artimųjų bei draugų pagerb- ■ « 
sūnaus Petro Blėkio universite-: ti abiturientų.
to baigimo proga pobūvis- Susi-j Jaunasis retras Bkkys l«iigė 

-------- 1 Purdue universitetą hortikultū-
!ros laipsniu. Prie vaišiu stalo .... kurios .jaunam gamtininkui par.nkėta , 
geriausios sėkmės, sugiedota

lUaių metų. Kalbas pasakė .. . 
idail. M. Šileikis ir p. Vaicekaus- T 

. Įkas, kuris neseniai atvvko iš , . bet ... .. .. , . *; Lietuvos. Svečiu tarpe buvo po- .

sliprenėmis linijomis, 
te-kia dekoratyvinį įspūdi, t. y. 
kitaip negu kitų tapomos gėlės. 
čia ir via dailininkės geroji sau

* t

vybė ir subrendimas.
Gamtos ji nekopijuoja,

ima liek, kiek reikia- Be jau nu . , , ... . . . . ., . .. nai Juodvalkiai, taip pat atvvkenėtu gėiu, viena kompozicija,!.. , . . .. . ‘- ” 1 is Lietuves. Juodvalkis yra gi- ..
i mes Amerikoje, bet komunistų j

! buvo laikomas trėmime. Dair 
guma svečiu buvo zarasiškiai.

Šiame ne eiliniame susirinki- ...
me buvo pasigesta ponų Blėkių 
dukrelės Ingridos, kuri dabar ..
vaidina Stratfordo teatre kla- ovaza, išimtinai

šalia gėlių vazos, turi optinį di
sonansą: Kairėje pusėje kv. (tra
linės dėmės per šviesios (pa
veiksle nr. 7.).

Yra keletas kiniečių moterų 
portretukų. Vienas kinietės por
tretas su gelių
būdingas- Tarp negausių Taiva- sikinius dramos veikalus. Jinai 
no gamtovaizdžių yra vienas: baigė dramos mokslą prieš po- 

jTaiv.jno miesto vaizdelis, kurisjrą metų Britų Kolumbijoje. An- „ 
•atkreipia dėmesį savo aptinka, troji dukra Irena su vyru, ku- L. 
kalnais, medžiais, ir pilkas dan
gus su baltais debesėliais.

ris tarnauja Lincoln Park Zoo
logijos skyriuje atvyko į paren
gimą vėliau.

Svečiai padėkojo ponams Sie
kiams už gražiai pagamintus 
pietus ir ilgokai pasisvečiavę 
išsiskirstė.

Tėvas Petras Blėkys yra ener
gingas Zarasiškių Klubo pirmi- ... 
ninkas. Kitą dieną jų namuose 
Įvyko Zarasiškių klubo valdy
bos posėdis.

Dar viena sienelė nusagstyta 
nedidelio formato natiurmor
tais; šie natiurmortai — vaisiai 
daugiau ar mažiau konvencio
nalus, skiriasi labiau pabrėžtu 
koloritu nuo bendro parodos 
vaizdo. Kai kituose kūriniuose 
koloritą dominuoja antrojo ir 
trečiojo laipsnio spalvinė gama, 
tai natiurmortuose jauti priz
mės atspalvius. Buvau beveik 
pamiršęs paminėti vieną Port- 
lando žiemos vaizdelį “Sniegas”. 
Tai puikus kūrinėlis, ypač gerai 
pasisekusi kalnų ir namų konr 
pozicij a.

Parodėlė kukli, bet kelia sa
votišką nuotaiką ir įspūdį. Be
veik trečdalis paveikslų buvo

Ir tolimieji kraštai ne sve- parduota.
timi, kai kūryba alsuoja savo 
dvasia. Tubelytės kūrybinis pa
saulis grynai jos pasaulis. Jame 
matai nuotaikingą ramybę, ką- 
rodo ir josios estetinis potencin

ės, kurių parodoje bu
vo apstu. Prie jų ir norisi ilgiau 
sustoti. Kyla nostalgiška mintis: 
“Norėčiau ir aš taip daryti.” 
Aišku, kad negalėčiau, nes ma
no’ stilius yra mano, o josios — 
jos. Tubelytės tapyba beveik 

hplokštumynė, bet su trečiuoju 
'Lv, n Q T I TN-Q 11 C!

Chicagos akvariumas (Akvarelė)

MARIJOS TUBELYTĖS PARODA
IR TOLIMIEJI KRAŠTAI NE SVETIMI

tiktai budinti Alicija Rūgytė ant 
stalo turėjo kūrinių sąrašą — 
daugiau, kaip 50 eksponatų. 
Apie autorę tik iš tolo girdėjau, 
todėl buvo sunkoka orientuotis, 
kas ją nubloškė į Tolimųjų Ry
tų pasaulį. Man buvo ir staig- 

priežiūros, todėl, kad jis stovinant svetimos žemės, ten palieka mena susipažinti su josios kū- 
parko pryšakyje. švara būtina. 
Ar nebūtų galima ka. > nors gc-

Dailininkės Marijos Tubęly- 
das dėmes, o' raidės su lakūnų lės tapybos paroda, vykusi Jau- 

Marquette Parke prie Mai- vardais sunkiai įskaitomos. nimo Centre, priminė nepriklau- 
quelte Rd. ir California kampo Paminklus turėtų prižiūrėti somos Lietuvos laikais Klaipė- 
yra monumentalaus dydžio' pi-'savivaldybė, bet taip nėra, šis dos 
ramidės forma Dariaus ir Girė
no paminklas. Dabar atrodo ap
leistas. Trikampyje yra liktai 
viena lysvelė gėlyčių pasodinta. 
Bet aplink paminklą, takeliuo-

.udste išrašytus žodžius: 
milžiniškas Dariaus ir Girėno!“Jūra mus skiria, jūrą mus vie- 
paminklas reikalingas geresnės’nija”. Kai lietuvis kdją pastato

jmintą pėdą, šiuo atveju dail. 
Tubelytė savo paskirt} atliko su

rpba. Paroda pasibaigė birželio 
3 dieną- Parodą globojo konp. 
“Giedra”.

Dalyvis

— Atrodo, kad Chicagos mies
tui bus sunku iš Washingtono 
gauti pagalbą sniego išvežimo 
išlaidoms padengti.

šia, juos paprašyti, kad laikas! 
n ncminbla anvi rorn- Marija Tubelytė gyvena Tai* 

vane, Tautinėje Kinijoje. Iš jos 
kūrinių matyti, kad anksčiau 
gyveno Portia n de,' Ore, tai ro-
dtf josios keletas Paeifiko pa- -gėlytės, 
kraščio kalnuotų gamtovaiz-l. . 'p’

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ŠEŠTADIENI, LIEPOS 28 d.

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

(26-ta gatvė, vienas blokas į rytus nuo S. Western Avenue)

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniką,.

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.
Į ____________ -------------------------------------------------- - ------------------ ------------------------ -----------------------------—■■ - • ; • ■ .'Oi ; -

džių. Yra ir kitų vietovaizdžių, 
vienas, gal būt tapytas Šveica
rijoje, būtent “Lugano eže
ras”. (?)

Spausdinto katalogo nebuvo,

■postas , turėtų atkreipti dėmesįi'Ūaatavimu, tatai sudaro taupaus j 
ar LB, kuri taip pat rūinasi lie- ^kolorito unikumą ir J 
tuvybės' reikalas. Toks apsilei-’įįį paprastumą. Pav., gvazdike-- 
dimas, koks dabar yta, lietu-jlfei grafiškai užakcentuojami 
viams garbės nedaro: Palikti ; • ' - - —
and Dievo valios negalima. 4 -

' M-'Š.

^kolorito unikumą ir kompozici-j
" rcx’-cj rzrliLo-'

— Chicagos prostitutės reika
lauja, kad būtų areštuojamos 

Ine jos vienos, bet kartu su jo- 
M. Šileikis mis buvusieji vyrai.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, Ill.

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
MIKLI

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Helps Shrink 
Swelling Of - 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation, No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

ENERGY 
WISE

Lbnft use of cUs washer 
to once a day, after the 
evening mesi, and cut 
excessive use of water 
and electricity/

Dart be a

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. P. T. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl $10.30

Minkšti viršeliai

Minkšti viršeliai

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, Bl., 6060S

Pridėti doleri pašto išlaidoms.

$10.00

$15.00

$10.00

MĄUilBHfM, WKAOO $, HL, Flidafr 1$7*
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menė darbo pasiskirstymo principą atmeta iki šios die
nos. ALTa visą laiką glaudžiai bendradarbiauja su reor
ganizuota Bendruomenės dalimi, bet savo pozicijos ne
pakeitė frontininkų diriguojama Bendruomenė.

Frontininkai dar ir šiandien nori įsakinėti ALTai. 
Per savo tarnus jie atsiuntė ALTai šešis punktus, kurių 
paskutinis reikalavo ALTą paklusti frontininkų. ALTa 
nebūtų save gerbusi, jeigu būtų sutikusi imti įsakymus 
iš pašalinės organizacijos. ALTa nebus ALTa, jeigu ji pri
klausys nuo GeČio kontroliuojamos “tarybos”. ALTa yra 
laisva Amerikos piliečių organizacija. Ji nebus laisva, 
jeigu užsienio atstovai sėdės jo pasitarimuose. Į “mokslo 
simpoziumus” galima pasikviesti ir Maskvos atsiųstus , 
žurnalistus, bet į ALTos posėdžius maskviniai nebeįlei- 
džiami. ALTa kovoja prieš Maskvos okupacinę politiką.1 
Ji negali svetimųjų įsileisti į pasitarimus. Jeigu ALTa, Į 
norėdama šitokiu būdu pagerinti santukius, padarytų to
kią nuolaidą, tai Amerikos lietuviai pasipriešintų. , i

Bet kodėl mes turime visą laiką kalbėti apie ALTos 
pastangas gerinti santykius su frontininkų Bendruome
ne ? Ar ne laikas išgirsti, kad ir Bendruomenė ėmėsi kelių 
pagrindinių žingsnių pagerinti santykius su ALTa?

Bendruomenės vadovybė galėtų nutarti panaikinti 
dvigubą reprezentaciją Washingtone. Tai galėtų būti pir-

M. Šileikis Waukegano miesto kampelis

ALTa gerina santykius... su Bendruomene mas žingsnis abiejų organizacijų santykiams pagerinti. 
Į Washingtona važiuojantieji ALTos atstovai galėtų būti 
tikri, kad niekas kėslų į jų ratus nekamšios, kaip tai daro 
sostinėje laikomas Bendruomenės “ambasadorius”. Be to, I 
Šitoks nutarimas neturėtų būti surištas SU jokiomis kon-j Lietuvių Bendruomenė yra pa- 
cesijomis siunčiamų delegacijų sąstatam Jeigu frontinin-1 grindinis mus vienijantis veiks- 
kų Bendruomenė atsisakys nuo dvigubų atstovybių, o vė
liau reikalaus, kad jų atstovai būtų įjungti į siunčiamas 
delegacijas, tai tokios koncesijos yra bevertės. ALTa turi 
būti laisva delegacijų sąstatui parinkti. Ji turi teisę pasi
rinkti pačius geriausius atstovus, kad pasitarimų metu 
jie būtų naudingi. Šitą klausimą tektų išspręsti pirmą 
pasitarimų metu.. Jeigu jie neatsisakys nuo dvigubos rep
rezentacijos Washingtone, tai su jais reikėtų nutraukti 
visus pasitarimus ir susitikimus, kol jie pakeis savo nuo
monę.

Antras klausimas galėtų būti pasikėsinimas į Vasa
rio mėnesio aukas. Tegu Bendruomenės vadai paskelbia, 
kad jie atšauks Nainio padarytą kreivą žingsnį, tada 
ALTa galės susitikti ir tartis kitais klausimais.

Kol šie du klausimai neaptarti ir nesutarti, tai jokios 
kalbos negali būti apie “santykių gerinimą”. -

politinę — kultūrinė veikla yra 
pagrindas ir mūsų politinei 
veiklai. Kultūrinė mūsų veikla 
yra rodiklis, kad mes rūpinamės 
savo tautos dvasiniais reikalais, 
kad mes esame gyva Lietuvos 
atžala ir mes jai savo kultūri
niais atsiekimais neleidžiame 
nudžiūti. Be kultūrinių atsieki- 
mų, taip reikalingų mūsų lietu
viškai egzistencijai, greit liktu
me be lituanistinių mokyklų, be 
chorų, be lietuviško jaunimo ir 
■be lietuviškos spaudos. Politika
vimu mes jaunąją kartą neišlai
kysime prie lietuviško kamieno, 
Q tik.’ kultūrinė veikla padės 
mums prisiauginti ir politinėje 

j srityje nusimanančių * darŠuo- 
tojų-’Ą r-Tr r-’

Tai, ką aš čia rašau, nėra vien

niam pastatui suirti. Priešingai, nes tarp kelių auklių — vaikas 
išeivija pasipuošė daugeliuI auga be galvos. O Lietuvių 

Bendruomenei, kaip kultūrinei 
organizacijai, yra laisvas kelias 
veikti politinėje srityje per savo 
atstovus, įeinančius į VLIKą ir 
ALTą. Bendruomenė, kaip kul
tūrinė organizacija, galėtų būti 
didelė parama mūsų politinėje 
veikloje, kur artimai susiję poli
tiniai ir kultūriniai reikalai.

Jei Liet. Bendruomenė nori 
perimti lietuvių politinį vado
vavimą, tai tokią pat teisę, gal 
net ir didesnę, turi ir Šaulių Są
junga, kaip gerai organizuotą ir 
gausi narių skaičiumi. Bet ji be- 
kompromisiniai remia darbą už 
lietuvių tautos išlaisvinimą ir 
nepriklausomybės a t s t atymą. 
Šaulius, kaip vyrus, taip ir mo
teris, matome <

reikšmingų laimėjimų”.

Tai tik gražūs žodžiai, kad
Paskutinėmis savaitėmis skleidžiami gandai, kad 

ALTa gerina santykius su Bendruomene. Pradžioje tie 
gandai buvo tiktai kuždami ant ausies, vėliau jau pokal
biuose skleidžiami, o dabar jau pralenda ir į senus sa
vaitraščius.

Bet toks tvirtinimas yra tuščias. Jo nereikia patylo
mis skleisti. Jo nereikia siuntinėti į kitus miestus, jį ga
lima paskelbti Naujienose. Jį įdėtų ir Bendruomenės orga- 
nes, nes ir jų tokia žinia gali būti įdomi. Svarbiausia, kad i 
žinia teisinga.

Blogas būtų tas ALTos pareigūnas, seniai ALToje 
dirbąs ar naujai išrinktas, kuris tvirtintų, kad ALTa ne
norėtų pagerinti santykių su bet kuria organizacija, sie
kiančia laisvės rusų pavergtai Lietuvai. ALTos santykiai 
yra geri su visomis tomis organizacijomis, kurios pritaria 
ALTos tikslams ir bendromis jėgomis nori padėti lietu
viams išsilaisvinti.

Kad ALTos santykiai buvo geri su JAV Bendruo
mene, kiekvienam Amerikos lietuviui buvo žinoma. ALTa 
padėjo VLIKo įsteigtos-Bendruomenės vadams įkelti koją 
į visuomeninį Amerikosdfėfuvių gyvenimą, padėjo VLIKo 
atstovams išrūpinti vizas, apmokėjo jų keliones į Ame- atėjo frontininkų Bendruomenei padaryti, ar bent atitai-politinei veiklai, 
riką, davė pinigų viešbučiams ir pietums, ir tarėsi, kaip syti tuos žingsnius, kuriais tie santykiai buvo gerokai 
įtraukti visus Amerikos lietuvius į visus apimančią lie- apardyti, 
tuvių organizaciją.

Santykiai būtų ir toliau sėkmingai vystėsi, jeigu 
Bendruomenės vadovybė nebūtų tų santykių išardžiusį. 
Bendruomenės priešakin atsistoję frontininkai, vietoj 
bendradarbiavimo ir santykių gerinimo, pradėjo Ameri
kos lietuviams įsakinėti.- Jie įsivaizdavo, kad jie daugiau 
žino ir turi teisę įsakinėti. Jie esą mokytesni, daugiau 
žino, ir kad jiems reikia daugiau pinigų. Jie sulaužė pa-

nys. Iš tikrųjų turėtų taip būti, 
bet, deja, toji mūsų šiandieninė 
Bendruomenė yra padaryta pa
grindiniu lietuvius skaldančiu 
veiksniu. Kol Lietuvių Bendruo
menė dirbo kultūrinį darbą, lai
kėsi darbo padalos su kitais 
veiksniais, kol Lieti Bendruo
menė buvo vadovaujama demo
kratinių pažiūrų vyrų — ji buvo 
lietuvius vienijantis veiksnys. 
Bet kada maža' ambicinga gru
pelė perėmė vadovauti Lietuvių 
Bendruomenei ir tuos, kurie ne
pakluso jų diktatui, išmetė iš 
eanamų pareigų, — suskaldė 
bendruomenę ir pagaliau pasi
ryžo sugriauti mūsų politinių 
veiksnių ALTos ir VLIKo veik- 

. ... ______ . lą ir perimti iš jų.-politinę veik-
ALTa padarė daug žingsnių geroj on: pusėn. Laikas i lą, t.y. vadovauti Amerikoj lie- 

- '■ »........................................ Toks
Lietuviu Bendruomenės nūši-' 
gręžimas nuo kultūrinės veiklos 
ir nesilaikymas ankstesnės su
tartos darbo padalos su mūsų 
politiniais veiksniais ALTa .ir 
VLIKu yra ne kas kitą, kaip 

’ neprašyto ožio įsibrovimas į
svetimą daržą. Juk didžiausioji "kovojančios’ Lietuvos

A. TAMULYNAS

PASKLAIDŽIUS SPAUDOS PUSLAPIUS

dalyvaujančius mano nuomonė, bet .yra pačios, 
pavergtų tautų savaitėje (eise- diliosios lietuvių dalies, taip 
noje), Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimuose, o taip pat ir 
kultūrinio darbo baruose: cho
rai, tautinių šokių grupės, kny
gų leidimas ir kiti.

'Šaulių Sąjungos daliniai ir 
Centro valdyba remia finansiš-’ 
kai kitas tautines organizacijas, ^ami, ar juos ruošia Lietuvių 
•ALTą, VLIKą, Balfą^ ir kitus Bendruomenė ar Reorganizuota
kultūrinius renginius. Štai ir da
bar Šaulių S-ga pastatė Romui 
Kalantai paminklą, nes R. Ka

vadinamos trečiosios tylinčio- 
sios grupės, .kuri nepriklauso nė 
vienai iš dviejų bendruomenių 
— stovinti šalia nuo tuščių be
reikšmių ginčų, bet visur, kur 
lietuviški reikalai šaukia — at
eina su savo auka, remia visus 
kultūrinius renginius, nežiūrė-

šių metų kovo 19 d. “Drau-1 Fronto bičiulių ^kritiškai įvertin- 
ge” išspausdintas J. Kojelio tas veiksnių darbas ir kokias 
straipsnis “Naujų idėjų beieš- naujas laisvinimo veiklai idėjas 

. _ . . kant”. Tai Lietuvių Fronto bi-
ties prelato Balkūno, pirmo Bendruomenės pirmininko, į čiulių Angeles sambūrio su- 
viešai paskelbtus pasižadėjimus, : 
ALTai skiriamas Amerikos lietuvių aukas. Dėl šios ne- i galio aprašymas — 
draugingos ir nepateisinamos frontininkų politikos Bend
ruomenė, dar nesusiorganizavusi, suskilo, bet santykių 
su ALTa nepagerino. Atskilusi Bendruomenė pripažįsta 
sutartą darbo pasiskirstymo pradą ir nenori kėsintis į 
ALTos aukas. Tuo tarpu Gečio vadovaujama Bendruo-

surado.
J. Kojelis Įvadiniame į studi-

lietuvių dalis tokio Liet. Bend
ruomenės brovimosi į politinę 
veiklą nepageidauja ir kam tai | 
reikalinga dublikuoti tą mūsų 
politinę veiklą ir tokiu lenkty
niavimu tik pakenkia Lietuvos 
laisvinimo bylai. Amerikos j^us besibylinėdama su tokiais 
aukštieji valdžios pareigūnai pat lietuviais> geriau pasektų

dėl savo laisvės simbolis, o toks 
paminklas primins mums Lietu
voj kovojančius ir žūstančius 
dėl Lietuvos laisvės.

Taigi ir Lietuvių Bendruome
nė, užuot dvejus metus po teis-

Bendruomenė, o tik jiems svar
bu, kad tokie renginiai yra rei
kalingi lietuviams.

(Bus daugiau)

ls Irako ginklai 
eina į Iranu

Mula Chomeini patyrė, kad 
ginklai dideliais kiekiais iš Ira
ko eina į Iraną. Tvirtinama, 
kad šachas Rėza Pahlevi siun
čia didesnius kiekius ginklų į

ir pradėjo kėsintis į; ruoštų politinių studijų savait- jų programą žodyje teigia: “Pa- 
' . tikslu, jų' grindinis mus vienijantis veiks-

pačių žodžiais tariant, “kritiškai nys yra Lietuvių Bendruome- 
įvertinti veiksnių dirbamus nė” ir toliau rašo, kad “kūry- - xt :
darbus bei laisvinimo veiklai bingos asmenybės,-idealistai vi- kwn grupe, atstovauja lietuvius ifntųsį kilnesnių darbų. © tų Traną? kad ,žmonės galėtų gintis

i suomenininkaų įžvalgūs situaci- politinėje veikloje. f jar^u yra begale, tik, deja, nėra nuo mujos gaujų. Chomeini ren-
Turim VLIKą ir ALTą politi- kas juos dirba. Juk kultūrinė į giasį keršyti Irakui už trans- 

susipažinti, kaip atrodo tikai neleido mūsų visuomeni- nei veiklai ir daugiau nereikia, veikla nemažiau yra svarbi' už L portą. ■ - - •>- - -

paieškoti naujų idėjų...” i .
Manau, kad visiems yra įdo- jos vertintojai'bei atsakingi kri- 

mu

yra tik klaidinami, kas pagaliau,^auli Sąjungos pavyzdžiu ir I

ANTANAS RYLIŠKIS

FRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ
(Tęsinys)

— Kaip aš turiu kreiptis į tamstą, tardyto
jau ?

Tardytojas sako:
—Vadink mane piliečiu.

Tardytojas, kreipdamasis į mane, kliausia:
— Aš norėčiau šiokių tokių žinių apie žemės 

ūkį Lietuvoje?
— Su mielu noru Tamsta informuosiu iš sa

vo patirties ir agronomų žiniomis, nes esu ūki- 
nįnkas.

Tardytojas lausia:
—Kodėl Smetona ąertė ūkininkus kraustytis 

į vienkiemius ir nenorėjo, kad žmonės gyventų 
didesniuose telkiniuose ?

Atsakiau, kad aš gyvenau miestelyje apie 
100 kilometrų nuo Kauno, tai Smetonos kėslų 
nežinau ir apie juos negirdėjau, bet apie Mari
jampolės miestą ūkininkai išsiskirstė į vienkie
mius, dar Smetonai ganant savo tėvo gyvulius ir 
jie dabar nenorėtų savo noru grįžti į kaimus.

lt/^4 m. aš gyvenau Alytaus apskrities Pa
sekmių kaime — vienkiemiuose. Seiliaus ūkyje ir 
dabar gyvenu miestelyje. Seiliaus ūkis 20 hekta- 
jų ploto. Jo’ ilgis maždaug 500 metrų ilgio ir apie

400 metrų pločio Jo trobesiai maždaug viduryje. J tavęs Lietuvos pilietybę 1922 m. Į Raudonąją ar-
Asmetiiškai mačiau, kaip šeimininkė kepdama 
blynus pavalgydino dukrelę ir vėliau tuoj pat 
pasiuntė pas tėvą į lauką su dviem maišeliais avi
žų arkliams. Tėvas, pašėręs arklius, pats atėjo 
į gryčią pusryčiauti, arba kitą kartą vasarą sei
mininkas šienaudamas pamatė kylant debesį. Jis

miją buvau mobilizuotas 1918 m. spalio mėn, 5 
dieną, todėl mobilizavęsis legaliai išvažiavau į 
Lietuvą, kaip optantas.

Tardytojas sakė, kad kitą kartą mane iš- 
klausinėsiąs, o šiandien turįs ištardyti kitą as- 
inehį.

metęs šienauti, pasikinė arkilus ir sumetęs sau
są šieną į vežimą prieš lietų suskubo atvažiuoti į 
klojimą su sausu šienu. Dabar gyvenu Varėnos 

■miestelyje. Jų derlingesni laukai tiesiasi prie 
Druckūnų kaimo už 5 km. nuo namų. Jis pusry
čiauja iš krepšio ir jau prieš lietų ne tik sieną 
neatveža sausą į namus, bet ir patys grįžta stfy- 
ti. Pagaliau aš paprašiau tardytojo pasakyti mano 
nusikaltimą, kodėl sėdžiu kalėjime daugiau mė
nesio ir nežinau kuo kaltinamas.

Tardytojas iš savo pusės paklausė:
— Argi nežinai nusikaltimo?
Aš pasakiau, kad jokio nusikaltimo, nei kri

minalinio, nei politinio nesu papildęs, todėl aš 
norėčiau konkrečiai žinoti kuo -esu kaltina
mas?

Po keleto dienų iššaukė mane tardytojas. 
Jis, pasisveikinus, paklausė kaip kameroje laiko
mi dū komunistai: Ošerovskis, o kito pavardės 
neprisimenu. Tardytojas sakė, kad Trockis bū
damas Meksikoje įkūręs žydiškąjį tarptautinį in- 

i ternacionalą Nr. 4. Pirmieji internacionalai bu
vę įkurti, bet iširę karų laikuose. Leninas įkūręs 
3 internationalą, o dabar Trockis įkūręs 4 inter
nacionalą 1938 metais. Žydai sionistai esą Troc
kio tarptautinio internacionalo nariai, bet da
bar dedasi komunistais. To dalyko aš nežinąs, 
bet Ošerovskis visą laiką buvo komunistas. Tar
dytojas sako:

Trockistų - komunistų jaunimas mums 
atėjus į Lietuvą, darbuojasi sąžiningai su mumis.

Tardytojas, žiūrėdamas į mane, tarė- r
— Esi Raudonosios armijos dezertyras ir 

dediesi nieko dėtas. Mes viską žinome. T
Aš, žiūrėdamas tiesiai į tardytoją, atrėžiau;,
— Jūs nieko apie mane nežinote. Aš esu op-

Tardytojas klausia kokiomis aplinkybėmis
UŽ ėSU "atsiradęs Rusijoje? A r •

Mano sehelis Anupras, tėvo tėvas, iš sa- 
' vo krašto buvo caro paliepimu ištremtas ūž mal- 
'^aknygrų pirkimą lenkiškomis raidėmis. O buvo

taip. Jo žmona Karolina ir sūnus (mano tėvas My
kolą^) . pirko. vienas giesmyną kantišką, o kįtas 
maldaknygę Tą naktį į namus įsiveržė 2 žanda
rai ir pradėjo tikrinti visus padėlius. Sekusioje 
— kamaroje tėvo skrynutėje rado naują maldak- 

° senelio motina tuo tarpu čiupo giesmyną 
ir įdėjo į savo marškinių antį. Gubernatoriaus įs
taiga už maldaknygės laikymą namuose drau
džiamomis raidėmis nutarė senelį ištremti arba, 
jei sutiks, išvykti savanoriškai už Dniepro upės 
gyventi, tai leis ten ir pasilikti. Tokių tremtinių 
buvo apie 15 asmenų. Jie sutarė organizuoti lie
tuvių kompaktinę masę, Vykti į Gudiją. Mano tė
vas Mykolas buvo krikštytas Lamanoro bažny
čioje, o motina Antanina Stukaitė Kuktiškių pa
rapijoje ir Vykdama į Malkovką turėjo apfe 10 , 
metų ,o tėvas buvo ap$e 17 mėtį. AŠ gimęs Mal- 
kavos kaime ir krikštytas Riasnos' Romos Kata- 
ligų bažnyčioje 1897 metais, todėl ir 1918 metais 
mobilizuotas spalio mėn. 5 d. į Raudonąją ar
miją.

1916 m. birželio mėn. mobilizuotas į caro ar
miją ir Karpatų kalnyne prie Zolotaja lipa, 1916 
m. rudenį buvau kontūzytas, o 'Černovicų ligoni
nėje gydomas. Ten požemyje buvau.apnuodytas, 

dnjorfrts. 1918 m. spalio mėn. 5 d.;
, buvo paskelbto pirmoji mobilizacija į Raudoną
ją armiją karininkų ir puskarininkių.,____ ,

-daugiau)
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DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTA5 

KALBA LIETUVIŠKAI 
261? W 71 St. Tel. 737-5145 

Tikrinu akig. Pritaiko akinius 
“contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta treč.

ir

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tot LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

TEI------BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimu.

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wee*^heėt«r Community klinikoe 
Medicinos direktorius 

a93S S. Msnhoun Rd. Westchostor, ik 
V ALANDUS: 3—8 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728 H'.

Kauno įgulos bažnyčia

J. JONAITIS

'If

Lietuvos istorinių žemėlapių katalogas Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai

DR.LE0NAS SEIBUTI& 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL an trad. 1—4 popiet,

Qfito teief.: 776-2830
Ktzidencijoe teief.: 448-5545

š:omis dienomis atsiųsta pa
minėti ir parecenzuoti įdomus 
20 puslapių spaudos leidinys, 
pavadintas profesionališkai — 
“Rare Antique Maps and Prints” 
(Re'i senovės žemėlapiai ir 
spaudin’a'). Leidėjai ir parda
vėjai pasivadinę Collector’s Cir- 
cle Ltd. Adresas: P. O. Box 
95050 •— Woodfield Station, 
Schaumburg, Illinois 60195. Te
lefonas (815) 439-1113. Tik pir
majame aplankos puslapyje re
produkuotas senoviškas Lietu
vos-Lenkijos žemėlapis atkrei
pia dėmesį.

tikslas atrodo, kad vis mažiau . 
1 

jaunimo sužinos afie tucs drą
suolius.

Šaunų pastangomis, Lietuvių 
. kalinėse, pastatytas puikus Ro

mui Kalantai paminklas. Gėlių 

KAZAKEVIČIAUS VIZITU PASĖKOS
? L. B nė. Ir šio paminklo atida-

Daugiau kaip dvidešimt me., prieš okupantą. Tuomet bend- ryme> nedalyvavo nei viena jau
tų išeivijos lietuviai lemiai, dar.Į radarbiautojams niekas nervų n’mo organizacija. J-k Kalan- 
niai dirbo šalpos, švietimo jr nebegadintų. Kalinauskas buvo jaunuo-

B. LŽS garbės teismas pas- liai ir jų žygiai mūsų jaunimo 
švieti.1 merkė visus tuos, kurie pasisa- turėtų būti sektini, kaip skais

ko prieš okupanto bendradar- čiausios žvaigždės. Nestebėtina, 
bius.

C. Jaunąją išeivijos kartą pra
dėta auklėti taip, kad ji many- T

j Lietuvos laisvinimo darbą, šal- 
] pos darbą dirbo Balfas,
I mo ir kultūros sritį tvarkė L. 
! Bendr., o Lietuvos laisvinimo 
{ reikalais rūpinosi Altą ir Vil
kas. Tada darbai klestėjo. Dai-

To žemėlap’o parašas-paaiški
lumas “Poloniae Lithuaniae 
Descriptio” ir dvi eilutės že- 
m au tiek nuotraukoje sumažin
tos, kad ir per padidinamą stik
lą neįskaitomos, bet gelbsti ko
lektorių paaiškinimas, būtent: 
“6-15. Poland-L’thuania. A. Or- 
telius. Antwerp. 1598”.

Dviem įžanginiais straipsne- 
l ais “The Catalogue” ir “The 
Maps” paaiškintas to leidinio 
t'kslas. būtent — grynai komer- 
c;n;s. Ten parašyta:

“Kuomet pirmieji geografi
nis’ žerrė’apiai pasirodė 16-me 
•‘r 17-me šimtmečiuose, Lenkija 
’v Lfehiva nuo 1569 metų “Liub
lino Unijos” buvo sujungtos į 
d'dele Europos galybę. Lenkijos 
že—ėlap’s buvo įterpiamas be- 
ve;k visuose atlasuose; sekė 
Lietuvos žemėlapiai. Vėliau, 
unijai sustiprėjus, abi valstybės 
pradėio pasirodyti tame pačia
me puslapyje.

Rusu okupacijoje 19-me šimt
metyje ir ypat’ngai per I ir II 
Pasaulirrus karus, tu dviejų 
kraštu žemėlapiai ir atlasai — 
prosenoviski ir modemiški — 
dingo bombardavimų sukeltuose 
gaisruose arba liko apversti ir 
palaido’i namų, privačių ir vie
šųjų bibliotekų bei knygų krau
tuvių griuvėsiuose. Nacių ir ko
munistų plėšikaujantieji karei
viai nepaisė lietuvių ar lenkų 
kultūros; knygos ir žemėlapiai 
buvo naikinami be atodairos, o 
tos, kurios išliko nesunaikintos, 
buvo išgabentos į Vokietiją ar 
Rusiją, išsklaidytos ir į savo bib
liotekas paski rstytos. Rasėj as 

’ mano, kad kai kas turėjo tikslą

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
• • •

"Viešpaties ranka buvo su jais ir didelis skaičius, kurie Įtikėjo, 
gręžėsi { Viešpatį".

Ap. Darb. 11:21.
Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia jo galybę ir vadovystę. Dėlto 

kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis yra tarsi Viešpaties pirštas. 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prašyti iš aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

SV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

kad p. Tijūnas pasigedo lietu- 
■ visko jaunimo, paminkle atida
rymo iškilmėse. .Tik jo nurody
tos nedalyvavimo priežastys per 
švelnios- Mano nuomone, pa- 

• miklo pašventinimo iškilmėse 
jaunimo nedalyvavimo priežas
tys slypi daug giliau.

Prisiminkime rengiamas Pa
vergtų Tautų minėjimo eisenas

nų ir šokių šventės, Genocido kad Lietuvos ateitis prik- 
, Kersteno komiteto j ]auso tiktai nuo okupanto matej parodos, Kersteno komiteto Į lauso tiktai nuo okupanto malo- 

Į darbai ir panagiai, žinoma^ Kad nės. Jaunimo tarpe turi plisti 
: tas negalėjo patikti okupantui, okupanto siūlomos idėjos. Grei-

Tyliai, viešai neskelbiant, kiaušiai tą galima pasiekti, tai 
okupanto agentai pradėjo gerti ProPagandes kursuose Vilniuje. ....... j..,.,.., ....___

j kavutę mūsų “inteligentų salio. ?radeta inajzmtl jaumnio tarpe „^^0 Centfe. Visų kitų tautu J __ - __ \ /O O <-» rei 1 s-'. z-41 Z-.T-V -T, nlrj-z. Ir t A

DR. V IT. TAURAS 
(žYOYTO-as ir i.ųiKURUAS 

endra pralenkt, spue. MOTERŲ Hgc^ 
Jfisas 2652 WEST 57th S’lR'jE'I 

TH. PR 6-1223
jjj’lSU VAL.; pirm.- antxacL, treėiao.
r penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Sfeatadie > „ . , x ,.nuošė ir net katalikiško dienB 

rąščio Chicagoje, redakcijoje- 
Ir tada pasirodė “]_

• kregždės”. Pirmiausia Jėzuitų
JKTMUPEDA^PfiOTEąjSTAi 1 

Appr&uu. - Protezai. AMku bau M 
dažai. Speciali pagalba tojoma. tiesiog dabartinė Lietuva, 
-.rtxeu iwwonfij ir t t, ,

p-t ir 6-8. a-tadiemaia »-J Clcero daktarai Jau otgani- 
Waat 63rd St* Chicago. VL 60629 J zavo vaikų ekskursijas į pįo.

lalaf.: PRtepact S-5M4 ij nierių stovyklas, kad ten atei- 
" -------- I tininkai galėtų; “viską atnaujin.

17 I /I <j f Ti A J ti Kristuje’’, Ta tiltų statytojų 
akcija išsiplėtė, stipriai ją pa
rėmus katalikiškiems laikraš
čiams.

o*g*l susitarimu.

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
• 5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija. 

5037 Central Ave.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-1004'

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

T»l. WA 5-8063

SOPHIE BARČUS 
radijo Šeimos valandos 
Visa* prugnmo* Hi WOPA, 

1490 IdL A. M.

Lietuvi? kalba: kasdien nuo pir
madienio Dd penktadienio 8:00 
—3:30 vai. popiet Mkadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8'JO iki

Vedefe Aldona Deukue

Telefu HBmtoefc 44411
H 5f Se. MAPLEWOOD A V B. 

CHICAGO, ILL. ttttt

A “Lietuvos Aidai’
-KAZĖ BRAZDŽIONYTt

Programa* v»di|a

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai. vak.

Visos laidos ii WOPA stoties, 
banga 1400 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vah p.p. 
ii WTTS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71rt Street 
Chicago, Illinois 60629 

Teiet 778-5374

Tyliai,

nės- Jaunimo tarpe turi plisti

Vasario 16 dienos akto reikšmė,' jaunimas ž iuoįa į.artu'su 
įvedant pakaitalą, . Karaliaus Ti fie;uvių jauniJ

pirmosios Mlndaugo vainikavimo sukaktį.’mas nedaiyvauja eisenose- O da-i sunainkinti jei ne visus, tai bent 
jč^.4 Okupanto bendradarbių valdo- bar> po Kazakevičia,Us įmanomai daugiau vertingų kny-

kunigas paskelbė, kad nereikia m0Įe spaudoje, visi tie, kurie kajp ggjį jaunimui sakyti, kad ir dokumentų, įrodančių tik- 
rašvti “okupuota Lietuva”, bet P, Okupantą ar jo susideginę jaunuoliai vra *he- istorinę tiesą.

............... rojai. Nestebėtina, kad ateitinin-į Sąsiuvinyje yra 18 žemėlapių, 
kai nedalyvavo R- Kalantos pa-p^ginalių reprodukcijų, prade- 
minkte’ šventinimo iškilmėse, i Lietuvos ir Lenkijos unijos
Juk vyriausio vado sūnus moko- su^e^ 'toTitorija visais metais 
si Vilniaus universitete. Bubą a^^sčiau unijos, žemėlapis da- 
du nesuderinami dalvkai. Ko ga-įtuotas Poloniae-Litvaniae De 
Įima laukti iš L. B-nės ? Ne vel-l scriPtio- A- Ortelius. Antwerp, 
tiri Rekašius' teigia, kad PLBj1958’” Liublino unija (1599) len- 

jant savo g^-vy-bes, neturi žavė- sudarė ip ^1^0^05 su oku-1 kai ,r šiandien tebesidžiaugia!
ti išeivijos; lietuvių jaunimo. _nto valdžia Vilniuje. Todėl ji| Kataloge sužymėti virš 70 par- 
Okupantui palankioj spaudoj. ir nenorėjo organizuoti jauni- Svirnui skirtų žemėlapių ir ki- 
sketbiama, kad jie bum pamišė- m0? dal>;.avin;ui R. Kalantos leidinilb Bet kain°s tai jau

Okupanto bendradarbiu valdo- bai5 ’po Kazievidiatls \izitų. įmanomai daugiau vertingų kny-

klapčiukus, vadinami: “atplai-- 
Cicero daktarai jau organr ^mis’ ekstramistes ir panašiai” 

Taip stengiamasi slopinti išeivi
jos jaunimo pasipriešinimą oku
pantui-

Lietuves jaunuolių, R. Kalan
tos, Antano Kalinausko ir kitų, 
spontaniški veiksmai, paauko-

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Jei prieš dešimt metų, mūsų 
daktarai .turėjo slapstytis eida
mi į Ciceroje organizuojamų 
kavutę okupanto agentams pa
gerbti, tai šiandien Kazakevičius 
net porą' mėnesių viešai atosto
gavo. Rezultatai aiškūs!

A. Tuojau išvystyta didžiulė 
akcija sulikviduoti tą spaudą, 
kurioje leidžiama pasisakyti

ti ]
Okupantui palankioj spaudoj jr nenorėjo organizuoti jauni-

liai ir panašiai.
šįmet, Marquette parke vėl 

buvo rengiamas minėjimas R. 
Kalantos 7 metų susideginimo 
sukakties, Antano Kalinausko 
trijų metų. Katalikų laikraštis 
Draugas ir vėl nedėjo net ap
mokamo pranešimo. Redaktorių

’ paminklo pašventinime.
Turime ir skautų kelis tuntus. 

Bet ir jų vadai, turbūt bijo aiš- 
kiai-viešai, pasisakyti prieš oku-i 
pantą. Ir jie neatvedė savo jau-’ 
nimo, kad pagerbtų tą jaunuolį,: 
kuris paaukojo savo gyvybę, 
skelbdamas šūkį “Laisvės Lie
tuvai”.

davimui skirtų žemėlapių ir ki-

tikrai infliacinės.

Arthritis Sutterers!
Now. Get relief ® 

for painful inflammation 
and protection for your stomach!

For minor arthritis pain. Arthritis P&in 
Formula has 50% more medicine than 
ordinary headache tablets. Pius two 
antacids for double stomach protec
tion. Try Arthritis Pain Formula, the 
arthritis specialist, from the makers of 
Anacin;

z^imericanKį^hen^^
f ■ ^Anthony DUŠ Blue fa"®

~ “ PORK WITH APPLESAUCE
For as long as I can remember applesauce has been the 

natural accompaniment to pork. When my mother made pork 
chops there was always a little mound of applesauce on the 
ride of the plate to eat with the meat.

* Here -is a recipe m which the applesauce is cooked along 
with the pork enabling it io absorb the flavor of the apples 
while it roasts. As with most other American dishes, this one 
was brought here from the “old country”. In this case, the 
inspiration is from Poland.

How the pork loin is prepared for cooking is of the utmost 
importance iixpreparing this and many other pork roast dishes. 
The backbone must be cut through lengthwise but left attached 
and then tied to the loin in 3 or 4 places with twine. Most 
butchers know how to do this and will be happy to prepare it 
for you.

Serve this roast with fried potatoes, a green vegetable and 
heated applesauce as a garnish. A nice wine accompaniment 
would be a Gamay Beaujolais or an Italian Bardolino or 
Valpolicella.

Loin of Pork Glazed with Applesauce
Servings: Six generous 
Cost; Moderate

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And 
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety.That’s common sense. That’s Anacin.

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

Degree of difficulty: Easy
Time: 2 hours cooking time 

1/2 hour preparation time
Ingredients:

5

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero 

Teief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

AM8ULANS0 
PATARNAVIMAS

tukime 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tel.: Y Ards 7-3401

J

1 V^ars Savings 
Certificate 

(Minimum S5.000).

j All accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings.

III
MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Tel.: OLympic 2-1002

1914metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalas visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi it 
ateityje.

Sąskaitos apdrausto* 
iki 440,000

2657 W. M STREET 
Chicago. 1L 6062$

Tel. $25-7*00
8929 SO. HARLEM AVĖ., 

Bridgaview, R. 6M55
Tel. 598-9400

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayettfc 3-35Y2

The juice of 1 lemon 
Freshly ground black 

pepper 
whole dloves 
cups thick applesauce

pound ccntor-eut
pork loin with bone 
attached

tablespoon salt
dore garlic, minced
Preheat the oven to 350°. f
In a small bowl make a paste of the ttR, padie, 

Joice, and a few grindings of pepper, using the back of a apoon.
• With your fingers rub the paste into all irides of the pork 

Join. Stud the meat at even intervals with the doves.
• Place the seasoned loin fat side np in a shaBow roasting 

pan just large enough to hold it comfortably.
• Put the meat in the middle of the ovtn and. roast for 1 

hour undisturbed.
• Remove the pan from the oven and spread about half of 

the applesauce over the top of the loin with a spoon or spatvia.
• Continue cooking for 1 more hour adding more apple

sauce every 15 minutes or so. The tneat is done when fts 
internal temperature as indicated on a meat thermometer is 
165° or more. 7

• When the roast is done, remove it from the oven and let 
it rest for 10 minutes before carving.

A Consumer Service from the CYANAMID Agricultural 
Division.
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GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138.1131

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, Ill. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911
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_ __ -, ■ t., u t.įVakarų Vokietija turi naują prezidentą j yarr -v - T

čia prezidentą renka ne tau- Renger, šiuo metu esanti parla- 
ta. bet socialūs rinkikai. Juos mento vicepirmininkė- 
sudaro valstybės parlamentas * * *
(Bundestag) ir atskirų kraštų Išrinkus p re z i dent u prof, 
parlamentų (L-andėstagų) rink- Carstens, tuoj atsirado spėlio
ti atstovai. Pastarieji kraštai iš- jimų, 
renka liek atstovų, kiek yra par
lamente narių. Visi jie renka 
prezidentą penkiems

w Ils gali būti perrenkamas dar 
vienai kadencijai.

jog sekančiais metais 
krikščionys gali laimėti rinki
mus j parlamentą ir, žinoma, 

metams, grįžti į valdžią. Bene šilojo op
timizmo pagauti, jų kaikuric 
politikai pradėjo jau ir atatia-

. * * * ■ "... Ikamai veikti. ■ •
Vakarų Vokietijos valstybės

prezidentas nevaldo krašto, kaip šiaip reikia pasakyti, jog va-į 
kad yra JAV, l>et pirmiausia re- karų Vokietija dabar turės pre-, 
prezentuoja jį. Valdomosios ga- zidentu pilnutinį žmogų ir savo 
lios vykdytojas yra kancleris.’ išsilavinimu, administracine pa- 
Jo kompetencija yra jranaši į. tirtinū, politiniu stažu ir pan.( 
kitų demokratiškų valstybių mi- 
nis-terių pirmininkų kompeten
cijas. Bet nažiūrint j tai, dėl 
valstybės prezidento posto run
giasi visos žymiausios politinės 
grupės bei partijos- Iš jų iki 
bar darė tai krikščioniškos 
jungos, Socialdemokratų ir

• beralų partijos.* * *
Liberalai davė du prezidentu 

.— pirmąjį ir dabartinį, kurio 
kadencija baigsis š.m- birželio 

.30 d. . . Antrasis buvo krikščio
nių demokratų sąjungos žmo
gus, o tretysis — socialdemo
kratų. Nuo š. m. liepos T d. pre
zidentaus Vėl Krikščionių de
mokratų sąjungos žmogus. Pre
zidentu jis yra išrinktas š. m. 
gegužės 23 d. Tai valstybės par
lamento dabartinis pirmininkas 
prof. dr. Gaistens. Savo kandi
datę buvo pastatę ir socialdenit^’ 
kratai, bet ji nesurinko reikia
mo' skaičiaus balsų. Tai buvo p.

da*
sa-

V-

čibs. Po iškilmių, 10 30 yaL, su 
vėliavomis dalyvausime gedu
lingose pamaldose. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. Ponios ir pa
nelės kviečiamos dalyvauti su 
tautirra’s drabužiais, pagerbiant 
šias iškilmės. Apylinkės V-ba

— S.L A. 134-tos Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, birželio 9 d.^- 1 vai. popiet 

j Dariaus-Girėno salėje, 4416 So. 
, Western Ave. Visos narės kvie* 
( čiamos dalyvauti. ilaldy^a

{ — KRIVŪLĖS KLUBO pavą- 
Isarinis piknikas/.įvyks birželio 
; 10 d. 12 vai. Vyčių salėje ir so- 
j delyje. Gros geęąš ^orkestras,; 
, skanūs valgiai ir gėrimai, tur
tingas Laimės šulinys. Visus
kviečia VALDYBA. (Pr.)

— DAUG ĮVAIRIŲ PUOŠME
NŲ. Mokame $6.4 už sidabri
nius dolerius (V. F. or better 
condition). Mokame aukščiau
sias kainas už sidabrines mone* 

. tas. Perkame pašto ženklus i’ 
pinigų kolekcijas. :

P A T R I A,
4207 So. Sacramento,

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces., 

jsary. ELINOR JAKŠTO, 17 N I 
— Dail. M. Tubelytės darbų STATE St., Rm. 1717. Mes kal-l 

paroda atidaroma birželio 9 d. bame lietuviškai- 782-3777 br 
6 vai. vak. Klevelando MNP pa- 925-8392. Professional Member

_ _ rapijos salėje. Kalbės prof. A-jAmericair Federation of Astro- 
ir prisiuntė $20 auką, ta Augustinavičienė. Apie savo kū-Į i0gers. (Pr ) (

proga sveikindamas Naujienas 1 aP^^?* Taivano saloje j. - . - ----------------- ■
6o m. sukakties proga ir linkė
damas joms ilgiausių metų. Dė
kui; ■■ >• ; ' v i

— Stasys Neniškis iš Brighton
Linkiu Jumš.^>ar^° ren1^ Naujienų leidimą 

aukomis ir dalyvaudamas jų 
įrenginiuose bei piknikuose. Dė- 
Ikui už $10 auką, atsiųstą kartu 
j su prenumerata. Taip pat dėkui 
Į tos apylinkės tautiečiui, užsisa-

Tai lyg supuolimas su šios vai-j 
stybės konstitucijos trisdešinr. 
ties metų sukaktimi, suėjusia __
naujo prezidento rinkimų die- sėkmės”. Dėkui už laišką ir už 
ną. ši konstitucija, kad ir yra užsisakymą bei už dėmesį Nau- 
kiek komplikuota, bet iš jos vi- jienoms ir jų platinimo vajui, 
sur tryška tikra laisvė savo pi-l 
liečia ms, kas yra svarbiausia. <• 
Ji garantuoja ir azylio teisę po-p

.j Naujienas 65 metų sukakties.litiniams pabėgėliams.
J. Kairys

I — Dr. V. Dubinskas iš čika- 
, gos pietvakarių, mokėdamas 
| prenumeratą ir sveikindamas

— Jonas Navikas iš East Hari-Į 
ford, Conn., atrašė tokį laišką: 
“Prašau man siųsti visiems me
tams Naujienas. Aš Jums pri
siunčia tik $4, nes nežinau kiek 
dabar Naujienos metams kai
nuoja- Gavęs iš Jūsų dienraštį,- 
aš ten surasiu kainą ir balansai 
tuojau išsiųsiu.

proga, atsiuntė $25 auką- Dėkui.) 
Taip pat dėkui tos apylinkės 
tautietei, užsisakiusiai Naujie- 

I mas vienerienis metams ir atsi- 
untusiai $2 auką, bet pavardės 
prašiusiai neskelbti.

— A. KapaČinskas, Rockford, į 
III., be raginimo pratęsė prenu-; 
nierata ir

— Dr. Danielius Degėsys iš
rinktas Vilties Draugijos pir
mininku, Kazimieras Pocius — 
vykd. vicepirm-, Aleksas Laikū- 
nas, dr. Viktoras Stankus, inž. 
Jonas Jurkūnas ir Adolfas Šva
žas — vicepirm., Juozas Jure- 

jvičius — sekr. Revizijos komi- 
■ si j on išrinkti: Dr. J. Maurukas, 
St. Astrauskas ir A. Mackų vie
ni-. —-

kalbės viešnia. Parodą globoja 
■ ALTS skyrius. Ji bus atdara 
tik 2 dienas. - ■

— Inž. Emanuelis Jarašūnas 
i gavo technick'ds mokslų dakla-

VILNIAUS LIETUVIŲ 
, KVIETIMAS

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė Ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi L visus fiaT 

Jytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos span-. 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, j kitįsiam Naujienas o mėn. tin
ra juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- Vair>A«niam sncinnžiriimni fnr)ėl 
štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos kames°iam susipazmimui todėl 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis pavardės prašiusiam neskelbti.

— Paulina Varneckienė, ilga
metė Brighton Parko gyvento
ja įr SLA 134 kuopos narė, buvo 
išvykusi į Missouri valstiją ir 
gyveno dukters ir žento šeimo
je. Dabar jie atvyko į Čikagos 
priemiestį Prospect Heights. Ma
lonu jai bus susitikti su senai 
matytomis draūgėniis. Tvarky
dama SLA reikalus, ji atsiuntė 
per Kristiną Austin Naujienoms 
gerus linkėjimus ir $5 auką. Dė-įkels* vėliavas prie’ Marquette 

Ikui. Parko lietuvių parapijos bažny-

stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
f *. . ■ j . “ ‘ ‘ ‘
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo Ir visuotino Uetuviš! 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SAJŪDtlUI

kaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatą, kurie prisidėjo prie Ka
linimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaityt*]amt.

Mykolas Karattis, sav. Grand Shores motelio ir Rexidendnlo rieibuSs, 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dieną atostogas dviems asmenims. Laimingieji turte progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu Ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsa bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus Ir mūsą namus” 
autorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kuriu vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude- 
aini ame Naujienų piknike. ’"Vllffll’ TOWT

Visu It visus kviečiame į didžiąją talk*.

jrzšom* pasinaudoti žemiau eetnčionti* atkarpomla.

NAOJIENO1 
1739 SO. HALSTID ST. 
CHICAGO, IL 6NM

>afind*nu* auairailnėjiHio išlaidas. Priedą

Pavardė Ir vardu

Adreau

v Utufcau' Kaujlenu kaip dovaną tavo 
yra nauju įkaitytoje*. Priedą  i
Pavardė Ir vardu ■ ■ - - ■ —

kuria

Adresu

Sponaoriau* pavardė, vardu Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas prašau jas siuntinėti už pridedamu*  doL

Pavardė ir vardu

Adresu

• Platinimo vajaus proga, 
tinimui nemokamai b* jot

prašau siuntinėti Naujienų dvi savaites anaip*, 
u Įsipareigojimu.

Pavardė Ir vardu

Adresu

Pavardė Ir vardu

Adresu

Pavardė ir vardu

( freau

REAL ESTATE
Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI 4

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS ; 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSMOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: '
MUTUAL FEDERAL SAVINGS'

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

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus metus veikiančioj įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

Du butai, medinis su skiepu ir ga
ražas. Svarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
Proy.

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 
auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard 

ware) prekių krautuve. Nebrangus.
ŠIMAITIS REALTY

Notary Public
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St- Tel. 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
Maloniai kviečiame Naujienų j 4243 W. 63rd St., Chicago 

" {atstovą atsilankyti i Vilniaus
ro laipsnį Floridos universitete,j Krašto Lietuvių Sąjungos meti- 
Fort Lauderdale, Fla. j nĮ sąsįry-rii-susirinkimą, rengia-

— Arėjas Vitkauskas, Wide? mą 1979 m. birželio mėn. 30 d. 
World News, biuro vedėjas,} pas p.p. česnulius, 70 Main St.
Jersey City, N.J., daugelyje pa- (ant kalno), Paris, Ont., telefo- 
saulio laikraščių ir žurnalų turi nas 442-(4137, 
savo nuolatinę skiltį “American Brandfordo.
Scene”. Globe-žurnale, skirtame: 
Indijai, tilpo- žinutė apie Lietu
vos ir lietuvių'rusinimą drau
džiant lietuviškas kiiygas if liė-s 
tuviškas mokyklas. Straipsnelis 
iliustruotas dail. Petro Rimšos 
“Vargo mokykla” skulptūros 
nuotrauka. 7 . \

— Baisiojo birželio minėjimo 
proga, Ręg. L.B. Marquette Par
ko apylinkės nariai š.m. birželio 
mėn. 10 dieną 10 vai. ryto pa-

Tel. 767-0600.

7 mylios nuo j| • -X.

j morgičius.
Susirinkimo oficialioji dalis Į t 

prasidės 1 vai. p.p. ir tęsis nei 
ilgiau kaip 2% vai. Anksčiau at-> 
vykusieji bus pavaišinti prieš- * 
piečiais. Po susirinkimo bus su
dėtinės vaišės, privačios disku
sijos ir išsikalbėjimai.

Gavusieji pakvietimus, būkite 
malonūs pranešti p.p. česnu- 
liams, ar dalyvausite ir ar reika
linga nakvynė.

Iki malonaus vilnietiško pasi
matymo!

Juozas Dilys,
V.K.L.S. Kanados Krašto

valdyba

SAVININKAS parduoda 8 butų 
po 4 kamb. mūrinį, 18 metų se
numo, su įrengtu rūsiu ir 3 ma
šinų garažais, prie Kedzie ir 
71-mos. Savininkas gali duoti 

Tel. 778-4690

/ .; ■ A MARIJA NOREEKIENfi

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE .

2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2737

KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, —■ teisėjo Alphonse 
W e 11 s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomit 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 6060$. Kaina $3.00, 
su formomis — $3.90.

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

DAR SENA KAINA
Parduodamas žema kaina 4 kamba

rių mūro namas ant 37 pėdų sklypo. 
Nauji Jangai, naujai išdekoruotas, 
tuoj galite keltis, priešais Marquette 
parką. '

LABAI ŠVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu .šildymai, Brighton Parke. $37,000.
NAUJAS 2 aukštų mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Daug 
vertingų priedų.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui Euksus ofi
so patalpa. Daug priedu, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

MODERNUS 2 aukštų mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. z 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

-- DĖMESIO.
| 62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
f Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
f Liability apdraudimas pensininkams 
I ■ • - Kreiptis: z

REAL ESTATE- — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur ___ r- - 2 _ J______ ; -____ <  

UNION PIER, MICHIGAN

Naujas žieminis namas, 3 mie
gami, šildomas. Kilimai, pečius,; 
šaldytuvas ir dvigubi langai. % 
bloko nuo ežero, Greenwood 
Ave. $36,500. Chicago tel.: 425- 
6451 po 5-tos vai. p.p.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Kalki*

LIVE IN FEMALE COMPANI
ON FOR STROKE PATIENT. 
Room & board + small salary. 

I. ' ..Call 361-0886

MISCELLANEOUS '
Jvalrūt Dalykai

WE SMOK OUR OWN '
• Smoked chubs - Sturgeon - Trout

- Eel.
• French Fried Shrimps.
• OUR SPECIALTY - French tried 

smelts and Fish chips.
BEN'S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.
337-0263. Closed Monday s

RENTING IN GENERAL
Nuomos

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775 -

A. T VERAS 
Laikrodžiai ir brangenybės - 

Pardavimas ir Taisymas’ 
2646 West 69th Street 
TeL REpublic 7-1941

Siuntiniai i Lietuva 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chieego, III. 60632. TeL YA 7-5930 

----------------—

Netary PvMta 
INCOM! TAX EEKVICI

Taf» pat darosi vartau!, glBlnlų I • 
iškvietimai. pildomi pilietybė* pr*- I 

šymai ir kitokį blank*) -J

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujami jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
' y darbua dirba. .;: - 

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILLIONUS dolerių 
apdraudų savo nariams. /

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, Da
nams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

t
SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 

į savo apylinkės SLA kuopų, veikėjus, jie Jum* 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą: ___
-'/•k ■ L

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

Tai. (212) 563-2210

UNION PIER
Išnuomojamas vasarinis butas: 

>2 miegami, valgomasis ir virtu- 
j vė. Maudyklė ir kiti patogumai, 

kai- . Jei visai vasarai — labai žymi 
j ••'e --------- - ’ nuolaida. Tik vienas blokas į
— Buvau girtas ir maniau, ežerą. Skambinti Chicagoj vidu

dieniais 12-2 vai. p.p. tel. 434-3462

Teisme

— Kodėl sumušėte savo 
myna? — klausia teisėjas.

jog tai mano žmona . . •
• Yra trys ištikimiausi drau

gai: sena žmona, senas šuo' ir 
prinigai (Franklin).

Powerful anti-itch 
drug you can buy 

without an Rx!
* Stop itching fast of external 

vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE®. Use only as 
directed. The medically proven

SUSIRINKIMŲ

Našliu, Našliukip ir Pavienių klu-| 
bas šaukia nariu susirinkimą birže-> 
lio 8 d. 7 vai vak. Vyčiu salėje, 2455, 
W. 47 St Dalyvavimas būtinas. Po; 
susirinkimo bus vaišės I1 V. CINKĄ, rašt. r

Lietuviu Motery Draugijos “Ap- I 
svietą” pusmetinis nariu susirinki
mas ivyks šeštadieni, birželio 9 d. 1 
vai, popiet 3808 So. Union Avė., įėji
mas iš kiemo. Narės kviečiamos at
silankyti. nes yra svarbiu reikalu ap
tarti ir po šio susirinkifho bus atos
togom. Bus ir vaišės. •

Rožė Didžgatvienė, rėžt.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208 •/: W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654

State Farm fire and Casually Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL A Associate* 

2649 West 63rd Straat, 
Ta|. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais UI. RE 7-5047. 
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metu, patarnaudama klientams.

Apdrausta* perkrauatymaa 
ii įvairiu artatumy. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1182 arba 3764996

MOIUNG

5. šepetukas repetukas patvo-J 
riais slankioja? (Grėblys). «
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