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PASITRAUKĖ ŠEŠI MINISTERIAL 
TRYS VALDANČIOS PARTIJOS VADAI

WASHINGTON AS. — Prezidentas Nixonas suorganizavo 
stiprią akciją prieš senate pasiūlytą rezoliuciją, kuri sumažintų 
Europoje laikomą Amerikos kariuomenę. Į specialią konferenci
ją prezidentas sukvietė visą eilę žymių politikų, jų tarpe daug 
demokratų. Konferencijoje dalyvavo buvęs valstybės sekr. Dean 
Acheson, buvę Vokietijoje karo komisarai McCloy ir Lucius Clay, 
buvę pasekretoriai Nicholas Katzenbach ir George Bali. Da
lyvavo buvę Nato jėgų viršininkai Gruenther,” Norstad, Lem- 
nitzer, buvęs gynybos pasekretorius Cyrus Vance ir ambasadorius 
Lodge. Iš Briuselio atskrido dabartinis Nato jėgų viršininkas 
gen. Andrew Goodpaster.

KAIRAS. — Kai prieš dvi savaites Egipto prezidentas Sadat 
pašalino viceprezidentą Aiy Sabri, pasaulis pasidarė išvadą, kad 
Egipto viršūnėse vyksta nesutarimai. Tą prielaidą sutvirtino 
žinia, kad šeši svarbūs ministerial pasitraukė iš kabineto, jų tarpe 
karo ministeris gen. Fawzi, vidaus reikalų — Gomaa, valstybės 
ministeris prezidentūros reikalams Sharaf, butų ministeris Zayed, 
informacijos — Fayek, elektros energijos el Said. Vidaus rei
kalų ministeris kartu buvo ir vicepremjeras, šalia minėtų mi- 
nisterių iš savo pareigų pasitraukė vienintelės Egipto politinės 
partijos veikėjai: Arabų Socialistų unijos gen. sekretorius Nur, 
Tautinės Asamblėjos pirmininkas Shuikar ir Diaddin Daoud.

Kiekvieną sykį, kai Europoje 
prasideda dolerio krizė, senate 
pasigirsta balsų, jog reikėtų iš 
vežti Amerikos kareivius. Šie 
pasūlymai laikomi tam tikru 
spaudimu Vakarų Vokietijai, 
kuri turi didelį interesą, kad 
amerikiečių kareiviai pasiliktų 
Europoje. Vokietija 1968 m. pa
žadėjo Amerikai saugoti dolerį 
ir nebandyti savo turimų dole
rių iškeisti į Amerikos auksą. 
Užsieniuose yra tiek daug dole
rių, kad Fort Knoxo tvirtovėje 
laikomas auksas išpirktų tik 
trečdalį dolerių. Belgija šią sa
vaitę iškeitė dalį savo dolerių, 
80 milijonų, į Amerikos auksą.

Generolas Goodpasteris Briu
selyje pareiškė, kad kariuome
nės sumažinimas per pusę, kaip 
siūlo senatorius Mansfieldas, bū
tų Nato karinių jėgų pražūtis.

Prezidentas Nixonas per sa
vo sekretorių Zieglerį pareiškė, 
kad kariuomenės sumažinimas 
būtų įmanomas tik tada, jeį pa- 

... vyktų susitarti. . su Varšuvos 
pakto valstybėmis, kad ir jos su
mažintų savo karo jėgas. Tuojau 
atsiliepė sovietų komunistų va
das Brežnevas, kalbėdamas Ge- 
orgijoje. Jis pareiškė, kad so
vietai pasirengę kalbėtis su Na
to valstybėmis apie kareivių ir 
ginklų sumažinimą Centrinėje 
Europoje.

Iš Europoje laikomų 300,000 
Amerikos kareivių, 215,000 yra 
Vokietijoje. Viduržemio jūroje 
yra 45,000, o kiti yra bazėse Bri
tanijoje,. Italijoje, Turkijoje ir 
Ispanijoje. Sen. Mansfieldas sa
ko, kad tą kariuomenę išlaikyti 
Europoj kainuoja Amerikai apie 
14 milijardų dol. per metus. Ki
ti senatoriai, kaip ginkluotų jė
gų komiteto pirm. sen. Stennis, 
tvirtina, kad suma yra daug 
mažesnė. Prie mokėjimų balan
so deficito prisideda per metus 
tik vienas milijardas dol.

Parama Pakistamri
KARACHI. — Pakistano val

džia paskelbė, kad komunistinė 
Kinija pasiūlė Pakistanui pasko
lą be jokių nuošimčių ar įsipa
reigojimų 20 milijonų dol., už 
kuriuos Pakistanas galėtų pirk
ti Kinijoje prekių. Pakistano 
spauda tuoj sulygino šį pasiū- 

- lyrną su Amerikos pasielgimu ir 
paramos nutraukimu kovo 25 d.

Paramos klausimas Pakista- 
nui komplikuotas, nes vyriau
sybė reikalauja teisės pati skir
styti ir tvarkyti gautą paramą 
savo nuožiūra. Iš Japonijos, 
Amerikos ir kitų valstybių gau- 

- ti sunkvežimiai, valtys ir kiti 
dalykai jau naudojami Pakista
no kariuomenės reikalams.

Kyla įtarimas, kad maistas 
ir kita šalpa gali bengalų visai 
nepasiekti. Karachi laikraštis, 
komentuodamas sen. Kenedžio 
pareiškimą, kad Amerika duos 
Rytų Pakistano šalpai du su pu
se mil. dol., parašė vedamąjį: 
“Doleriai išdavikams penėti”.

iš viso PASAULIO

PARYŽIUS. — Prancūzija pa
kėlė savo banko nuošimčius iki 
6.75, kovodama prieš infliaciją. 
Aukso vertė Paryžiaus biržoje, 
o taip pat Londone, Frankfurte 
ir Ciuriche vėl pakilo iki 41.30 
dol. už unciją.

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų tarpininkas arabų-žydų 
konflikte dr. Gunnar Jarring vėl 
atskrido į New Yorką iš Mas
kvos, kur jis yra Švedijos am-: 
basadorius Iš to sprendžiama,' 
kad vėl prasidės Jarringo susiti 
kimai su arabų ir Izraelio atsto
vais Kipro prezidentas Maka
rios pareiškė, kad jis mielai pri
imtų abiejų pusių delegacijas, 
jei jos nutartų tęsti derybos Ki
pro saloje.

KAIRAS___Egipto laikraštis
“Al Ahram” rašo, kad Egipto 
noras susitarti su Izraeliu, gali 

bus padaryta pažanga artimoje 
ateityje. Jei dabartinė padėtis 
ilgiau užsitęs, Egipte kils nuo
taika prieš taikingą sprendimą 
ir įsigalės karingos nuotaikos: 
“Arba mes arba Izraelis”.

WASHINGTONAS. — Sena
to lėšų komitetas pritarė Atsto
vų Rūmų priimtam lėšų pasky
rimui SST lėktuvo statybai, ta
čiau mažai vilčių, kad visas sena
tas patvirtintų tas lėšas.

HOLLYWOODAS. — Teams
ters unijos vadovybė, po kelių 
dienų posėdžių paskelbė, kad ji 
lauks dar 20 dienų savo prezi
dento Hoffos išeinant iš kalėji
mo. Jei jam nepasiseks laimė
to laisvės, tai teks išsirinkti kitą 
prezidentą. Hoffos advokatai 
seniai deda visas pastangas iš
vaduoti jį iš kalėjimo, bet kol 
kas nesėkmingai.

GVATEMALA. — Gvatema
los teroristai per savaitę nušo
vė 8 asmenis. Keli jų buvo prieš 
mirtį žiauriai kankinami.

TAIPEJUS. — Tautinės Ki
nijos užsienio reikalų ministe
ris pareiškė, kad Jungtinėms 
Tautoms priėmus į narių eiles 
komunistinę Kiniją, Tautinė Ki
niją neturės kitos išeities, kaip 
pasitraukti iš tos organizacijos.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas ir vicepreziden
tas Agnew dalyvaus buv. pre
zidento Johnsono bibliotekos ati
daryme Austin, Texas, gegužės

Pagerbė V. S. Gira
Okup. Lietuvos Aukšč. Tary

bos — tariamo parlamento — 
prezidiumas š. m. balandžio 13 d. 
įsaku nusipelniusio kultūros vei
kėjo garbės vardą suteikė rašy
tojui V. Sirijos Girai, jo 60 m. 
amžiaus proga.

Garbės raštas, balandžio 19 
d. įsaku, buvo suteiktas Vilniaus 
operas ir baleto artistui Abdo
nui Lietuvininkui. (E)

MASKVA. — Sovietų spau
da giriasi, kad mėnulyje esąs 
robotas — Lunochod užlipo ant 
45 pėdų aukštumo kalvos, iš kur 
jis padaręs naujų nuotraukų.

WASHINGTONAS. — Gele
žinkelio mašinistų unija susi
tarė su darbdaviais dėl atlygini
mo, kuris padidės 42%.

PASITRAUKĖ VAKARŲ VOKIETIJOS 
FINANSŲ MINISTERIS ALEX MOLLER

BONA__ Vakarų Vokietijoje didelę sensaciją sukėlė finansų
ministerio Alex Moller atsistatydinimas iš pareigų, šiomis die
nomis jis turėjo paskelbti mokesčių sistemos reformas. Prieš ke
letą dienų jis daug dirbo, ieškodamas kartu su ekonomikos mi
nisteriu Kari Schilleriu išeities iš dolerio krizės ir jo plaukimo 
į Vokietijos bankus. Vyriausybės kalbėtojas paaiškino spaudai, 
kad ministerio Mollerio pasitraukimas neturi nieko bendro su 
valiutos krize. Kancleris Brandtas su apgailestavimu priėmė 
ministerio pasitraukimą, kuris yra pirmas dabartinėje Brandto 
vyriausybėje. Pasitraukusio ministerio pareigas perims Kari 
Schiller, sujungdamas vienoje ministerijoje finansų ir ekonomi
kos reikalus.

Pasitraukęs ministeris Mollėr 
paaiškino, kad jis, sudarydamas 
naują biudžetą, iššaukė konflik
tą, nes kelios ministerijos reika
lauja daugiau lėšų, negu jis, ban
dydamas apsaugoti markės pa
stovumą, gali joms duoti. Ypa
tingai didelius reikalavimus sta
tė gynybos, transporto ir moks
lo reikalų ministerial.

Gynybos ministeris Helmut 
Schmitt buvo didžiausias finan
sų ministerio oponentas. Jo rei
kalavimai buvo net 140 milijo
nų markių didesni už finansų mi
nisterio jam skirtą sumą. H. 
Schmidtas net pareiškęs mielai 
pats sutiksiąs būti finansų mi
nisteriu. Atskiroms ministeri- 

j joms spaudžiant, finansų mi
nisteris pamatęs, kad jam nepa
vyks pravesti balansuoto biu
džeto ir nutaręs laiku pasitrauk
ti.

Ministeris Moller yra 68 me
tų amžiaus. Jaunystėje jis buvo 
geležinkelio darbininkas ir uni
jų vadas. Nacių laikais jis sė
dėjo kalėjime už vieno streiko 
organizavimą. Po karo jis va
dovavo Karlsruhe draudimo ben
drovei ir pasidarė milijonierium.

Ekonomikos ministeris Schil- 
Jeris, perėmęs finansų ministe
riją, pareiškė, kad ir jis bandy
siąs išlaikyti pastovią ekonomi
ką ir daug buvusio ministerio 
idėjų mokesčių reformos srity
je bandysiąs įgyvendinti. Minis
terijų sujungimui pritarė ne tik 
kancleris Brandtas, bet ir vy
riausybės koalicijoje esantieji li
beralai su užsienio reikalų mi
nisteriu Walter Scheel priekyje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Egipto prezidentas Sadat 
vakar paaiškino Egipto gyven
tojams pasikeitimus vyriausy
bėje. Jis sako, kad visi atleisti 
ministerial yra laikomi namų 
arešte. Jie planavę jį pakeisti. 
Didžiausias atsakomybė krintan
ti Arabų Socialistų unijai, ku
rios vadovybę teks perrinkti. 
Prezidentas netikėjęs, kad ir jo 
kabineto telefonai yra klausomi 
Dolicijos šnipų. Jam vienas val
dininkas atnešęs visą dėžę jo pa
ties pasikalbėjimų įrekorduotų 
juostelių.

♦ Baltieji Rūmai paskelbė, 
kad Amerika mielai sutinka 
Brežnevo pasiūlymą derėtis dėl 
kariuomenių sumažinimo Euro
poje.

♦ Amerikos senate dvi jau
nos mergaitės prisiekė gerai ei
ti pasiuntinių pareigas. Senato 
istorijoje tai pirmos pasiuntinės 
— merginos.

+ Pietų Vietnamo daliniai, 
remiami JAV lėktuvų, pradėjo 
naują ofenzyvą Kambodijoje.

♦ šiaurės Vienamas sutiko 
priimti Pietų Vietname laiko
mus 570 komunistus kareivius, 
susirgusius ar invalidus. Mano
ma, šis komunistų linijos pakei
timas reiškia naują viltį belais
vių pasikeitimo problemoje. Ha
nojus iki šiol laikėsi tvirtinimo, 
kad jo kareivių P. Vietname nė
ra todėl ir belaisvių negali būti. 
Belaisviai bus perkelti jūroje į 
šiaurės Vietnamo laivus birže
lio 4 d.

♦ Graikijoje bomba vėl su
žalojo prezidento Trumano sta
tulą Atėnuose Vienas policinin
kas buvo užmuštas, kitas su
žeistas. Statula sužalota jau 
ketvirtą sykį.

Paneigė Indijos 
merginų prekybą

ROMA. — Vatikano religinė 
taryba griežtai paneigė spaudos 
pranešimus apie neturtingų In
dijos merginų pardavinėjimą1 
Europos vienuolynams. Speciali 
komisija išaiškinusi, kad Lon
done paskleistos žinios buvo per
dėtos, nors pripažįstama, kad 
Indijos vienuolių verbavimas ne
buvęs be trūkumų.

Raporte sakoma, kad daugu
ma indžiu vienuolių, kurios įs
tojo į Europos vienuolynus, yra 
laimingos ir gerai sugyvena su 
vienuolynų vadovybėmis. Per 
praėjusį dešimtmetį iš Indijos į 
Europos vienuolynus atvyko 1,- 
595 Indijos vienuolės, iš kurių 
tik 151 dėl įvairių priežasčių 
vienuolynus paliko.

“London Sunday Times” pa
skelbto j ė. ’ žinioj e buvo, rašom a 
apie. neturtingų merginų pirki
mą Indijoje ir jų perkėlimą į Eu
ropą, kur jos vienuolynuose bu
vo laikomos tarnaičių vietoje, 
dirbdavo sunkiausius darbus ir 
buvo išnaudojamos.

— Lietuvoje nepaprastai dide
liu tiražu — net 100,000 egz. iš
leista Birutės Rutkauskienės 
knyga “Mūsų valgiai” (249 psl.).

Rytai ar Vakarai, mažos mergaitės 
mėgsta žaisti su lėlėmis. Nuotrauko
je matoma Japonijos princesė Nori, 
2 mėty amžiaus, sosto Įpėdinio prin
co Aklhito duktė. Lėlės vardo ne- 

. pavyko sužinoti.

Komunistai rėmė 
demonstracijas

WASHINGTONAS. — Vals
tybės prokuroras Mitchell pareiš
kė reporteriams, kad kai kurie 
Washington© demonstracijų va
dai be abejonės yra komunisti
nės orientacijos ir jų veikla re
miama komunistiniu šaltiniu. 
Paklaustas, ar jis tik taip spėlio
ja, Mitchell atsakė: “žinoma, 
kad mes tą žinome”.

Trys Washington© advokatai 
jau pradėjo bylą, atstovaudami 
15 asmenų, kurie reikalauja ieš
kinio iš policijos ir valdžios įs
taigų .už jų suėmimą demons
tracijų metu. Kiekvienas su
imtasis reikalauja 60,000 dol. už 
neteisingą areštą ir laikymą 
“nežmoniškose, prikimštose ce
lėse”.

NEW YORKO 
"PANTEROS" IŠTEISINTOS

NEW YORKAS. — Juodųjų 
Panterų byla, kur 13 negrų bu
vo kaltinami sąmokslu žudyti po
licininkus, sprogdinti krautuves 
ir policijos , įstaigas, pasibaigė, 
jury komisijai paskelbus, kad 
visi kaltinamieji — nekalti. By
la užsitęsė nuo įtariamųjų su
ėmimo 1969 metų balandžio 2 d. 
Du panterų nariai pasislėpė ta
da nuo policijos ir pabėgo į Al- 
žirą. Teismas užtruko 8 mė
nesius.

Iš viso šioje byloje apkaltinti 
buvo 22 negrai, kai kurie jų nie
kad nebuvo pagauti. Jury ko
misijoje buvo penki negrai. Ko
misija nusprendė, kad prokuro
ras neturėjo pakankamai įrody
mų nuteisti kaltinamuosius. Jie 
buvo paleisti, išskyrus kelis, ku
rių laukia dar kitos bylos.

Trys negrai 
nauji generolai

WASHINGTONAS. — Nese
niai į admirolo laipsnį buvo pa
keltas negras laivyno kapito
nas, o ketvirtadienį armijos va
dovybė paskelbė 80 karininkų, 
kurie bus pakelti į generolo laip
snį, sąrašą. Jame yra trys ne
grai: pulk. Roscoe Cartwright, 
49 m., šiuo metu esąs Pentago
ne, aviacijos reikalų štabe, pik. 
Oliver Dillard, 44 m., vyresny
sis provincijos patarėjas Pietų 
Vietname ir pulk. James Hamlet, 
49 m., 11-tos aviacijos grupės 
vadas Vietname.

šie paaukštinimai armijai 
duos keturi negrus generolus. 
Aviacija turi vieną generolą ir 
karo laivynas vieną admirolą.

SEOLAS. — Pietų Korėjos 
karo laivai ir lėktuvai susikovė 
jūroje su šiaurės Korėjos karo 
laivu, kuris nuskendo su 17 jū
reivių.

Prezidentas Sadat paskyrė vi
daus reikalų ministeriu Alek
sandrijos gubernatorių Salem, 
o karo ministeriu — štabo vir
šininką Sadek, pirma pakelda
mas jį į generolo laipsnį.
‘Netrukus po ministeriu atsi

statydinimo prezidentas paskel
bė dekretą, kuris uždraudžia 
saugumo policijai klausytis pi
liečių telefonų ir šnipinėti. Su
daryta speciali komisija, kuriai 
teks ištirti policijos veiklą ir pi
liečių laisvių pažeidinėjimus.

šie įvykiai Egipte yra Įvai
riai aiškinami. Vieni sako, kad 
prezidentas Sadat norįs išsiva
duoti iš valdžioje likusių jam 
nepalankių elementų. Izraelyje 
spėliojama, kad išvalyta grupė 
siekė artimesnių ryšių su sovie
tais, o prezidentas Sadat norįs 
išsivaduoti iš sovietų globos. Kal
bama, kad pasitraukę ministe
rial nepritarė nuosaikiai Sada- 
to politikai ir jo deryboms su 
Amerika.'—

šios savaitės pradžioje prezi
dentas Sadat aplankė labai daug 
karinių įgulų ir tarėsi su ka
riuomenės dalinių vadais. Ma
noma, kad jis ieškojo kariuome
nėje paramos ir garantijų, kad 
reikalui esant, tie karo vadai 
parems jį.

Kairo radijas paskelbė vice
premjero Sidky pareiškimą, ku
riame sakoma, kadmaišto ir są
mokslo galvos išlindo iš skylių 
ir pasirodė esą centrai galios, 
kuri siekė primesti savo kon
trolę liaudžiai, naudojant visus 
bauginimo, teroro, apgaulės me
todus.

Prezidentas Sadat turėjo teisę 
pakeisti ministerius, tačiau jis 
legaliai negali pakeisti arabų 
socialistų lygos vadovybės. Jis 
turės pravesti naujus tos orga
nizacijos rinkimus.

Negrai peršovė
3 policininkus

ČIKAGA. — Prie negrų apgy
vento namo, 5600 S. Michigan, 
buvo peršauti trys policininkai, 
kurių vienas yra kritiškoje pa
dėtyje. Lengviau sužeistas yra 
ir lietuvis policininkas Joseph 
Mikulskis, 26 m. Policija buvo 
iššaukta į tą namą vienos mo
teriškės, kuri pasiskundė, kad 
jos vyras, su kuriuo ji išsisky
rusi, ketina pagrobti jos 6 mė
nesių vaiką. Kai policija atvyko 
į tą namą, iš langų pasipylė šū
viai.

Iškračius butus, buvo rasta 
nemažai Juodųjų Panterų litera
tūros, atsišaukimų ir keli šau
tuvai bei revolveriai.

Vakar rytą kaip praneša 
policininkai James Waddell ir 
Thomas Sadauskis, toje pačioje 
apylinkėje į jų automobilį bu
vo paleisti penki ar septyni šū
viai. Ryšium su tais šaudymais 
buvo suimti keturi asmenys.



no

Išspausdintas (vertime) Nau 
jienose (Š. m. 1 gegužės d.) va 
dinamo “Rzeczpospolitos Ry
tinių žemių Konrieteto* atsi
šaukimas, šaukiantis lenkus 
visuotiniai dalyvauti- šventinė* 

no vietinio universiteto studen 
tas, sužinojęs apie lenkų šven
tinius pasiruošimus, telefonu 

’susisiekė su Pofonijos Kongre
so viet. sk. pirmininku, kuris 
ukrainietį patikino- nebūsiant 

je eisenoje, įsidėmėtinas, nes jokio “išsišokimo”..,
jis buvo visoje lenkų čikagiš- 
kėje spaudoje pakartotas. At
seit, demonstracija lenkams 
buvo didžiai reikšminga. Vė
liau paaiškėjo, kad lenkų pa- 
sinešimas reikšmingas ir uk
rainiečiams.

Bet ukrainiečiai laikė “ausis 
pastatę”. Ir kai lenkų oficio
ze pasirodė pirmasis ano ko
miteto atsišaukimas, Sačuk 
paskubomis sušaukė- kolegas 
pasitarimui. Jame — gerai pa 
žįstant lenkų būdą — nutarta 
vis dėlto pasiruošti. Visą šeš
tadienį dirbdami, ukrainie
čiai studentai paruošė ant dro
bės plakatus, ant kurių didžiau 
šio ims raidėmis įrašyta : “ša
lin rankas nuo Ukrainos!”, nuo 
Lvovo ir pnš.

Viso dalyvių su plakatais 
buvo paskirta 24 ukrainiečiai 
studentai, žvalgyba pranešė 
lenkų eisenoje esant “Tydwa- 
ną” (vežimą) su įrašais “Wil-

Lwo\v” ir pnš. Tuomet 
Ukrainiečiai susibūrė Hum

O mums?. Mes nepadarėme 
absoliučiai jokių išvadų. Ko
dėl?

Dar kodėl, pvz., abiejų mū
sų didž. radijo stočių vedėjai 
nepaskelbė to paties praneši
mo, kurį Įsidėjo Naujienos? 
Ko pabijojo?*

Gi štai mūsų geriausi bičiu
liai ukrainiečiai priėjo išvadą, 
kad būtinai reikalingas prieš- 
veiksmis.

Olegas Sačuk, mirusiojo uk
rainiečio rašytojo sūnus, vie-

Amerikos planuojami pastovūs raketiniai lėktuvai* kurie atlikę erd
vėje misija galėtu savo jėgomis sugrįžti į žemę. ‘Šiuose piešiniuo
se parodomi tokio lėktuvo darbai: erdvės stoties statyba įr. nauju 

dalių pristatymas, keleiviu pristatymas į erdvės stotį.'

JUOZAS STALILIONIS
Gyv. 4357 So. Washtenaw Ave.

Mirė 1971 m. gegužės 13 dieną, sulaukęs pusės amžiaus; Gimęs 
Lietuvoje,. Panevėžio aps., Pakučiupių par., Pėistrių kaime.

Amerikoje išgyveno 55 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Eugenia- (Jakunas, pagal tėvus- Burbulytė), 

podukra Johanna (Jakūnas) Sheputis, jos vyras Pėter, anūkas Grant, 
pusbrolis Jonas Buchiunas, daug pusbrolių ir pusseserių vaikų. Lietu
voje liko sesuo Emilija Knizikevieius su šeima ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

šeštadienį, 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas P. Bieliūno koplyčio- 
r. je, 4348 So. California Ave.

Pirmadienį, gegužės 17 dieną 8:30 vaL ryto bus lydimas iš koply
čios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Juozo Stalilionio ■ giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam' paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Žmonai giminės.
Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

VERA ALELIŪNAS 
Kančiauskaitė

Gyv. 6652 So. Fairfield Avė.
Mirė 1971 m. gegužės 13 d., 7:00 vaL ryto, sulaukusi 67 metų am

žiaus. Gimusi Lietuvoje, Vaiguvos parapijoj, Dimgailių kaime.
Amerikoje išgyveno 44 metus. ' _
Paliko nuliūdę: vyras Joseph, du sūnūs — Julius Thomas, marti 

Gloria ir John Thomas, marti Nancy,. 10 anūkų ir kiti giminės, drau- 
. gai. bei pažįstami:

Lietuvoje liko motina Pranciška, S broliai ir 3 seserys.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue. '
Vietoje gėlių pageidaujama aukoti širdies Fondui.
Pirmadienį, gegužės 17 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koply- 

r čios r šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Lietuvių Šv. K-ažiTmerh kapinėse.

Visi a. a. Vera Aleliūnas giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse- ir suteikti jai paskutini patarnavimą

j Nuliūdę’ lieka:
Vyras, sūnūs, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. TeL RE 7-8600.

POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia,
Laimink mūsų siekį — 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą Eepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste- 
buktus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL S2;00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butkv Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

pSL Kaina S3.G0.
7
K

' 9i
10.
11.

s Nuliūdę lieka:

State St. iškabino skydus, reiš 
kiančius jų. imperialistines 
užmačias, sau jokių epitetų 
nesugalvojo. Bet, aišku, atsi- 
keršydarni* kiti suranda “prie
monių” lenkų žinomoms impe
rialistinėms aistroms apmal
šinti.

Štai dabar paaiškėję, kad 
ne vieni, ukrainiečiai parudę 
imperialistinių užmačių len
kams, — o tokie lenkuose sle
giančioje daugumoje!/ — kad. 
jų veidas iškreiptas,; Clevelan- 
diškis didysis ‘(Plain Dealer” 

j (3. geg. laidoje) savo nuolati
nio. • bendradarbio .Esterhasi 
(spėtina vengru; kilmės) ko- 
respondencijoję,- išryškino len 
kų dvilypi,.dvasinį “vęidą”... 
Lenkai pasijuto lyg ant žarijų 
nuogi pasodinti, nes clevelan- 
diškis polpn.. korespondentas 
desperatiškai šaukia mobiliza
ciją visų lenkų — “sutvarky
mui”;. tokio neklaužados, dar 
pridėdamas lenkiškam menta
litetui būdingą Įtarimą, kad 
“ .,. atrodo, lyg kas užmokė
tu (Sic!) Esterhasiui — už nu
piešimą karikatūros (t. y., nei
giamą pristatymą lenkiško pa
rado ir iš viso lenkų — jdČ) iš 
tos didžiai impozantiškos polo- 
nijinės demonstarbijos didžio
sios lenkų šventės”. Ir dar gra 
sinantis, — stebėtina, neabejo
tinu adresu, —įspėjimas: “Jei 
Amer. Lenkų Kongreso Clives 
landiškis skyrius.,: pagelbsti- 
mas visos Potomjos nepada- 
rvs atitinkamai aštrių išvadų,

boldt parke, prie pat tribūnos, 
drobinius plakatus laikydami 
po savo apsiaustais. Ir kai tik 
pradėjo kalbėti gubernatorius 
Ogilvie, ukrainiečiai studen- 
dentai išsitraukė savo plaka
tus ir ištiesė virš galvų. Len
kai tuojau reagavo puldami 
ukrainiečius. Neilgai trukus, 
Įsimaišė čia pat buvę policijos 
orkestrantai bei kiti, buvę.dig
nitorių apsaugoje policininkai 
ir išsivedė ukrainiečius iš len
kų įtūžusios minios apsupimo. 
Keli sužeisti ukrainiečiai buvo 
nuvežti pirmai pagalbai.

Bet Įvyko dar ’ vienas, jau 
visai nekultūringas protestas, 
būtent: lenkų 'eisenos daliai, 
ir tai puošniausi'a'm (parūpin
tam “Slotkowski Sausage Co.”); 
vežimui, su šių metų lenkų 
"grožio karaliene” bei jos dva
ro šešiomis “freilinomis”, pa
siekus Augusta - Western an- 
kryžą, Į šilkais išpuoštas len
kaites pasipylė kiaušinių kru
ša. Klyksmas ir... trynių iš
marginti šilkai, žinoma, nu
kentėjusios ■' tuojau pat buvo 
“išvestos iš rikiuotės”.

Iš minios pastebėti žinomos 
salos atstovai. ;

Lenkų spaudoje, ir tai veda
muosiuose, ukrainiečiai “pro
testuotojai” ne sykį pavadin
ti chuliganais, o salos atstovai 
— dar provokatoriais.

Kaip matome, lenkų redak
toriai labai išradingi epitetų 
pritaikyme kitų tautybių “pro- 
testuoutojams, bet sau, kai 
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Let’s hope- you’ll be self-GuSaent* abJc

your other assets, you have to start with

Someday you’re going to redrs.
Let’s hope you’re ready.
Let’s hope that you. won’t be Eying off 

your children.

row.
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- you can always depend ocu
One way you can do this mrsf paio- 

lesSiy is by participating in the Payroll 
Savings Plan where you work or the Bood- 
a-Month Plan where you bank.

U.S. Savings Bonds now pay 5% in
terest when held to maturity of 5 yeart* 
10 months (4% the first year; thereafter

Mergina čia tik šiaip sau pozuoja. Svarbiausias objektas yra pašto 
mašina, kuri šiais .metais pradės automatiškai "perskaityti" zip nu
merius ant laišku ir juos paskelbti. Per valandą ši mašina gali per
skaityti 36,000 skaitlinių. Mašina vadinama ZMT (Zip Mail Tran

slator).

galime būti tikri, kad ir atei
tyje mus tretiruos iki visiško 
sunaikinimo... **

Tai tokia lenkų desperacija, 
ypač kad išėjo prieš juos didy
sis “Plain Dealer”, su savo ven 
grų, t. y. lenkų vadinamu “bro

j tiškus” kilmės reporteriu Es- 
terhasiu. Bet būkime tikri, kad 

l lenkai, — kaip ir mūsiškiai 
I “veikėjai”, — pasinešę su jais 

nepasistatys 
kodėl tik len- 

susilaukia tiek visokių 
t, pavi-

Į bičiuliautis, 
sau klausimo:

[kai !__ ___ ----------
[priekaištų bei puolimų 
[dalu “Polish jokes” ir net ka
rikatūrų?

Dėja, minėtieji tokio klausi- 
mosau nestato ir pasistatyti 
neišdrįsta. Todėl ir skursta 
iliuzijų “pasauly”, kurį Ester- 
hasi štai atitinkamai pristato 
— lenkiška karikatūra.

Kada mūsiškieji veikėjai — 
Br. Nainio kalibro — tai su
voks? Sunku tikėtis tokio 
mums svarbaus jo susivokimo, 
nes jie “išplaukė” į visuome
ninį ar net štai bendruomeninį 
paviršių, greičiausiai įteigti 
bei remiami savotiškų mania
kų, siekiančių lietuviams tau
tiniai kenksmingu tikslų, pir
miausia, menamų pertrakta- 
cijų imperlenkais. Dabar štai 
jie nebaudžiami ir 
vieni ieškodami 
kontaktų; su raud. imperialis
tų, kiti — su imperlenkų agen 
tais, jų vadinamais atstovais, 
net nepasistatydami sau klau
simo: kas tie agentai arba net 
ką tokie atstovauja? Atseit, 
šlitinėja kaip girti, įsikabinę 
tvoros, faktiškai, pavilioti anų 
pašnibždėtii “kvietimų”.

Išvadoje: ponai pešis, o mu 
sų kailiai vėl sproginės.. Atsi
peikėkime ir bent suvokime ar
tėjančią tragediją!

Įspėjimasr 8 gegužio, UPI 
pateikė Ginklavimosi Kontro
lės Agentūros pranešimą, kad 
pr. metais ginklavimuisi išleis
ta 204 bilijonai dolerių. Di
džiųjų valstybių eilėje aštun- 

siaučia, 
vadinamų

tuja įbrėžta dabartinė Lenkija! 
Ir tik po jos seka Kanada ir 
Indija. Tad vėl nors truputį 
reikia stabtelėti ties tokiu re
aliu faktu ir prisiminti nors ir 
anekdotiškai skambantį savo 
laiku Stalino klausimą Chur- 
chtlliui: “Kiek popiežius turi 
divizijų?’’

Aukščiau minėto kalibro 
mūsų veikėjai taip pat turėtų 
bent stabtelėti ties analogišku 
klausimu: kokio dydžio kuo
ką “susikombinuoti”? — ruo
šiantis bičiuliavimuisi su im- 
perlenkais...

Nes ne tik apie liūdnos pra
eities mūsų divizijas, bet ir 
apie kokį nors pulką dabar tik 
svajoti tegalime...

Jonas D. Čėsna

U1O- 
eiti

Brangūs sliekai
Indianapolio mokyklos 

kytojas, planuodamas 
meškerioti, paprašė klasės 
padėti jam pagaudyti sliekų ir 
pažadėjo po vieną centą už 
slieką. Kitą dieną mokiniai 
jam pristatė 1,500 sliekų. Vie
na penkto skyriaus mergaitė 
surinko virš 400. Mokytojui 
teko sumokėti visiems padėjė
jams 15 dolerių.

ku-
Atmetė planą

“Visų metų mokyklos’ 
rias išbandyti pasiūlė Čikagos 
švietimo taryba, buvo atmes
tos mokinių tėvų susirinki
muose. Taryba nutarė atidėti 
visą idėją vėlesniam laikui,

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame ’ tome yra' 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi 
Abu toiiiaLminkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiūsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street 

An important reason for 
buying Bonds when you’re young 
is for when you’re old.

kai pavyks sužinoti, kokių mo
kyklų tėvai planui pritaria.

Neįrodė kaltės
Čikagos policininkas, kuris 

nuėjo tarnauti į Sears & Roe 
buck sandėlį ir buvo apkaltin
tas vadovavęs vagių gaujai, 
kuri pavogė iš sandėlių 1 mil. 
dol. vertės prekių, buvo teis
me išteisintas ir paleistas iš 
kalėjimo. Nebuvo įrodyta, kad 
jis tikrai kaltas.

Susirinkimų ir parengimų 
PRANEŠIMAI

★
— SLA 134-tos Motery Kuopos pik

nikas įvyks sekmadienį, gegužės 16 d., 
Bruzgulienės sode. Willow Springs, 
šokiams gros George Joniko orkest
ras. Bus skanių užkandžių, veiks bu
fetas. Maloniai kviečiame visus at
silankyti ir praleisti popietę gamtoje 
su mumis.

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos Klubo mėnesinis narių susi
rinkimas įvyks sekmadienį, gegužio 
16 d. 1:00 vai popiet Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai ma
lonėkite atsilankyti ir aptarti klubo 
reikalus, kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Krakiškiu Draugiško Klubo eili
nis narių susirinkimas įvyks ateinantį 
sekmadienį, gegužio 16 d. 2 vai. popiet 
ponų Bartkų namuose, 6919 So. Arte
sian Ave. Nariai prašomi kuo skait
lingiausiai dalyvauti, nes yra visokių 
reikalų aptarti.

Eugenija Strungys, nut. rast.

A. & U INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

Chicago S^ IHiRdis

rate ever.

Kleopas Jurgelionis,. GLŪDI > LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psL $2.00 
Anafefffos Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00. 
Prenes K otulis, DULKRS EŽERE. Eiles, 62 psl. $0,7&.
Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psl. $2.00. 
Alė RGta - Nekeitė, BE TAVPS. Poezija, 133 psl. $2.00.
NM»s Rastenis, TRIJU R02JU ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites- senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. NMes Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antanu Baranausko

“Anykščiu Sneti^, vertimas, 42 psE $2.00. ’ - •
14. Balys Rukla, UGNIES-PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00.
18. Stasy* Santvara^ AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos taiygn, T52 p®l. $2,50.
17. Petras Sagstąs, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., $1.00.
18. PMrar Sagatss, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psL $1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $L00.
20. Elena TVmienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Altensas Tyroolis, M^TŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psL $1.00.
23. Uršulė žamaiNonA SUVALKIEČIŲ VESTUVES. Su ttumpn jų apra

šymu ir gausybe dainų: 80-psL $2^0; • •
. 24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3,00.

Norėdami įsigyti šias ar ritas knygas, praSome atsilankyti į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį ordėrį.

1739 So. Halsted St.. Chicapo, HL 60608 1739 So. Halsted Street

cashed *t yoar bank. Tax may be defered



Per degančius Everglades raistus
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Laiškas is Coral Gables, Fla.
Diev, tava žeme deg!

Andrejs Eglitis
Sakoma yra, pasiųstas nebeiš

ilsėsi, pažadintas nebeišmiego- 
si...

Kaip ir miela buvo pas šven
tą Petrą būti, bet kadangi pa
stoviai danguje apsigyventi dar 
nelaikąs, tad atėjo laikas kraus
tytis.

Lauk, Adomai, iš rojaus, 
Pažink procę artojaus!...
Juo labiau, kad šiuo metu de

gė pietinės Floridos miškai ir 
norėjosi pamatyti, ką veikia 
Everglades aligatoriai, ropliai, 
bulvarlės ir barškuolės raistų 
pelkynams nuo gaisrų įkaitus. 
Pamatyti tikėjausi važiuodamas 
Saulėkaitos vieškeliu (Sunshine 
Hwy), 41 plentu, Tamiami Trail 
ir Krome Avenue iš St. Peters- 
burgo į Miami.

Ką aligatoriai, ropliai, bul
varlės ir armadilai veikia matyti 
neteko, bet kaip Everglades de
ga — mirsiu neužmiršiu.

Evergladėms gresia 
nusausėjimas

Everglades yra milžiniškas 
Pietų Floridos pelkynas — rais
tas, apimantis apie 12 tūkstan
čių ketvirtainių kilometrų plo
to, kurio didelė dalis yra po van
deniu, o sausesnės vietos suda
ro salas, apaugusias vešliais

mangrovijų medžiais, palmėmis, 
kiparisais ir įvairiausių rūšių 
subtropikiniais augalais, kurie 
šaknimis ir šakomis susiviję, 
susipynę sudaro neperbrenda
mas džiungles; yra vietomis ne
apmatomi plotai vien tik aštria- 
lapių kardžolių “plantacijomis” 
apaugę ir vietomis tikros stepės 
be jokių augalų. Bet kalbu tik 
apie Everglades pakraščius; į 
jų vidų gali turistai patekti tik 
tam tikrais plaukiojančiais ve
žimais čiabuvių seminolų indė
nų gidų lydimi. Didelę Evergla
des dalį apima suvalstybintas 
Everglades parkas, kuriame ban
doma nuo žmonių apsaugoti ten 
nuo “patapo” metų tebegyve
nančius sausumos, vandens ir 
balų gyvūnus, nors ir čia prak
tika parodė, kad žmogus labiau 
sugeba naikinti nekaip apsaugo
ti. Inžinieriai sugalvojo, kad 
reikia Everglades pelkynus “ap- 
sausinti” ir pradėjo kasti ištisą 
sistemą kanalų, kurie jau tiek 
nutraukė vandenis, jog prade
da rimtai prisibijoti, kad 
vandens lygitui nusekus turės 
išgaišti visi amfibiai, kas jau 
pradeda pastebimai įvykti.

Ižėjus iki šiol dar nepatirtai 
sausrai, kur nuo praeito rudens 
nebuvo lietaus, ne tik išdžiuvo 
pelkės, bet pavojingai nuseko ir 
gilesnieji įdubimai, žemės grun
tui išdžiūvus prasidėjo negir-

>3^

Artėjome į žemę ir dangę užstojusią baugią juody dūmy sieną.
Miami Herald nuotrauka

paskaita, todėl buvo ir gero
kai paklausimų. Kiekvienų 
susirinkimą nariai ir svečiai 
yra vaišinami karšta vakarie
ne. Narių tarpe vyksta drau
giški pasikalbėjimai.

Tradicinė Lietuvių Prekybos 
Rūmų vakarienė banketas 
Įvyksta gegužės 16 d., sekma
dienį. Banketą sutiko pravesti 
Juozas Bacevičius, vienas iš 
direktorių ir Marquette Parko 
Lietuvių Namų Savininkų or
ganizacijos pirmininkas. Ban 
ketas įvyksta The Beverly 
Country Club — 87 St. ir South 
Western Avę. . patalpose na
riams ir svečiapis, kurie tik tą 
dienų atsilankys, grojant inuz. 
J. Biansko orkestrui. Banketo 
pradžia — 5 .vai. po pietų.

Banketo metu kalbės sen. 
Fr. Savickas ir kiti kalbėtojai. 
Ta proga bus pranešta apie 
stipendijų paskyrimus ir daug 
kitų Įvykių. Bus Barney R.

Pietkewicziams pagerbimas, 
sol. Alg. Brazio meninė prog
rama ir t. t.

Taigi Lietuvių Prekybos 
Rūmai atlieka didelius ir reikš 
mingus darbus per daugeli me 
tų Chicagoje. Jų 
reikia paremti.

.4. Gini neris

pastangas

Pakėlė kainas
Autobusų linija West Tow 

ne Bus Co. gavo leidimų pa
kelti savo bilietų kainas 5 cen
tais. Autobusai eina i 33 prie
miesčius. Suaugusių bilietai 
dabar kainuos 15 centai.

YOUR MONEY BICK
(PLOS INTEREST)

J

dėta gaisrų epidemija. Per visą 
sausros periodą šiemet pietinė
je Floridoje, tai yra Everglades 
plotuose, kurie nusitęsia iki pat 
Okeechobee ežero, šiemet jau 
buvo daugiau kaip 400 gaisrų, 
kurie sunaikino apie pusę mili
jono akrų ploto. Dedamos visos 
pastangos apsaugoti nuo tų gais
rų patį nacionalinį Everglades 
parką, užimantį Dade apskrities 
pietvakarinę dalį, tačiau ir čia 
ką viena ranka gina, tą antroji 
ranka naikina. Kaip Miami uni
versiteto ekologas Art Marshall 
pareiškė: “Man net sunku pa
tikėti, kad gaisrams šiuo metu 
išilgai ir skersai išdžiuvusias 
Everglades siaučiant, žemsemės 
(dredges) dar daugiau kanalų 
kasa, kad galėtų dar daugiau 
vandens nutraukti. Ekologai 
baimijasi, kad šitaip nusausi
nus kraštą, jei vandens lygis 
pasiliks neatstatytas, didžioji 
Everglades dalis išdžius ir su
degs; kiti jau pranašauja, kad 
vandens lygiui nusekus į Ever
glades iš Atlanto įsisunks sūrus 
jūrų vanduo ir pirmieji tokio pa
vojaus ženklai jau pasirodė: 
vienos apylinkės (nepaskelbta 
kurioje vietoje) gyventojai sa
vo geriamajam vandenyje jau 
pajuto druskos prieskonį.

Lietuvių Prekybos Rūmai atlieka 
gerus darbus

Lietuvių Prekybos Rūmai 
(Lithuanian Chamber of Com
merce) jau apie 40 metų kaip 
varo gilių ir vertingų organi
zacinę vagų. Lietuvių Prekybos 
Rūmų organizacija yra suda
ryta iš rinktų metiniuose susi-

STANDARD
FEDERALF

* SAVINGSANDLOANASSOCIATIONOFCHICAGO
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140

ASSETS OVER $149^00,000. _ RESERVES OYER $13/00,000.
OFFICE HOURS:

Monday, Tuesday, Thursday, Friday — 9 A. M. to 8 P. M. 
Saturday — 9 A. M. to 12 Noon.
Wednesday — no business transacted.

Nori lietaus — sukalbėk 
Aveajoepavaheyweek — ah!
Ką vieni galingieji savo že

miškomis priemonėmis pagadi
na tatai kiti dangiškomis prie
monėmis bando atitaisyti.

Floridiečiai buvo parsitraukę 
iš Omahos garsų Komanche gen
ties indėną raganių George Wat
ch etakerj, kurs naujausiai pa
garsėjo sukeldamas tikrą tvaną 
Wichita Falls, Texas. Jis šeš
tadienį, balandžio 24 dieną kaž-

Chicago Savings
_ and Loan Aiiociitioi -'safety ofxJn

YOUR SAVINGS

INSURED

PER ANNUMPER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

PER ANNUM PER ANNUMPER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

UP TO

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of tha Board Mrs. PHIL PAKEL, Presldonf

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. IL, Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

kur prie Shopper’s Haven super
marketo prie plento Nr. 1 ne
toli Miami 3 valandą popiet tu
rėjo Didžiosios Dvasios garbei 
pašokti savo. šventą šokį, pra
šydamas lietaus.

Miamiečiai raganių Watche- 
takerį parsitraukė nieko netru
kus po to, kai per spaudą ir oro 
bangas pasklido žinia, kad jis 
savo sakraliniu šokiu prie Wi
chita Falls sukėlė tikrą lietaus 
potvynį, kai debesims prakiu
rus staiga nedideliame plote pa
lijo daugiau kaip 4 coliai van
dens. ĮPasirodė, Didžioji Dva
sia nevisuomet ir Watchemake- 
rio šokių paiso. “Well” prisipa
žino pats raganius, “iš keturių 
atvejų man pasisekė tris kartus, 
nors aš ir stengiausi”. Tas ne
pasisekimas buvęs Naujojoje 
Meksikoje (New Mexico), pa
čioje sausiausioje srityje, kur 
ir antgamtinėms jėgoms nesą 
lengva sukelti lietaus debesis.

Apie perdėtą lietaus kiekį 
Wichitoje jis pats prisipažino 
“truputį persistengęs”. “Manau, 
kad aš ten šiek tiek perdėjau”, 
pasakė jis “Matote, sykį lietus 
jau pradeda lyti, aš jo nebegaliu 
sustabdyti”.

George Wachetakeris, 56 me
tų amžiaus, namų dažytojas, ne
mėgsta jokių religinių titulų, 
juo labiau nenori būti vadinamas 
lietaus gamintoju, “čia yra ti
kėjimo dalykas”, jis aiškina. “Jei 
aš pats tikiu ir susirinkusieji 
žmonės tiki, tuomet mano "gies
mė Keturiems Vėjams ir mano 
malda Didžiajai Dvasiai papras
tai veikia. Well, tris kartus iš 
keturių veikė”. Ar penktąjį 
kartą — prie minėto supermar
keto jo giesmė ir šokis veikė, ne
beteko spaudoje aptikti arba 
per radiją girdėti. Tiek galima 
pasakyti, kad tą šeštadienio va
karą — turbūt Watchemakerio 
dėka — teko pasmaguriauti šiltu 
tropikiniu lietum, nes tą vaka
rą apsiniaukė ir pirmą kartą 
būnant Floridoje A. D. Kaula- 
kio 4 akrų sodas šniokštė nuo 
lietaus ir kažkur okeano pusėje 
linksmai baidėsi perkūnas ir 
švaistėsi žaibai. Bet tas malo
numas neilgai truko ir nedaug 
tepelijo.

Dar reikia pridurti, kad ir 
pats JAV-bių prezidentas ban
dė savo laimę. Kaip AP prane
šė iš Washington©, jis tą penk
tadienį kreipėsi į jį vizitavusį 
buvusį Didžiosios Britanijos mi
nisters pirmininką Haroldą Wil- 
soną, kad šis pasimelstų su in
tencija, idant dangus atsiųstų 
lietaus ir baigtų didžiąją Te
xas valstijos sausrą. Deja, Wil- 
sonas atsakęs: šioje srityje aš- 
nedaug tegaliu įtakos padary
ti”.. J. Pr.

rinkimuose direktorių. Direk
toriai sudaro valdybų ir atlieka 
kitas organizacines pareigas, 
kasmet suruošdami golfo die
nų, metinius tradicinius ban
ketus ir kitas pramogas, ne
skaitant mėnesinitĮ susirinki
mų, vaišių, paskaitų, prane
šimų ir kitų svarbių ir įdomių 
minėjimų, sukakčių bei pager
bimų.

Paskutinieji du susirinki
mai turėjo įdomių paskaitų, 
kurie sutraukė daug narių ir 
svečių, nes paskaitų temos bu
vo įdomios ir labai aktualios, 
pvz., balandžio 14 d. susirinki
me, kuris įvyko Dariaus — Gi 
rėno salėje, buvo pirm. K. Ok- 
so pristatytas kalbėti Leonard 
R. Freiser, Chicago Public 
Library atst. Jis kalbėjo apie 
100 bibliotekų Įsteigimo Chi- 
cagoje sukaktį ir jų išsiplėti
mo istorijų bei praktišką nau
dų, pažymėdamas, kad vie
tos bibliotekos atlieka žymesnį 
vaidmenį, kaip universitetai, 
0 gegužės 12 d. paskaitoje bu
vo paliesti kiti finansiniai rei
kalai. Pavyzdžiui, paskaitoje 
Milton J. Hayes, viceprez. Ame 
rican National Bank and Trust 
Company kalbėjo lema . “In
fliacija, doleris ir auksas”.

Tai šių dienų labai aktuali

Kas tik turi gera skonį. 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėtas J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

R

CRANE SAVINGS and Loan Association

MtEsAvnts- 
IOAN A5SK-.

* ‘ ir‘ril

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA -AUTOMOBILIAMS

on 
investment 

account

1 mokama vieny 
— metu certifi- 4 catams. Mažiau

sia $5,000 
ar daugiau

Pinigai Įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesi. 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

. “"VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.;
) Antrad ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta-
' dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už

daryta.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

(B. d.)

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dienų, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
1 YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

ŪNIVERŠAIJ
————     ‘ —       ■- --- ■■ —L _ 1

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

—--------
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trims mėnesiams - 
vienam mėnesiui ...

Kanadoje:
metams_________
pusei metų__ ___
vienam mėnesiui

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams _________________ $22.00
pusei metų_______________ $12.00
trims mėnesiams___________$7.00
vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose: 
metams _____

pusei metų____
$20.00
$11.00

Greit, Žinoma, užsimezgė kai- ’ 
s politinėmis temomis. Aš vi- į 
i ramiai, nesijaudindamas ir | 
prieteliška šypsena (vieną ki- | 
kartą pabrėždamas, kad apie I 

i skaitęs, ar girdėjęs) lei-1 
jam visai entuziastingai | 
visą Ctalino ir šlovin-1 
partijos suteiktų gerovių j 

litaniją. Būtent, gyventojų ap-| 
rūpinimą kasdieninio gyvenimo | 
vertybėmis, pramonės suklestė-I 
j imu, kelių tinklo patogumus,! 
socialinį draudimą ir nemokamą, | 
gydymą, didelę pažangą moks-1 
le ir žemės ūkyje. Esą dabartį-1 
niai kolchozininkai yra taip lai-| 
mingi, kad jau jokiu būdu nebe-| 
sutiktų grįžti, jei kas ir pasiū-| 
lytų, į pirmykštį savarankišką^ 
ūkininkavimą.

Besiklausydamas tos litanH 
jos apie Stalino suteiktą “lais-| 
vę ir gerovę” lietuvių tautai,| 
vis laiks nuo laiko paraginda-| 
vau neužmiršti ir stikliuko, nes| 
mačiau, kad jis gerai veikia jo| 
gražbilystę.

Pradėjome vienas kitą vadin-| 
vardais.

(Bu? daugiau)

$13.00
$3.50

t

zosio

ti

v. $6.00
_ $2.00

$12.00

Užsieniuose: 
metams ___ -

pusei metų  
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
UI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus spĮrmariienitis, nuo 
9 vah ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

Demokratija piauna Sovietų valdovus
Nieko Sovietų Sąjungos valdovai taip nebijo, kaip 

demokratijos. Jie tyčiojasi iš pačių pagrindinių demokra
tijos dėsnių, jie trempia ne tiktai Sovietų Sąjungos pilie
čių, bet ir pačių komunistų partijos narių teises, bet vis 
dėlto kalba apie demokratiją. Pasaulio istorija nežino ki
to tokio žiauraus despoto, koks buvo Stalinas, bet ir tas, 
diktuodamas naujas sovietų konstitucijas, įrašydavo 
tvirtinimą, kad Sovietų Sąjunga yra demokratiniu būdu 
valdoma.

Pats Stalinas niekais paversdavo pagrindinius de
mokratijos nuostatus, bet jis pravesdavo “rinkimus”, 
statydavo kandidatus į įvairias valstybines įstaigas, 
skaičiuodavo balsus ir užsieniečiams pakišdavo “rinki
mų” rezultatus. Kad sovietiniuose “rinkimuose” pilie
čiai neturi ką rinkti, nes nėra ko pasirinkti Sovietų “rin
kimuose” galima pastatyti tiktai vieną kandidatą “ren
kamom” pareigom. Visi privalo eiti “balsuoti”, bet nei 
vienas neturi balso.

Stalinui mirus, komunistų partijos centro komitetas 
nutarė padaryti pirmąjį žingsnį į demokratiją — įvesti 
demokratines susirinkimų taisykles, demokratiškai 
svarstyti komunistų partijos centro komitete kylančius 
klausimus. Didžiausią šia kryptimi žingsnį padarė Ni
kita Chruščiovas. Jis net nustatė taisykles svarbesniems

"J>u Amerikos Legiono Postai, Dariaus - Girėno Postas Nr. 271 ir £__ _________  ______ , Don Var
nas Postas Nr. 986 stato Vėliavy Alėją Lietuviu Tautinėse kapinėse. Pa
veiksle matome abieju postu atsakomingus pareigūnus, prakasančius žemę 
vėliavy stulpams. Pirmoje ‘ eilėje matome koordinatoriy John G. Evans, 
direktorių Povilą Milaševičių, kapinių administratorių Stanley Kasią ir ko- 
mandierių Jules Corbett. Antroje eilėje matome komandierių Leonard Po
vilaitį, Victor Schultzą, Adomą Andersoną, Lietuvių Tautinių kapinių pir-

J. BERTAŠIUSBENDRADARBIAVIMO IR BENDRAVIMOPOKALBIS SU LIETUVOS “TARYBININKU”
Kiek mažesniu pavojumi lie

tuvių tautai išnykti buvo laiko
ma tolimesnė rusų-komunistų 
okupacija Pagrindinis motyvas 
tam “lengvumui” buvo aiškina
mas tuo, kad rusai yra žemes
nio kultūrinio lygio ir todėl mes 
lietuviai sugebėsime laviruoti ir 
daugiau parodyti savo kūrybi- 

valstybės klausimams svarstyti ir spręsti. Bet jis pats tų I nės iniciatyvos savo krašto rei- 
taisyklių nesilaikė. Jis, su centro komiteto nariais nepa
sitaręs, prižadėjo duoti Egipto diktatoriui Naseriui mi
lijoninę paramą. Jis įtraukė Sovietų Sąjungą į naują 
Artimųjų Rytų politiką, kuri šiandien veda prie naujo 
pasaulinio karo. - -* > ? •

Chruščiovo nenoras kreipti daugiau dėmesio į kitų 
centro komiteto narių nuomones jam labai brangiai kai
navo. Brežnevas, susitaręs su sovietų valstybinės poli 
cijos vadovybe ir karo maršalais, nušalino Chruščiovą. ■ 
Brežnevas kaltino Chruščiovą demokratijos nesilaiky- ; 
mu. Kaltinimas buvo geras Chruščiovui nušalinti, bet tai 
nereiškė, kad Brežnevas buvo pasiryžęs demokratinę 
tvarką grąžinti į centro komiteto posėdžius. Ne partijos 
centro komitetas, bet Leonidas Brežnevas yra arbitras. 
Kaip Stalino laikais visus pagrindinius klausimus spręs
davo pats Stalinas, taip pagrindinius komunistų parti- : 
jos ir sovietinės valstybės valdymo klausimus šiandien 
sprendžia Brežnevas.

Balandžio mėnesį Maskvoje sušauktas komunistų 
partijos suvažiavimas buvo Brežnevo surežisuotas. 
Chruščiovo sušauktame suvažiavime atstovai galėjo ne 
tik pasiklausyti paties Chruščiovo; jie turėjo teisę vie
no kito klausimo paklausti. Brežnevo mašinerija veikė 
bolševikiškai, viskas pagal planą. Nespėjo pats Brežne
vas baigti savo 6 valandas besitęsusio pranešimo, tuojau 
pirmininkaujantis D. Kunajevas paprašė Ukrainos ko
munistų partijos pirmąjį sekretorių V. šcerbickį tarti 
žodį. Tas žodis buvo trumpas ir aiškus:

— Ukrainos komunistų partijos delegatų vardu 
siūlau patvirtinti 24-to komunistų suvažiavimo direkty
vas dėl 1971 — 1975 metų Sovietų Sąjungos liaudies ūkio, 

šcerbickis dar pasidžiaugė, kad Brežnevas savo pla
ne yra numatęs pačioje Ukrainoje pastatyti kelias dirb
tuves ir pagerinti pačios Ukrainos gyvenimą.

Tas pats Kunajevas tuojau iškvietė salėje buvusį 
Kirovo dirbtuvės šlifuotoją J. Lebedevą tarti žodį. Jis 
tarė:

— Darbininkų vaidmenį didžiai įvertino draugas L. 
Brežnevas. Tokiu įvertinimu mes didžiuojamės ir dėl to 
jaučiame atsakomybę. Mes, darbininkai, esame pasi
rengę dirbti dar energingiau, dar kūrybingiau. Tvirtai 
sakau — neapvilsime!

Jokių diskusijų nei dėl Brežnevo ilgo pranešimo, 
nei dėl naujo penkmečio plano, nei dėl naujo centro ko
miteto. Viskas surežisuota iš anksto. Ir viskas praėjo 
pagal planą!

Šitokiomis dviem trumpom pastabom buvo priimti 
patys svarbiausi komunistų partijos suvažiavimo nuta
rimai. Vėliau buvo duotas žodis ulbriehtinės Vokietijos 
atstovui Kurtui Bachmanui. Panašiu būdu žodį gavo ii' 
Peru komunistų partijos generalinis sekretorius Jorge

kalų tvarkyme. Tuo požiūriu 
lietuvių tautai gresiąs mažesnis 
pavojus būti sunaikintai.

Tuo metu dar nebuvo prasi
dėjęs tas nelemtas niekuo ne
kaltų žmonių išvežimų siautėji
mas ir todėl apie tokius galimu
mus taipgi nebuvo užsiminta.

Trečiasis atvejis, kad Lietuva 
ir toliau gali išlikti egzistuoti 
kaip nepriklausoma valstybė, 
visiems buvo mielas ir džiugus, 
kaipo žadantis tautai materia
lini gerbūvį ir kultūrinį klestė
jimą, tačiau buvo reiškiama ir 
nemažų abejonių tokiam švie
siam tautos likimui. Pesimizmo 
priežastys buvo grindžiamos Lie
tuvos geografine padėtimi, jos 
buvimu ant kryžkelio tarp va
karų ir rytų. Tad ir karo atve
ju, kuri pusė belaimėtų, norėtų 
turėti laisvą priėjimą prie Bal
tijos jūros. O dėlei to Lietuvos 
ateities likimas atsidurtų dide-, 
lio klaustuko ženkle.

Sekančių subatvakarių pokal
biuose jau buvo nagrinėjamas 
klausimas, kaip konkrečiai šiuo 
momentu mums reikia elgtis, 
kad geriausiai galėtumėm pasi
tarnauti savo tautai.

Nagrinėjant ir diskutuojant 
Įvairius teigiamus ir neigiamus

atvejus, dalyviai pasidalino į du 
skirtingus ir priešingus sparnus.

Vieni Įrodinėjo ir stovėjo už 
tai, kad, norint kiek labiau pa
sitarnauti savo tautai, reikia 
kuo greičiausiai stoti į komunis
tų partiją, stengtis partijoje pra
simušti į aukštesnę — patikimes
nę kategoriją, kaip labiau inte
lektualiai pranašesniems, nes vi
si partiniai rusai, su kuriais iki 
to laiko buvo tekę arčiau susi
durti ir bendrauti, buyo galuti
nai visiems išryškėję, kad jie 
yra kur kas žemesnio išsilavi
nimo ir pasiruošimo ir vien tik 
akli partijos pareigūnai. Todėl 
buvo galvojama, kad juos būsią 
galima gudriais ėjimais nukreip
ti pozityvia savb tautos linkme.

Toliau dar buvo bandoma ir 
šiuo argumentu save pateisinti, 
kad. jeigu likimas pakryptų ge
rąja linkme, tai-šis partijon sto
jimas būsiąs teigiamai išaiškin
tas ir visų jeros valios tautiečių 
reikiamai suprastas, kaip buvęs 
vienintelis būdas gelbėti tai, kas 
dar .buvo galima išgelbėti ir pa
sitarnauti lietuviškam reikalui. 
O todėl šitoks žygis neturėsiąs 
būti pasmerktas.

Tiesa, tuo laiku partijos va
dovų jau oficialiai buvo skelbia
ma, kad Lietuvos žemės ūkis Jie-

kąms paliekama žemės nuosavy
bė iki 30 ha. Buvo paskirta apie 
20 milijonų pašalpos naujaku
riams Įsikurti, - pažadėta, miško 
medžiaga sodyboms Įkurti ir jau 
buvo pradėtas stambesniųjų ūkių 
parceliavimas bežemiams.

Todėl ir šis siūlymas stoti par- 
tijon daugelio buvo suprastas ir 
palaikytas kaip vienintelis ir

del Pradas. Jiedu tiktai gyrė Brežnevą ir naujai priim
tus suvažiavimo nutarimus.

Brežnevas parinko naujo komunistų partijos centro 
komiteto narių sąrašą. Jis pasiūlė komitetą dar padidin
ti keturiai nariais, o vėliau jis parinko žmones naujam 
komitetui. Niekas neturėjo drąsos prasižioti, bent kokią 
pastabą padaryti. Seni partijos centro komiteto nariai 
džiaugėsi, kad jie dar buvo palikti sąrašuose. Kiekvie
nam aišku, kad svarbiausius nutarimus darys Brež
nevas, o ne partijos centro komitetas. Partijos nariai 
jaučia, jog grįžtama prie Stalino laikų, bet jie-yra bejė
giai pasipriešinti.

Komunistus piauna balsas visuomenėje. Kiekvieną 
dieną atsiranda vis didesnis žmonių skaičius, kurie rei
kalauja konstitucijoje pažymėtos demokratijos. Rusijoje 
demokratijos reikalauja ne tik paprasti darbininkai, bet 
ir sovietų kariuomenės kariai Drąsiausias jų yra gen. 
Piotr Grigorenko, kuris reikalauja demokratijos pačioje 
partijoje ir valstybės tvarkyme. Jis buvo laikytas kalėji
muose, o dabar uždarytas į bepročių namus, bet Rusijoje 
gyventojai žino už ką Brežnevas ten jį padėjo.

tnininką Povilą Daubarą, Charles Petrilą, L. Graves, Al Dzieginskį ir Jo
seph Ramanauską. Gegužės 23 dienos ceremonijoms vadovaus teisėjas Al
fonsas F. Wells. Norintieji pagerbti mirusius gali užsakyti visą stulpą su 
vėliava arba vien tiktai vėliavą. Vėliavos globėju vardai bus įrašyti vėlia
vos stulpe ir pačioje vėliavoje. Legiono vadovybė kviečia visus dalyvauti 
Vėliavą Alėjos atidaryme gegužio 23 dieną, lygiai 12 vai.

šiose sąlygose kiek šviesesnis ke
lias pasitarnauti ir būti naudin
gam savajai tautai.

Priešingasis sparnas stovėjo 
už tai, kad Į partiją nestoti. Koks 
darbas, ar pareigos bebūtų kam 
pavestos, dirbti sąžiningai, be 
sabotažo ir palaukti ką parodys 
ateitis. Į partiją nesirašyti dar 
ir dėl to, kad neprisiimti ant sa
vęs bet kokios atsakomybės prieš 
tautą, nes dar nesą tikrai žino- 
m rusų komunistų tikslai ir me
todai. Visai'negalima esą pilnai 
pasikliauti SSSR konstitucijos 
skelbiamais pažadais laisvai pa
sitraukti ir dėlto visa tai gali 
būti tik gryna apgaulė, norint 
pridengti despotiškąjį imperia
lizmą.

Kai kurių buvo dar mėginta 
aiškinti, kad ir šiuo atveju bū
sią galima pasitarnauti savo 
tautai, nes ^kvailus potvarkius 
būsią galima žiūrėti pro pirš
tus, aikinantis, kad ne visu 100% 
įvykdytas potvarkis buvo vien 
tik dėl to, kad išlaikytų ir pa
teisintų “išmintingą” partijos 
liniją ir jos “šviesų” populiaru
mą mūsų liaudyje.

Tiems, kurie stovėjo už stoji
mą partijon, buvo replikuoja
ma dar ir, šiuo argumentu: bū
damas partijoje tu turėsi aklai 
pildyti ir pačius kvailiausius ir 
kenksmingiausius parėdymus 
dar su didesniu stropumu, kad 
nebūtumei įtartam sabotažo 
veiksmu. Norint kiek labiau pra
simušti partijos gretose, tu tu
rėsi ne tik aklai pildyti ir vykdy
ti partijos potvarkius, bet dar 
parodyti ir savo iniciatyvą, kad 
Įsigytumei didesnį pasitikėjimą 
ateičiai. Tad kol tu prasimuši 
partijoje į aukštesnę pakopą, tu 
jau būsi padaręs savo tautai tiek 
skriaudos ir žalos, jog ir vėliau, 
jau kiek prasimušęs aukščiau, 
vargu ar beišpirksi tas nuoskau
das, kurias tu būsi padaręs aukš
tyn bekopdamas. Toliau buvo 
dar pabrėžiama, kad rusai, no
rėdami kuo labiausiai nuskur
dinti ir pavergti mūsų tautą, 
stengsis visa tai atlikti tik mū
sų pačių lietuvių komunistų ran
komis, aiškindami, kad toks yra 
visos tautos noras.

Nagrinėjant visus tuos atve
jus vis ryškiau piršosi išvada, 
kad stojimas part i j on yra labai 
ir labai abejotina nauda savo 
tautai. Antroji grupė savo ar
gumentus suvedė į šią galutinę 
išvadą: netapęs savos tautos 
Judošium, nebūsi ištikimas ko
munistų partijos narys.

Ir taip, rodos, po 3-4 vakari
nių pašnekesių ir diskusijų, po
kalbiai nutrūko visam laikui, nes 
pradėjome bijoti vieni kitų. Bi
joti, kad kuris nors iš pokalbių 
dalyvių, bebandydamas prasi
mušti partijoje į aukštesnį pos
tą, nesusigundytų paaukoti kurį
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nors savo priešingo galvojimo 
draugą.

Ir štai, po daugelio metų, dar 
visai nesenai nugirdau, kad vie
nas iš tų buvusių pašnekesių da
lyvių lankosi Amerikoje ir žada 
užsukti ir Chicagon.

Bandžiau telefonu prisikal
binti, kad nors trumpoms vai
šėms užsuktų pas mane. Tačiau 
mandagiai atsiprašydamas at
sisakė, aiškinosi, kad laikas esąs 
labai ribotas, valandomis su
skirstytas.

Vienok jam atvykus Chicagon 
reikalai taip susiklostė, kad vie
noje vietoje mudu susitikome 
prie vaišių stalo ir geros bon- 
kos konjako. Susitikome bent 
4-5 valandoms.

ŽYDŲ MAŽĖJA, 
RUSŲ DAUGĖJA

Sovietų vėliausiasis gyvento- ? 
jų surašymas parodė nesitikėtą I 
žydų sumažėjimą: kai 1959 me- | 
tų cenzas rodė Sovietijoje .esant Į 
3 milijonus žydų, tai 1970 me- į 
tais žydų beužsirašę tik 2,150,- 
000. Tas sumažėjimas aiškina
mas paspartėjusia žydų asimi
liacija ypač Rusų ir Ukrainos 
respublikose.

Iš kitos pusės vėliausias cen
zas parodė slegiantį rusų ant
plūdį Pabaltijo respublikose, kas | 
savo ruožtu sumažina pačių pa- Į 
baltieęių tautų nuošimtį savo | 
respublikose, ypač Estijoje ir | 
Latvijoje. Tik Lietuvą, kuri pa- i 
sak St. Petersburg Times yra į 
katalikiška ir turi didesnį gi- : 
mimų nuošimtį, dar atsilaiko.

i

I

SKAITYK PATS IR PARAGINS

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

*y_i—l-tt m a<lQ^m S 9 •Tv

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS (9632

PHONE: 254-4470

°//a
2 Years Savings 

Certificate 
(Minimum $5.000)

1971 CHRYSLER
$3,760 factory equipped

I

įK Chrysler Royal 4-Door Hardtop

PLYMOUTH — STARTING AT $1,915 
Service Dept, open Sat. A. M.

BALZEKAS MOTOR SALES, INC 
4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515 I

I



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIS! 
IR GKRKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2S58 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 

Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryta, 

ano 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta.

DR. K. G. BAUJKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 54446 
Priima ligoninę pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

T.l.fu PRoapoct 8-1717

GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmai ofisas uždarytas. 

Ražu 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublie 7-7868

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vai,

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1SIN - E1S1NAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6132 So. Kedzie Avev WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti ML 3-0001.

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso teL: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telefu GArden 3-7278

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: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL

, DR. FRANK PUCKAS
£ OPTOMETR1STAS *

KALBA LIETUVŽKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina airis, Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

Ofisas 2750 West 71st St.
Tel.: 925-8296

Valandos- 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak.

uždaryta.
Rez. teU WA 5-3099

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71* STREET 
Ofiso tolof.* HEmlock 4-2123 
Rcxid. to^ Glbson 8-6195

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

2850 West 63rd SU Chicago, IIL 60629 
Telef.: PRospect 66084

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendro praktika, apec. MOTERŲ llfM 

Ofisas: 2652 WEST 99* STREET 
Tel_- PR 8-1223

OFISO VAL.; pirm., antrad, trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 63 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai, po pietų ir kita la&u 

pagal susitarimą.

ANTANAS

Nuodingos lėkštės
Maisto ir vaistų administra 

cija pasmerkė Sears & Roebuck 
krautuvėse pardavinėjamus 
indų servizus, pavadintus “Ev 
ening Shadow”. Krautuvė at-, 
šaukia visus parduotus servi
zus ir grąžina pirkėjams pini
gus. Paaiškėjo, kad tie Japo
nijoje gaminti indai yra pavo
jingai apnuodyti švino nuo
dais, esančiais dažuose, ku
riais papuoštos lėkštės ir puo
dukai.

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GELBS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
—------------- ---

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZI5TAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

..... ......... ................ .............. .1 n 1........................... .

PETKŲ
TĖVAS IR SŪNUS

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6NEMIRE

GYVENA KAKTŲ SU MUMIS.

PERANKSTYVA. YORKE PERAMSTYVOMIS MIRTIMS NETEKOME DAUGTAURIŲ
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

GERALDAS F. DA1M1DDOVYDAS P. GAIDAS

NARIAI:

ANTANAS M. PHILLIPSMOKSLININKŲ DRAUGIJĄ ŽMONES BUTKUS - VASAITIS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

GYVENTI... ANTANO MIRTIS BUVO2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio H—12 
vaL ryto. — Šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL

TeL.: HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS I LIETUVĄ

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Pirmosios dvi jau pilnos, bet liepos 6-, 
19, 26 ir rugpiūčio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL. SERVICE BUREAU

Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE

IM

Penkerių Metų Mirties Sukaktis

MARY STANKUS
GIMUSI AšMONTAITĖ

PAGAL PIRMĄ VYRĄ YURKŪS

Gyvenusi Palos Hills, Illinois

Mirė 19u6 metų gegužio mėn. 18 dieną, sulaukusi pusės amžiaus. 
Gimusi Lietuvoje, Raseinių apskr, Rietavo parapijoje, Plunkėnų 
kaime.

Palaidota lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.
Paliko nuliūdę: vyras Frank, duktė Emily Guzak, žentas Joseph, 

anūkai Terry ir Diane, marti Mary Jurkus ir anūkas Albert, sesuo 
Barbora Roppe, pusbrolis Frank Ašmontas, pusseserė Barbora šau- 
lytis ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Mūsų brangiausiajai Mary Stankus pagerbti bus laikomos dvejos 
šv. Mišios Gimimo Panelės švenčiausios parapijos bažnyčioje, 1971 m. 
gegužio mėn. 18 d. 7:30 vai. ryto ir antros mišios 8:00 vaL ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugriši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūnie Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Vyras, duktė ir anūkai.

——-r-. -  ...... , .     ... ...... .

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublie 7-8600 REpublie 7-8601

ANTANO IDĖJŲ. DEGANT NAMAMS, ANTANAS UŽDEGĖ LIETUVIUS VEIKLOS

VEDĖ ŽMOGAUSOTTO TOLIŠIAUS TOBULĖJIMOŽODŽIAIS aa

VLADAS PAUŽA, SAULIUS SlMOUŪNAS

IR DRAUGAI NEW YORKE

EUDEIK1

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

1446 So. 50th Avė., Cicero, DI. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So, LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Baletmeisterio Jaunučio Puodžiūno Baleto Studijos vakaras įvyks gegužio 16 d., sekmadienį, 3 vai. p. p.. Jauni
mo Centre. Dalis-programos iš Carmen baleto— pirmoj eilėj iš kairės — Carmen — sol. Violeta Karosaitė ir 
Michaela — sol. J. Kolytė. Toliau matytis Baleto Studijos ansamblis. Lietuviu visuomenė yra prašoma atsilan

kyti į rengiamą spektaklį ir pasigėrėti baleto studijos jaunimo atsiekimais.

kimo dienoj pastoriai dirba 
Sommer — Macu stiklo kom
panijoje Ciceroje. Kompani
joje dirba ir daugiau lietuvių, 
visi turi gerą vardą. Kijauskas 
neseniai 
Phoenix, 
šeima jau

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Įsigijo rezidenciją 
Arizonoje, 
persikėlė gyventi. 

Kijauskas yra lietuviškos spau 
dos skaitytojas ir Naujienų 
nuolatinis prenumeratorius.

— Brighton Parko LB Apy
linkės vaidyba organizuoja 
virtuvę. Moksleivių Pavasario 
Šventėje Bučo sode gegužės 23 
dieną. Bus mokyklinio am
žiaus vaikų chorai, tautiniai 
šokiai ir žaidimai. Atvažiuo
kime pasigrožėti savo atžaly
nu.

YOUNG WOMAN
Age 20—30. Experienced. General 
housework, some laundry. Beautiful 
large room, T. V., private bath, other 

kur jol^P- child care, 1 yr. minimum, 
J top wages, paid vacation. Lovely 

Northshore residence.
Call 446-4056 after 7 P. M. 

527-3090 days.

COOK
St. Lawrence Monastery 

77th & Central.

C a 1 1
GL 8-6900

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREDPK1TE2 Į

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

Išvalė kyšininkus
Mirus valstijos sekretoriui 

tPaul Pa well, naujasis sekr. 
John Lewis išvalė Įvairius sa- 
*vo vadovaujamos Įstaigos sky 
rius. Buvo pašalinti 1,946 tar
nautojai. Kadangi Lewis yra 
respublikonas, o daug tarnau
tojų buvo demokratai, kriti
kai teigia , kad “valymas” 
buvo daugiau politiniais sume 
timais. Sekretorius Lewis tai 
karštai paneigia.

Sakoma, kad jau praėjo lai-

kai, kada žmogus, atėjęs lai
kyti automobilio vairavimo eg
zaminų, galėjo padėti ant sė
dynės penkis dol. ir gauti lei
dimą vairuoti. Naujas sekre
torius Įtaisė stebėtojus, kurie 
stebi egzaminavimo eigą. Pasi 
taikė, kad sekretorius atsiun
tė žmones su “penkinėmis” 
laikyti egzaminų ir paskui ky
šininkavimui paaiškėjus, atlei 
do egzaminuotojus.

l.

/

HOMEJNSU RANCE
Call: Frank Zapolls 
3208’72 W. 95th St. 

GA 4-8654 tNlVCAI

-State FąuOtre anil Casualty- Company

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

Vėl nauji mokesčiai
Springfieldo atstovų rūmų 

lėšų komitetas svarsto Įstaty
mo projektą, kuris siūlo už
dėti naujus mokesčius Įvai
riems “minkštiems” gėrimams, 
coca cola, “papsams” ir kt.

[Valstija uždėtų tik tris centus 
šešių bonkų pakeliui, tačiau 
per metus valstijai susidarytų 
39 mil. dolerių.

Šiais metais daugiau lėšų rei 
kalauja Čikaga: 24 milijonų 
CTA transportui, 23 mil. ,dol. 
mokykloms. Gubernatorius 
naujų mokesčių nepaskelbė ir 
sako, kad biudžetas taip su
darytas, kad atliekamų lėšų 
visai nėra.

Gazotieins vandenims mo
kesčius jau turi Vakarų Vir
ginia ir kelios kitos valstijos.

— Zigmas Dailidka, Viktoras 
Diminskas, Antanas Dundzila, 
Vincas GrėbliCinas, Kunigunda 
Končienė ir Andrius Povilaitis 

I renka pinigus lietuviškojo švie 
timo reikalams Marquette 
Parko lietuvių kolonijoje. 
Tautiečiai prašomi nesigailė
ti žaliuko šiam svarbiam tiks
lui.

— Laimėjimų paskirstymas 
(trijų dailininkų paveikslai) 
Įvyks gegužės 23 dieną Bučo 
sode per (Moksleivių Pavasario 

Bilietų platintojai 
kviečiami iki to laiko 
likusius bilietus ir 
LB Vidurio Vakarų

Atpažino žmogžudį
f

Policija suėmė 18 m. negrą, šventę, 
kuris kaltinamas nužudęs hi- maloniai 
pių kolonijoje , Sename Mies grąžinti 
te, 18 metų merginą. Nužudy- šakneles 
mo metu negrą matė penki as- Apygardos Valdybai, 
menys, du jų gyvenę kartu su į _ _ 
mergina vyrai. Dabar vienas 
jų atpažino negrą.

I — J. Bačiūno, bu v. PLB pir 
1 mininko, paminklo atidary- 
Įmas Įvyks Kapų Puošimo die- 

Paaiškėjo, kad du merginos ną Tautinėse kapinėse.
Elizabeth Feeley draugai jau 
seniai prekiauja marijuana, o 
tokius vietiniai negrai dažnai 
užpuldinėja, nes žino, kad 
pas juos ras pinigų. Iš penkių 
nužudytosios draugu net ketu 
ri pažįstami policijai ir buvo 
praeityje suimti už narkotikus. 
Vienas jįj yra Louis Norbut, 
nušautos merginos sugyventi- 
nls- j1 — Put. Leonardas Waitekus

tarnauja 8-je armijos dirizijo-
" 1 je, kuri yra Vokietijoje. Tėvai

TRUMPAI | gyvena lietuviškoje Roselando

I — Ats. Pulk. Kazimieras 
Pranckonis, Lietuvos kariuo
menės kūrėjas — savanoris, 
mirė Baltimorės mieste sulau
kęs 73 metų amžiaus. Velio
nis pirmoje bolševikų okupa
cijoje buvo kalinamas. Jo žmo 
na bolševikai sušaudė masinė
se Červenės žudynėse.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. T.L YA 7-5980

.1 — Violeta Sereikaitė, St. 
pagarsėjęs širdies li- Xavier kolegijos studentė, da

gų specialistas, birželio 5 d. b’vąvo studentų muzikos ir 
dalyvaus Lietuvių Forumo ra-A°^ll sceniniuose pasirody- 
dijo programoje. jmuose, surengtuose kolegijos

j meno katedros apylinkės gy- 
Bariaus - Girėno Litua- yentojams. Ji išpildė kompoz. 

nistinė mokykla pavaišins mo jacho kūrinių “Pasveikinimas’,- 
kinius Pavasario šventės metu, 
gegužės

— Prof. dr. Rimgaudas Ne- 
mickas,

u

GAL FRIDAY
Responsible position, one girl office, 

typing, light posting work.
Interesting position with rapidly 

growing company. 
Call Mr. STAHLBER 

SA 2-3617

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

PRESS BRAKE OPERATOR 
SPOT WELDER

Above jobs available for exper
ienced men on 1st and 2nd 

shifts. 
New Plant. 

All benefits paid by company. 
Excellent pay, conditions and 

future.

READY METAL MFG. CO.
4500 W. 47th STREET

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3% kamb. butas 
naujam name, Marquette Parke nuo 
liepos 1 d. Pageidaujami vid. am

žiaus asmenys. Tel. 776-0121.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS blai
viam vidutinio amžiaus vyrui, ku
riam galėtų patikėti namo priežiūrą 
šeimininkei išvykus 5 mėn. atostogų. 

Skambinti 471-2686.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

REMODELING & REPAIRS
FAST & PROMPT SERVICE 

Superior workmanship.
Call for free estimates & beginning 
dates. Reasonable prices, 

& insured.
Call 725-6411

licensed

MISCELLANEOUS FOR SALE 
{vairūs Pardavimai

PARDUODAMA: dviejų lovų setas 
su atramomis, spyruoklėmis ir mat
racais už $50. Daniška supanti kėdė 
ir daniška sofa po $10. Valgomojo 

baldai iš 5 gabalų $50. 
Skambinkite 476-0091.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY-
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
SKUBIAI parduodamas mūrinis na

mas: maisto krautuvė ir du butai 
Brighton Parke.

2 BUTAI ir šalia tuščias sklypas 
Brighton Parke.

BIZNIO PATALPA ir 3 butai. Gra
žiai atrodantis mūrinis namas Mar
quette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390

KOKYBĖ,
GROŽIS,

PRESTIŽAS
Nuostabiai gražus — turite pamatyti 
tą kampinį iš visų 4 pusių dekoraty
vių plytų mūrą. Puiki veranda, jun
gianti pristatytą 2 mašinų mūro ga
ražą. Natūralūs židinys, kūrenamas 
malkomis. 2 Hollywood vonios, iš
taigingas paneliuotas rūsys. Oro vė
sinimo sistema. Savininkas priverstas 
parduoti. Jūs labai daug sutaupysite. 
Į pietus nuo 55-tos ir i vakarus nuo 
Oak Park Ave. Pirk geriausia už bar- 
geno kainą. Skambink stebukladariui. 

Skambink MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

PAVASARIO PLANAS
GRAŽUS LOTAS Marquette Parke.
STILINGA mūro rezidencija. 10 

kambarių pajamom ar sau gyventi. 
Mūro garažas. Arti Marquette Parko 
ir Kedzie. $24,500.

KAIP SALDAINIS gražus, šviesus 
apartamentinis mūras ir mūro gara
žas. 2 blokai nuo Marquette Parko. 
Virš $7.000 pajamų. Jei suspėsite — 
tik $47 700

AR 14,000 DOL. PAJAMŲ kasmet 
nėra turtas iš apynaujo apartamenti- 
nio mūro geroj vietoj su lengva pas
kola? Kaina 76,900.

9 KAMBARIŲ pajamų mūras, nau
jai sutvarkytas. Gražus, ramioj gat 
vėj. Kaina $19.000.

GRAŽI 15 METŲ REZIDENCIJA. 
6 kambarių mūras. 2 vonios, naujas 
garažas, prieš žaliąjį Marquette Parką.

2 BUTŲ tvarkingas mūras, 2 auto 
garažas. $29300.

TVIRTI 2 MŪRAI Brighton Parke 
Virš $16,000 pajamų metams. Su nuo
laida už $51,000.

4 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šildy
mas. gera vieta. Rimtam pirkėjui, 
vertas $44,000.

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

ATDARAS SEKMADIENĮ

6429 So. CAMPBELL AVE.
Labai gerai išlaikytas 5 miegamųjų 
mūras. Įrengtas rūsys, gazo šilima, 

Mūrinis garažas.
$22,500. Tel. 254-5553.

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvpas. Apylinkė 47tos ir 
Polanki tAO

2 PO’5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu, aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28.900.

3 MIEGAMU apvnaujis mūras, ši
lima gazu. aluminijaus langai, centri
nis vėsinimas, 2 automobiliu garažas, 
71-mos ir Trov apylinkėje. $29,000.

4 MIEGAMŲJŲ mūrinis. Karšto

I

BRIDGEPORT^ PARDUODAMAS 6
butu mūrinis, 6 po 4 kamb., 5 automo-, -
biliu garažas, 220 elektra. Teisingas vandens šilima gazu. 2 auto garažas, 
pasiūlymas nebus atmestas, gera pro- ? Marquette Parke. $23.500.
?a gerom sąlygom isigvti narna Sa-| 12 BUTU 4 metų, mūras. Radiant 
vininkas tuojau gali užimti. Apžiū-’ šilima gazu, aluminijaus langai, 12 

automobiliu pastatyti vieta. Platus 
sklypas. Virš $24,000 pajamų me
tams. Pietvakariu priemiestyje. — 
$175,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

rėti galima bet kada.
Savininkas gyvena 839 WEST 33rd ST..

MARQUETTE MATTRESS CO.
Mattresses Box Springs, all sizes. 
Brand Names, dicontinued patterns. 
Mixmatched sets — up to 50 percent 
off. Bunk beds, trundles, sleepers. 
Bedroom Suites. Quality at low, low 

prices.
3150 West 63rd Street, Chicago 

Phone 434-5815

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

23 dieną Bučo sode. ~ Bridgeport Lituanistinę 
Mokinių pasirodymų pradžia m°kyklą baigė G.. Bičiūnaitė, 
numatyta lygiai 1 vai. popiet. 
Visi kviečiami atsilankyti.

— Jonas Kijauskas, r 
klausomos Lietuvos laikais dir^ 
bęs teisinėje srityje ir vertęsis 
Rygoje ir 1_____ _______ v
bizniu, nuo pat Į Čikagą atvy-

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

L. Kelečius, A. Miniotaitė, A. 
jakutytė ir V. Stravinskaitė. 
Dauguma baigusių įstos Į aukš 

nepri- tesnes lituanistikos mokyklas.

1 — Lietuvių Prekybos Rūmų 
Kaune kinoteatrų metinis banketas įvyksta gegu 

žės 16 d. Beverly Shores Coun 
try klube, prie 87 ir Western 
Ave. Pradžia 6 vai. Prieš va
karienę bus paskelbti gavę sti 
pendijas studentai.

DĖL IŠVAŽIAVIMO
PARDUODAMI

3 KAMB. IR VIRTUVĖS BALDAI
TELEFONAS 247-6948

♦ Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu
vėje, 2646 W. 69 St.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverą.

(Pr.)

Dailės” Grupės parodos ati
darymas įvyksta šiandien 7 vai. 
vak. Čiurlionio galerijoj. Kvie
čiame visus atsilankyti. Atskiri 
pakvietimai nebus siunčiami.

(Pr).

PARDUODU GERA
DVIEJŲ AUKŠTU MŪRĄ,

3 butai ir taverna, pilnai įrengta. Nau- 
jas centrinis šildvmas ir plumbingas. 
Western ir 23-čios gatvės apylinkė. 
Geros pajamos, pigi kaina skubiam 

pardavimui.
Telefonuoti 523-7364.

TeL: 471-0321

2

BY OWNER

flat brk., 2 bedrms. each.
Vic. 23rd & Drake.
Full price $9,000.

NATIVITY PARISH
New low price on an exceptional brick 
bungalow. 6 rooms, 1% bath, 2 car 

brick garage.
Near 72nd and Whipple.

Call Mrs. RTTNER. HE 4-4300
McKEY & POAGUE 

3145 W. 63rd STREET

CR 7-2766

79-TA IR LARAMIE

MARQUETTE PARKE 4 butų mūras.
2 po 4 ir 2 po 5 kambarius. Viskas 
gerame stovyje. Tel. GR 6-8031.

SAVININKAS PARDUODA 8 BUTŲ 
5 metų namą antrame bloke į vaka-

£

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

k

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP 
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

E. ŽUKAUSKAS

r
I MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

Langy valymas dideliame pastate 
kalauja patyrusio ir drąsaus vyro. 
Jungtinių Tautų pastate New Yorke 
darbas esąs gan nuobodus, nes langų 

daug ir visi jie panašūs.

♦ Sekmadienį, gegužės 16 d., 
nuo 12 iki 4 vai. p. p., Lietuvių 
Dukterų Draugija kviečia visuo
menę atsilankyti ir pamatyti 
namus, kuriuos įsigijo priglaus
ti vargstančius ir senelius. Open 
house, 2735 W. 71st St. (Pr).

rei-

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

šv. Kazimiero Lietuvių Ka
talikų Kapiniu svarbiems reika
lams aptarti šaukiamas lietuviš
kos visuomenės susirinkimas šį 
sekmadienį, 2 vai. po pietų, Ga
ge Parko auditorijos salėje, prie 
Western ir 55-tos gatvės.

Visi kviečiami dalyvauti svar
biuose sprendimuose.

Penktadienį šiuo reikalu kal
bės Bendruomenės Lietuvių Pa
sauliečių teisėms apsaugoti šv. 
Kazimiero Lietuvių Kapinėse 
Komiteto pirmininkas Algis 
Regis per Margučio ir Sophie 
Barčus radiją. (Pr).

♦ JAV ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės IV Dainų šven
tė įvyksta š. m. liepos mėn. 4 d. 
Amfiteatro salėje, Chicago j e.

Bilietai gaunami “Marginiuo
se”, 2511 West 69th Street, Chi
cago, UI. 60629, tel. 778-4585. 
Bilietų kainos: $3.00, $4,00, 
$5.00, $6.00 Ir $7.00.

Užsakant bilietus telefonu ar 
laiškais, nurodyti kurių kainų ir 
kiek bilietų užsakoma. Užsaky
ti bilietai bus rezervuoti. Neat- 
siėmus užsakytų bilietų iki š. m. 
birželio 15 d., jie bus parduoti 
kitiems.

Kas norėtų, kad bilietai būtų 
pasiųsti paštu, tam bilietai bus 
pasiųsti tik gavus už bilietus 
pinigus. Tuo atveju bilietų už
sakytojas turi atsiųsti kartu su 
pinigais ir sau pačiam adresuo
tą voką su pašto ženklu. Siųsti 
čekius ar money orderius, ant 
kurių užrašyti: Pay to the order 
of Lithuanian Song Festival 
Committee, — adresas: 2511 
West 69th Street, Chicago, Bl. 
60629, tel. 778-4585. (Pr).

Tik 9 metu 5% kambarių mūras su 3 
dvigubo dydžio^ miegamais plius di-irus nuo Čaiifomijos gatvės. Pajamos 
džiulis 4-sis žemutinėje pakopoje. $14,520 metams. Kaina $112,000. 
įrengtas rūsvs, nuiki virtuvė su vai- »pei 925-6130.
gomuoju joie. labai gera apvlinkė. 
Geriau pastatytas už nauja, bet kai
na daug žemesnė. Turėsite ouikų 
namą ir sutaupysite uinigu. Skam

binkite stebukladariui.
Skambinkite MTCHAFJ^ dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

MARQUETTE PARKE, netoli mokyk
los ir bažnyčios. 2 butų po 5 kamba

rius su 3 miegamais. 
LISKUS. 434-8786.

PIETŲ BERWYNE 6 kambarių mūro 
rezidenciia su 3 dideliais miegamais, 
židiniu, 50 pėdu sklvou, arti mokyklų. 

$27 900
SVOBODA, 2134 Šo. 61st Ct.. Cicero. 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038
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"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Telu REpublIc 7-1941

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontai

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios lįsi mokė

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233
*

BUTU NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. Kedzie, Chicago 
TEL. — 254-5551 

1339 State St., Lemont, III. 
TEL. — 257-5542

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius Ir 
air-conditioning | naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Toriu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

■

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 

Taisomi auto motorai, rtabdžial, 
tvne-vp« Ir t. t.

4824 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327




