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KANADOS SUTARTIS SU SOV. SĄJUNGA

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

.Prasidėjus

Sovietu Sąjunga ėmė rodyti 
norą pagerinti ryšius su Ka
nada, kada ši sumažino savo ka
riuomenės jėgas Nato organiza
cijoje ir paskelbė didesni nepri
klausomumą užsienio politikoje, 
šio Trudeau vizito proga sovie
tai pabrėžia, kad Kanada ir Sov. 
Sąjunga yra šiaurės ašigalio

duos. Vienas prancūzų diploma
tas pareiškė, kad jei Amerika at
sisakys savo pirmavimo atomi
nių ginklų srityje, Europa taps 
beginklė, nes sovietai turi ga
lingesnę kariuomenę.

ši šešta-
— “Miss

MIAMI BEACH. — 
dienį renkama gražuolė 
U. S. A.” Dvi valstijos yra at
stovaujamos negrių: New Jer
sey ir Nebraska.

MASKVA. — Leningrado žy
dų teisme visi kaltinamieji pa
sakė po “paskutinį žodį” ir trys 
teisėjai: pirmininkė Nina Isa
kova ir du “liaudies teisėjai”: 
darbininkas Ivan Krainov ir tar
nautojas Boris Petrov pradėjo 
^varstyti, kokias duoti baus
mes devyniems žydams.

Saulėta, šilčiau.
Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:08

SANTIAGO. — Nežinomas či
lietis sugalvojo užsidirbti pini
gų. Jis atspausdino pakvietimų 
į didelį balių ir išsiuntnėjo juos 
turtingiems žmonėms. Kai ke
turi šimtai pasipuošusių žmo
nių atvyko į ištaigingą viešbutį, 
kuriame tas balius turėjo įvyk
ti, paaiškėjo apgaulė. Balius bu
vo ruoštas tautinės partijos var
du. Rengėjas gavo už pakvieti
mus 2,600 dolerių.

PHILADELPHIJA. — Jauna 
13 metų mergaitė rado telefo
no būdelėje moters piniginę su 
6,000 dol. Ji nunešė su savo tė
vu policininku piniginę jos sa
vininkei, kuri už tą sąžiningumą 
dovanojo mergaitei 12 dol.

MASKVA. — Kanados premjeras Trudeau ir sovietų Kosy
ginas pasirašė susitarimą reguliariai palaikyti kontaktus tarp 
vyriausybių, siekiant sustiprinti draugystę, gerus kaimyninius 
ryšius ir abipusį pasitikėjimą, šis susitarimas buvo staigmena, 
užsienio korespondentai buvo painformuoti tik tada, kai su
tartis buvo pasirašoma. Nurodoma, kad panaši sutartis buvo 
pasirašyta tarp Sovietų Sąjungos ir Prancūzijos, kada prezidentas 
Pompidou lankėsi Maskvoje. Kita staigmena buvo premjero 
Trudeau ilgas susitikimas su Brežnevu, kuris nėra sovietų vy
riausybės narys, bet partijos galva, susitinkąs retai tik su kai 
kuriais užsienio oficialiais svečiais.

Naujo bombonešio 
slaptas ginklas

BRIUSELIS. — Nors senatas atmetė sen. Mansfieldo pa
siūlymą sumažinti per pusę amerikiečių kareivių skaičių Eu
ropoje, Nato taryboje galvojama, kad toks pasiūlymas pasikar
tos dar ne vieną sykį ir JAV vyriausybė bus spaudžiama toliau. 
Senate yra įvairių rezoliucijų, siekiančių sumažinti prezidento 
galią, norinčių užbaigti Amerikos kariuomenės laikymą užjū
riuose. Vieni senatoriai siūlo .tokias rezoliucijas, norėdami su- 
siprinti Ameriką ekonominėje srityje, kiti siekia izoliuoti Ameriką.

PARYŽIUS. — Britanijos premjeras Heath ir Prancūzijos 
prezidentas Pompidou susitiko spręsti svarbų Mausimų — Brita
nijos įsijungimo į Bendrąją Europos Rinką. Abu valstybininkai 
prieš pasitarimus pabrėžė šio momento svarbą. Premjeras Heath, 
išvykdamas Į Paryžių, paklausė: “Ar mes turėsime pakankamai

suimta apie 1,000 asmenų, val
džiai atsakant į Izraelio konsu
lo pagrobimą.

+ Laivyno kapitonas James 
Loveli pasitraukia iš astronautų 
grupės. Jis jau tris kart yra 
buvęs erdvėje, kartą skridęs ap
link mėnulį.

WASHINGTONAS. — Nau
jai projektuojamas JAV bom
bonešis gali turėti labai slaptą 
laserio spindulį, kuris populia
riai vadinamas mirties spindu
liu. Jis galėtų į dulkes paversti 
priešo lėktuvus ar raketas. Ge
nerolas Douglas Nelson, kuris 
vadovauja naujo bombonešio sta 
tybos projektui, pripažino spau
dai, kad laserio panaudojimas 
yra studijuojamas ir jis gali bū
ti panaudotas, kaip lėktuvo ap- 
ginMavimo dalis.

Naujieji bombonešiai bus pa
statyti 1974 m. Jų uždavinys 
bus nugalėti priešo gynybos sis
temą ir prasiveržti per bet ko
kias dabar žinomas gynybos už
dangas. šiuo metu bombonešis 
vadinamas B-l. Jau buvo žinių, 
kad karo aviacijos bazėje Kirk
land, N. M., nedideli bandomieji 
lėktuvai buvo numušti laserio 
spindulių pagalba. šių metų 
biudžete šio lėktuvo statybai pa
skirta 370 mil. dol

tos naujai norinčios įstoti vals
tybės: Airija, Norvegija ir Da
nija irgi dažniau naudoja angių, 
negu prancūzų kalbą.

Prancūzai, prieš sutikdami su 
britų priėmimu gali užsispirti, 
kad ir toliau pasiliktų prancū
zų kalba visuose rinkos svarsty
muose.

Šaukia į kovą 
prieš vyriausybę

HONG KONGAS 
bieji komunistinės Kinijos lai
kraščiai paskelbė bendrą veda
mąjį, kuriame Amerikos vyriau
sybė nušviečiama kaip neatsto
vaujanti Amerikos liaudžiai. Vy
riausybė esanti dideliuose sun
kumuose, nes JAV liaudis vis 
daugiau ir stipriau kovojanti 
prieš savo vyriausybės liniją.

Straipsnyje dar kartą pabrė
žiamas skirtumas tarp ‘liau
dies” ir “agresorių valdžios”. Ki
nija esanti labai draugiškuose 
santykiuose su Amerikos žmonė
mis, tačiau kviečia visus kovoti 
prieš Amerikos valdžią ir jos 
politiką.

šaulio dalį.
Priėmime Kanados premjero 

garbei premjeras Kosyginas pa
kartojo sovietų norą derėtis dėl 
karinių jėgų sumažinimo Euro
poje. Tame priėmime premje
ras Trudeau nustebino konser
vatyvius sovietų vadus, ateida- 
mass į formalų priėmimą ža
liai-geltonai, dryžuotais marški
niais ir geltonu kaMaraiščiu.

Vokiečiai pakeis
■ * * ■ 

vedybų įstatymus 
BONA. — Vakarų Vokietijo

je vyriausybė pasiūlė naują įs
tatymą, kuris pakeis vyrų-mo
terų vedybų tradiciją. Kaip ir 
kitose valstybėse, Vokietijoje 
moterys ištekėdamos gaudavo 
vyro pavardę. Dabar Įstatymas 
numato, kad abu vedusieji galės 
pasirinkti arba vyro ar mergau
tinę moters pavardę. Bus gali
ma naudoti ir abi pavardes.

Manoma, kad šis įstatymas la
bai padaugins dvigubų pavardžių 
skaičių’.' Ir dabar Vokietijoj yra 
daug tokių, pavardžių, kaip par
lamente esą politikai:' Diemer- 
Nicolaus, Mueller-Emmert, Mue
ller-Hermann ir kiti.

Tas pats įstatymas leis vyrui 
perimti žmonos aristokratinį ti
tulą: grafas, baronas įr pan., 
nors anksčiau tik vyrai; suteik
davo titulus savo žmonoms ve
dybų metu. Skyrybos bus lei
džiamos po trijų atsiskyrimo me
tų, nereikės įrodinėti jokių kal
čių, užteks įrodyti, kad vedybos 
pakriko ir abu partneriai jų ne
benori.

Briuselyje susirinkusi Nato 
taryba paskelbė, kad ji sutinka 
derėtis su sovietais dėl abipu
sio jėgų sumažinimo be jokių są
lygų, nereikalaujama, kad pir
ma būtų surastas patenkina

mas sprendimas dėl Berlyno 
miesto. Taryba tačiau pridėjo, 
kad sovietai gali nesitikėti, kad 
Amerika ar jos sąjungininkai 
dalyvaus Europos saugumo 
konferencijoje, kol Berlyno 
klausimas nebus išspręstas.

Nato valstybės palankiai su
tiko Brežnevo ir Kosygino pa
reiškimas apie reikalą sumažin
ti Europoje kariuomenes. Nato 
taryba sako, kad jėgų sumaži
nimas turi derintis su abiejų pu
sių saugumu, Jėgų atitraukimas 
turėtų būti laipsniškas ir abipu
sis. Jei Amerikos kareiviai bū
tų išvežti iš Vakarų Vokietijos, 
tai sovietų kareiviai turėtų iš
važiuota iš Rytų Vokietijos. Tu
rėtų būti tinkami patikrinimo 
ir kontrolės susitarimai, kad bū
tų galima prižiūrėti susitarimo 
vykdymą.

Sovietų Sąjrmga wri Rytų 
Europoje 31 šarvuočių diviziją 
ir stiprius parašiutininkų da- 
liriiuš.' Bendraš sovietų karei
vių’skaičius' yra 265,000 vyrų. 
Šaliatųjėgų yra'dar 822,000 
Varšuvos: pakto valstybių ka
riuomenė, remiama 148,000 avi
acijos ir karo laivyno jėgų. Iš 
viso komunistinės' jėgos siekia 
1,235,000 kareivių; kada Nato 
valstybės turi 1,105,000.

^Vakaru Vokietijos gynybos 
mihfeteris- H&mW4Šchmit, kurio 
didesmų lėšų kariuomenei reika
lavimai. privertė pasitraukti, vo
kiečių. finansų ministerį, pareiš
kė, jog Vakarų Eįuropa negalė
tų pakeisti Amerikos karo jėgų 
Europoje karine, politine ir ypač 
psichologine prasme. Europiečiai 
jaučiasi saugesni, kada už jų 
nugaros stovi galinga Amerika. 
Amerikiečiai atvyko Europon 
kaip, nugalėtojai, tačiau sovie
tams. pradėjus rodyti savo im
perialistines užgaidas, jie liko 
Europoje, kaip josgynėjai ir są

jungininkai. - ■' '

Serwtorius Hugh Scott, rcspublilcony 
vados sonata, yra numatytas valiuoti 
j Kiniją kartu su son. Mike Mansfiol- 
du, jei santykiai su Pekinu tiek page
rėtu, kad komunistai priimty Ameri

kos politikus.

Los Angeles miesto meras Sam Yorty 
irgi galvoja kandidatuoti j JAV pre
zidentus. Jis važinėjo po New Hamp
shire, kur jvyks pirmieji pirminiai 
rinkimai. Yorty norįs demokratams 
duoti pasirinkimą, nes kiti minimi 
kandidatai esą visi labai liberaliiki.

♦ Egipto prezidentas pakar
tojo, kad jo nauja vyriausybė 
nekeis užsienio politikos ir Egip
to sąlygos Izraeliui lieka tos pa
čios.

+ Automobilių unijos pirmi
ninkas Woodcock pareiškė, kad 
privačios draudimo bendrovės iš
leidžia savo pačių reikalams ne
reikalingų sumų apie 1.1 mili
jardus dol. per metus. Tą sumą 
tenka sumokėti apdraustiems pi- 
liečiams.

Skrenda į Marša 
t*

MASKVA. — Kaip buvo ti
kėtasi amerikiečių mokslininkų, 
sovietai pasiuntė į Marsą nau
ją erdvėlaivį, kuris tos plane
tos apylinkėse bus tik lapkričio 
mėnesį. Amerikiečiai planavo 
pasiųsti šį mėnesį du erdvėlai
vius, tačiau vieno iššovimas ne
pavyko ir dabar planuojama pa
siusti tik viena. Jo iššovimas bu
vo atidėtas, kol paiškės pirmojo 
nepasisekimo priežastys.

Sovietų pranešimu, jų erdvė
laivis sveria 10,230 svarų. Ame
rikiečių Mariner sveria tik 2,200 
sv. Galimas daiktas, kad so
vietai iš savo erdvėlaivio ban
dys nuleisti ant Marso instru
mentų paketą. Amerikiečių erd
vėlaivis turės įžengti į Marso 
orbitą ir ten skraidyti, siųsda
mas pranešimus į žemę.

Mariner 9 nebus iškeltas į 
erdves anksčiau, kaip gegužs 26 
d. Pirmasis išovimas nepavyko 
gegužės 9 d.

Senatas palaidojo 
SST lėktuvą

WASHINGTONAS. — Sena
tas dar kartą atmetė sumanymą 
statyti didelį SST lėktuvą. Vie
ną kartą tas lėktuvas buvo ap
mestas kovo mėn., tačiau Atsto
vų Rūmai dar kartą pabandė tą 
projektą atgaivinti, tačiau pro 
senatą jis , jau nebepraėjo. .

Net ir lėktuvo šalininkai nu
leido rankas, kada Boeing ben
drovė paskelbė, kad lėktuvą at
gaivinus, jo išlaidos bus daug 
didesnės, negu pradžioje buvo 
manyta. Ta bendrovė ir nesta
tydama lėktuvo turi gauti iš vy
riausybės 85 mil. dol. Lėktuvo 
šalininkai' aiškino, kad daugiau 
kainuos nutraukti darbą, negu 
jį tęsti. Bendrovė tačiau pa
skelbė naujas kainas, kurių se
natoriai ir išsigando.

pasiekti smurtu ir. nugalėjimais Napoleonui ar Hitleriui?” Jis 
pridėjo,, kad Britanija yra retame, gal vieninteliame istorijos 
momente. Mums tenka galimybė suvienyti visą Vakarų Europą, 
pareiškė. prem j eras Heath.

Prezidentas Pompidou. irgi 
pabrėžė, kad šiame susitikime 
nebus kalbama apie detales, bet 
apie plačius Europos vienybės 
klausimus. Pasitarimai esą di
delės svarbos. Vakarų šalys, še
šios, esančios rinkoje ar kandi
datės į ją įstoti nėra filmų 
žvaigždės, kurios keičia sužieduo 
tinius kas 6 mėnesiai. Jei mes 
susituoksime, tai — visam gy
venimui. Todėl mes turime 
rimtai viską apsvarstyti, pareiš
kė Pompidou.

Premjeras Heath, atvykęs .į 
Paryžių, trumpai pasakė kalbą 
prancūzų kalba. Tai yra prem
jero gestas, nes jis pareiškė vil
tį, kad Britanijai įstojus į rinką, 
anglų kalba turėtų tapti rinkos 
darbų kalba. Prezidentas Pom
pidou, iš kitos pusės, neslepia sa
vo vilties, kad rinkos kalba ir to
liau liks — prancūzų, nes, kol 
anglų kalba bus vartojama Eu
ropoje, ji niekada netapsianti 
pilnai europietiška. Anglų kal
ba yra ir Amerikos kalba, o jei 
Europa nori išsiskirti nuo Ame
rikos, ji turi naudoti prancūzų 
kalbą, .pasakė Pompidou.

Britų premjeras pareiškė, kad 
per visą savo gyvenimą ir po
litinę karjerą jis turėjęs tikslą 
sukurti tokią Europą, kurioje 
nebūtų ginčų ir viešpatautų vie
nybė. šiame jo susitikime su 
Prancūzijos prezidentu ir bus 
sprendžiama politinė Europos 
ateitis. <

Rusai apgailestavo 
tinklų sudraskymą

BOSTONAS. — JAV valdi
ninkai ir žvejų atstovai vėl buvo 
susitikę su sovietų žvejų laivy
no delegacija. Susitikimas įvy
ko ant Pakrančių Sargybos ku- 
terio “Duane” netoli Nantucket 
salos. JAV delegacijai vadova
vo valstybės departamento vel
niukas McKernan ir “Prelude” 
korporacijos pirmininkas Joseph 
Gaziano, dviejų laivų, kurių tin
klus sudraskė sovietų laivai, sa
vininkas.

Rusų laivų komendantas Juri 
Radsev apgailestavo įvykius ir 
pareiškė, kad jis išbaręs dviejų 
sovietų laivų kapitonus, kurie 
buvo atsakingi už tinMų ir lynu 
sudraskymą. Rusas žadėjo atei
tyje žiūrėti, kad incidentų ne
būtų ir pažadėjo nubausti kalti
ninkus.

Vakar Baltieji Rūmai paskelbė, kad 
Amerika ir Sovietų Sąjunga susitarė apriboti gynybos raketų 
gamybą, Susitarimas buvo pasiektas aukščiausiuose abiejų val
džių sluoksniuose. Ateityje bus daromi žygiai siekti ir kitų 
atominių ginklų apribojimo. Susitarimas būsiąs paskatinimas 
dabar vykstančioms deryboms, kurios bus tęsiamos visu pasi
ryžimu toliau. Abi vyriausybės pritarė paskelbto susitarimo 
tekstui. Prezidentas Nixonas vakar rengėsi padaryti amerikie
čiams specialų pranešimą.

Amerikos senate žinia apie 
pasiektą susitarimą buvo pri
imta su pasitenkinimu. Europo
je diplomatiniai sluoksniai pasi
ryžę laukti ir žiūrėti, kokią prak
tiška nauda tas susitarimas

Kapitonas Samuel Gravely ir įo žmona Alma džiaugiasi, kad įo karo 
laivas, rakety fregata "Jouette", sugrįžo iš Vietnamo vandeny į 
San Diego uostą. Laivo komendantas neseniai buvo pakeltas į ad

mirolo laipsnį.

i®

SEATTLE. — Jauna aktyvis
tė Leslie Bacon, 19 m., buvo pa
sodinta į kalėjimą už atsisaky
mą liudyti apie bombos padėji
mą Kapitoliuje, Washingtone. 
Ji neatsakinėja į klausimus, 
nors teisėjas jai davė imunite
tą nuo kaltinimų, jei ji padės iš
aiškinti, kas padėjo bombą se
nate. . - ■ ■

SEDULAS. — Apie 150 ame
rikiečių negrų kareivių Pietų 
Korėjoje surengė demonstraci
jas savo veikėjo Malcolm X gi
mimo dienos proga. Negrai rei
kalavo baigti diskriminaciją 
kariuomenėje.

BALTIMORE. — čia mirė ži
nomas humoristas, poetas Ogden 
Nash.

LONDONAS. — Karalienė Elz
bieta kreipėsi į parlamentą pra
šydama padidinti jos vyro prin
co Pilypo ir kitų karališkos šei
mos narių algas, kurios buvo 
nustatytos 1952 m.

WASHINGTONAS. - — Ame
rikiečių karių, laikomų Kinijoš 
ir Laosą komunistų nelaisvėje, 
šeimos patyrė, kad Kinija tuoj 
paleistų visus; amerikiečius, j ei 
Amerika pripažintų Pekino vy
riausybę ir nutrauktų ryšius su 
Formoza. Laoso atstovas Buda
pešte vienai amerikietei pareiš
kė, kad belaisviai bus. paleisti, 
kai Amerika nustos bombarda
vusi Laoso teritoriją.

MEKSIKA. — Nuo bėgių nu
važiavus prekiniam traukiniui 
buvo rasti 40 žmonių lavonai. 
Paaiškėjo, kad vietiniai ūkinin
kai keliavo nelegaliai prekiniu 
traukiniu į miestą. > •

WASHINGTONAS. — Vie
nas apynių augintojas labai nu
stebo, kai šiemet pradėjo gauti 
daug užsakymų iš privačių as
menų. Paaiškėjo, kad kažkas 
parašė knygelę, kurioje aiški
nama, kaip užauginti geros rū
šies marijuaną.'’ Ją esą reikia 
įskiepyti į apynius. Paskaitę 
tuos" nurodymus, jauni hipiai 
pradėjo pirkti apynius.

Kalbos klausimas 
Europos rinkoje

PARYŽIUS 
rimtoms deryboms dėl Britani
jos įstojimo į Bendrąją Europos 
rinkau-prancūzų spaudoje vis 
•daugiau iškeliamas rinkos oficia
lios kalbos klausimas. Dabar- f 
įvairių -komitetų darbo kalba 
yra prancūzų. Bijoma, kad bri- 
tams įstojus, jie gali pareikalau-
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KAIP KAROBLIS LIETUVOJE
SUĖMĖ “TURKŲ PAŠAS

kričio. Jis yra Lietuvos kariuo 
menės savanoris, užsitarnavęs 
vyresnio puskarininkio laips
nį ir veikliai dalyvavęs ką tik 
atsikūrusios 
Lietuvos kovose dėl nepriklau 
somybės. Tačiau Karoblis sa
ve “kūrėju” nevadina, kaip ta
tai mėgsta kai kurie kiti buvę 

antrą kartą Naujienos nurodė, į Lietuvos kariuomenės -savano- 
nerimtai elgiasi riai daryti.

Atvykęs kaip naujasis atei
vis 1949 metais į JAV, jis apsi
gyveno Chicagoje, kur iki pen 
sijos tarnavo vienoje geležin
kelio kompanijoje. Jis yra ais
tringas medžiotojas ir labai na-, 
gingas drožinėtojas, šiuo me
tu Šiuo tuo prigelbstis Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejui.

1919 metai visoje Lietuvoje, 
neišskiriant Biržų — Pasvalio 
srities, buvo labai neramūs ir 
nesaugūs, nors bolševikų gau
jos jau buvo išvytos kitapus 
Dauguvos, o lenkų legionai 
pasiliko įklimpę po Maišioga- 
lą. Bet Lietuvos vakaruose įsi- 
nietusios Bermonto — Avalo- 
vo gaujos, žmonių vadinamos 
“kolčakininkais”, tebesiautė, o 
palaidi jų būriai įvairiais pre
tekstais atsibastydavo net iki 
Obelių, kur stovėjo Lietuvos ka
riuomenės 9 pulko štabas.

Kostas Karoblis tarnavo to 
pulko atsargos kuopoje, kurios 
vadas buvo vyr. Iti. Džiuvė, toks 
pat aistringai medžioti mėgęs, 
kaip ir jo vyr. puskarininkis 
Karoblis.

Rudeniop po vieno susirėmi
mo su “kolčakininkais”, ku
rių 70 vyrų būrys su 7 kulkos
vaidžiais atsibastė į Pasvalio apy

Valerijonas Šimkus savo 
laikraštyje paskelbė dvi “sen
sacijas”, kaip Lietuva 1919 
metais ‘išgelbėjo” vienoj a ka
binoje skridusius ir ištisą de
šimtmetį vienas prieš antrą 
kovojusius “turkų pašas”. Vie
ną kartą Naujienos nurodė, 
kad sensacija yra klaidinga, oi

Šimkus

Manėme,
“tur-
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L. B-nės Valdybos pastangų- domis, 
gasmis buvo

linkėj nusistovėjusią tvarkų.
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J. BERTAšTUS
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surengtas 
Dienos minėjimas, 

I gūžio sekmadienj, 
tuviŠką tradiciją ir

Minėjimą pradėjom pamal- 
Mišias atnašavo kuni- 

Jakulevičius ir Motinos 
pirma ge*hienai pasakė pritaikintą gra- 
pagal lie-2ų pamokslą. Po sumos iš baž

Motinos

mūs apy- nyčios j parapijos salę susirin-

POKALBIS SU LIETUVOS “TARYBININKU”

kad Šimkus 
netikslią žinią pakartotinai 
skelbdamas. '

kad tuo Šimkaus
bendradarbių išgalvotų 
kų pašų” klausimas ir bus baig
ias. Manėme, kad apie 1919 m. 
įvykusį incidentą Amerikoje 
liudininkų nebus ir niekas dau 
giau šiuo klausimu nepasisa
kys. Bet mes klydome. Į ant
rąjį Naujienų rašinį atsiliepė 
seniai Chicagoje
Kostas Karoblis, kuris 1919 
metais buvo Lietuvoje, tarna
vo kariuomenėje, medžiojo 
Obelių miškuose ir suėmė “tur 
kų pašas”, lankoje nusileidur 
sius “pasiimti vandens”.

Kostas Karoblis
nuo

gyvenantis

kariuomenėje,

yra kilęs 
Vabalninko, Biržų aps-

.. .................... i nu, ■a==s^== 

Sustabdykite tą niežėjimą 
BRAXON PASTA

tuojau sumažina len
gvą odos niežėjimą, 
gydo kojų grybelius, 
nuskusto veido per
šėjimą ir palengvina 
visą eilę odos nega
lavimų. Pastą paga
mino 30 metų patyri
mą turis vaistininkas. 
Pasiųsim 2 Braxon 
uncijas gavę ^.50,

4 unc. gavę $4.00, atsiųstus tokiu ad
resu: ' \ « c
BRAXON PASTE

Dept. NA
2914 So. WALLACE ST.
Chicago, Illinois 60616 

Nesiųskite COD. Pastą išsiųsime, ga- 

pinigus grąžinsime................... .....

ts«usss«7;nerasi?.V-sr/i

vę pinigus. Pilnai nepatenkintiems
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Čekoslovakijoje Natzovske Hory kalnuose vienas akmenskaldys iškalė iš granito šią slibino gaivą.

pietų, pradėjo pasakoti Ka
roblis. — Pavažiavus apie ket
vertą kilometrų nuo Obelių ir 
artėjant prie miškelio, kur 
žadėjome sustoję

linkeSj -aįškinos vykstą “bolševi
kų mušti”, bet pradėjo vietos gy-
ventojus plėšti. Juos išvijus, 
stojo ramesnės dienos ir kuo
pos vadas Džiuvė su 'vyr. pusk. 
Karoblių iš Obelių išvažiavo i 
miškus pariiedžioti.

— Dienos, metas. Buvo jpo

prie miškelio, 
pabandyti 

medžioklės laimės, staiga pa
matėme iš už miškelio visai ne 
aukštai atskrendantį lėktuvą, 
kurs saulėkaitoje labai švytė
jo, lyg būtų sidabrinis.

— Žinojome, kad Lietuva 
yra iš vokiečių- pirkusi keletą 
dvisparnių, bet šis buvo vi
siškai kitoks. Lėktuvas, kai ji 
pamatėme, skrido šiaurės ry
tų kryptimi, bet pradėjo sukti 
pusračiu ir artėti kaip tik prie 
mūsų! ir nutūpė pamiškės lan 
koje poros šimtų žinksnių at
stume nuo mudviejų, nema
žai nustebusių tir kiek išsigan
dusių, vežime tebesėdinčių.

—.Mudu su; kuopė s vadu bu
vome tikri, - kad tai; yra “kol- 
čakininkai”
ro iš jų nesitikėjome.

Iš lėktuvo netrukus vienas 
paskui kitą išlipo trys vyrai, 
visi civiliai apsirengę.

ROCKFORD. ILL
Gražus motinų pagerbimas

Sekm., gegužės 9 dieną, iš ry
to oras buvo šaltokas, bet sau
lutės karšti spinduliai atšildė, o 
jau po pietų važiuoti, į tą iš
kilmingą motinų minėjimą bu
vo šilta, mėlynas dangus, didžiau
sias malonumas ne tik mums 
rockfordiečiams, bet ir iš toliau 
atvykusioms. Mielų tautiečių 
pasirodė apsčiai iš apylinkės 
miestų. Tiktai mes, Rockfordas, 
negalime didžiuotis, tik liūdėti. 
Mūsų garbingos motinėlės vi
siems savo vaikučiams įkvėpė 
motinišką meilę. Gerbti guodo- 
ti savo tėvelius ir štai šiandien 
jau atšalo pas juos tas jausmas.

ir dėl to nieko ge-

SODYBŲ PIEVELĖS ------
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi .savo, pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo -A. Šeštoko -knygelė, 
kuri vadinasi '

Kiekvienas lietuvis didžiuojasi .savo, pievele. Amerikoje ne

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. 

jx a » • v’ s v > • » . >lr ♦ *♦ Aprašyta kaip

visi civiliai apsirengę. Aš tu
rėjau "liulkoiuis šaudomą ka-' 

. > Džiuvė 
lurėjo’šratini Šaiftuvą. Iššokęs 
iš vežimo atstačiau šautuvą, o 
jie visi trys iškėlė rankas aukš 
:tyn.^ ženklais rodydamas ir 
lietuviškai ’ ir bei kiek mokė- 

vokiškai

; rabiną (*Mritovką”j ,

Pagerbti motinas neatvyko. Mes 
žinome visus, kad namie nesėdė
jo. Paliekame jų sąžinei spręs
ti.— . . - . . .

Jau 3 vai. po pietų. P. Kiznie- 
nė, A. L. B-nės apylinkės pir
mininkė, pasveikino visas atvy
kusias motinėles ir perleido pro
gramos vedimą p. Giedrei Špo
kaitei. Gyvos gėlės scenoje ir 
ant stalų, atitiko motinų dienai. 
P-lė Špokaitė gražia lietuvių kal
ba perstatė augantį virtuozą 
akordeonistą Svajūną Rutkaus
ką, kuris gražiai atliko Rims-

Atsirado antras jaunuolis. Jo 
akordeonas didelis kaip vargo
nai. Pagrojo su Svajūnu Rut
kausku duetus, čia vėl plojimai 
be pertraukos. Ir vėl Giedrė per
statė mūsų naują talentą jauną 
De Kalb Kolegijos studentę 
Dalią Zakaraitę dainuoti. Pasi
rodė jau tikra artistė solistė. 
Scenoje užsilaikymas, veido šyp
sena, savim pasitikėjimas. Pasi
rodė scenoje jau ne naujokė. 
Stipriu mezo-soprano balsu dai
navo su jausmu. Po kiekvienai 
dainai plojimai be .pertraukos. 
Padainavo 4 dainas. Jos akom- 
panistė p-lė Johnson, rodosi, kad 
visą Liet, klubą atgaivino. Dar 
padainavo 4 dainas vis lietuvių 
kompozitorių, skirtas motinoms. 
Atliko puikiai, publika nenorė
jo jos paleisti, tikrai Dalia Za- 
karaitė davė jau tikrą koncer
tą. Motinėlės diaugėsi, kad apie 
jas sukurta tiek daug gražių 
žodžių. ~ 1

Baigėsi meninė programos 
dalis. Programos vedėja Gie-

drė Špokaitė padėkojo jaunuo
liams už pasiaukojimą motinė
lėms, o p. Kiznienė pakvietė vi
sus svečius prie pietų, kuriuos p. 
Savickienė ir Stružienė pagami
no. Visi susėdę prie išpouštų sta
lų, užkandžiavo, linksmai laiką 
leido, matėsi svečių iš Chicagos, 
kai kurie pirmą kartą Lietuvių 
klube. Mokytojas P. Skuodas iš 
Dekalb, UI, ir Milaševičius iš 
Beloit, Wis, kurie niekuomet ne
praleidžia Rockfordo parengi
mų.

Džiugu, kad mes turime ne
pailstančius darbuotojus kaip 
Petras šernas, Adomas šernas, 
Justinas Bubelis, J. Bielskis, Jo
nas Kiznis, kurie visus darbus 
atliko. Susirinko gražus būrys 
tautiečių; matėsi ir svetimtau
čių, kurie atėjo pietų. Atrodo, 
kad A. L. B-nės apylinkė išeis 
su pelnu. žvalgas

ko senai jau matytas toks di
delis skaičius senimo ir jauni
mo. Salėje Motifioms buvo iš 
dalinta po roto.

Minėjimą atidarė East Chi
cagos apylinkės L. B. valdybos 
pirmininkas K. C---- —pirmininkas K. Ciurinskas. 
Invokaciją sukalbėjo kunigas 
Jakulevicius. įdomią paskaitą 
laisvai ir gražiu lietuvišku ta
rimu pasakė St. Joseph Colle
gege studentas Ričardas Holuša. 
Meninę dalį atliko ir gražiai 
pasirodė mūs apylinkės jauni
mas: A. Aukštuolytė, D. Aukš 
tuolytė,.R. Domarkaitė, D. Si
dabrai tė ir V, Sidabras.

Po meninės dalies, valdybos 
sekretorė B. Vilutienė minėji
mo dalyvius pavaišino kavute. 
Jai talkininkavo valdybos na
rių žmonos: 
A.Domarkienč,

t

J. čiurinskienė, 
M. Ginčaus- 

kienė ir A. Lubinienė.
Minėjimo dalyvis
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DĖDĖS ŠERNO GYVEiNMO BKLOŽM
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną

1
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir kibų sėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė 
tiės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės. Šerno gyvenimo 

— bruožus. .
žinojo, o naujiesiems ateiviams, . jaunimui,

Jie pradžiugi^kiekyįen^, kas jį atsimena jr pa-.
rašytojo A. 

r Rūko lengvas, vaizdus gražia; literatūrine forma pasakoji- 
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie

suolių venini u ir jų kieta, ideologine veikla.
Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS i GYVENIMAS, 

J uozo Adomaičio - šerno’ gyvenimo btuožąL; Išleido Ame-
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl, 
kaina 2 dot J ? .
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(Tęsinys)
Na, o kaip Sveikas galvoji 
apie iš Lietuvos atvykusių 

dainininkų koncertus?
Jums ne paslaptis, kad kaip

Sąjunga, taip Tarybų Lietuvos 
viešpačiai reiškia daug simpa
tijos ir užuojautos visų kitų ša
lių proletarams, žadėdami jiems 
vienu kitu būdu padėti ir parem
ti. Aš manau, kad tokių šelpia
mų proletarų Amerikoje yra ne
mažai, o jų tarpe ir lietuvių, ži
nau taipgi, kad lietuviai yra su
organizavę keletą organizacijų 
tokiems vargšams — proleta
rams padėti, juos šelpti ir juos 
galimais būdais globoti. Kiek 
tokių organizacijų jūs čia Ame
rikoje turite, tai jūs geriau ži
note, bet man iš spaudos yra ži
nomos tik dvi: Balfas ir Lietu
vių Raudonasis Kryžius, kurių 
vyriausias rūpestis gelbėti var- 
gan patekusius lietuvius.

Logiškai galvojant, tos or
ganizacijos, kurių tikslas kaip 
galima efektyviai padėti var- 
gan puolusiems lietuviais, tu
rėtų ir ruošti mūsų iškiliųjų 
menininkų koncertus. Ir tie 
koncertai turėtų būti jūsų gau
siai lankomi. Atrodytų, kad to
kių koncertų ruošimas turėtų 
būti prie širdies ir Lietuvos 
kompartijos vadovams, nes kas 
-gali būti kilnesnio, kaip padė
ti į vargą patekusiems proleta
rams. šitokie darbai išplaukia 
ir iš tėvo Lenino mokslo ir Mas
kva tuo tikrai įsigytų palan-

kią sau opiniją visame pasaulio 
proletariate.

Bet kuomet tie koncertai yra 
ruošiami jums neaiškios orga- 
nzacijos, arba tik tam reikalui 
naujai kieno tai sukurtos ir lie
tuviškai visuomenei mažai žino
mos ir neaiškios, bei nėra žino
ma, kuriam tikslui surinkti pi
nigai bus sunaudoti, tai jūs ne
turėtumėte ir kojos kelti į to
kius koncertus. Tuo atveju ir 
mūsų menininkai turėtų būti 
aiškiai painformuoti, kodėl jūs 
tuos koncertus boikotuojate, kad 
jie negalvotų, jog jūs jų neken
čiate kaip atvykusių iš masko
lių okupuotos Lietuvos.

Tokiais atvejais pasikvieski
te juos privačiai vaišėms ir nuo
širdžioje lietuviškoje aplinkoje 
išsiaiškinkite.

Tat ką daugiau galtumėte 
mums patarti?

Be anksčiau mano suminėto 
įspėjimo, kad jūs čia gyvenan
tieji turite būti atsargūs ir ap
dairūs su jūsų tarpe esamais 
mūsų šnipais, norėčiau
štai ką dar patarti: jūs labai 
gerai sau galvon įsikalkite ir vi
siems kitiems pasakykite, ypač 
Amerikos parlamentarams, kad 
norint sėkmingai kovoti su mas
koliškuoju imperializmu, nau
dokite visuomet tuos pačius me
todus, kuriuos vartoja savo tik
slams atsiekti S. S. S. R., nes 
tik tuomet jie geriausiai su
pranta ir keičia savo propagan
dos taktiką.

jums
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, ATEINA BIRŽELIS...

Seniau mus žudė kulkomis, dabar 
— daina PreL J» Kučingis

Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, įnirusiems kankinių 
mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo 
birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietų vykdomą genocidą,

jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą:
Liudas Dovydėnas, MES VALDYSjM PASAULJ.

Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.
- Vytautas Volertas, PRAGARO VYRESNYSIS. Premijuotas joma- 

vargina žmones pavergtoje Lietuvoje.

mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 

tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo 
birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietu vykdomą genocidą, 
kviečiame palaikyti prieškomunistinę spaudą ir pirkti leidinius, ob-

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULJ. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose.

■ - ya
•<

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji galiv knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį.' 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiusime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: <

NAUJIENOS, ' '
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
t.— "z'lzt **: “‘“"T“ T’ “vi
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome
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POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia,
Laimink mūsų siekį 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

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

Naujienose yra gausus pasirinkimas poerijos leidimų:
L J. Augustaityte - ValčiOnlant, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

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

Kišeninio formato, 157 psL $2.00.
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 Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl SI,50.
B. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psL $2.00
8 Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA EUeraščial, 86 psL $2.00.
9' Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eiles, 62 psl. $0,75.

10. Pranas Naujokai**, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psL $2.00,
11. Alė Rūta • Nakaitė, BE TAVĘS. .Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Mados Rastenis, TRIJŲ ROtll) ŠVENTI, f

3 išretintas lietuvaites senovėj fu . iliustracijomis. $5.00.

“Anykščių Stiebs”, vertimas, 42 psL S2.06.

damas rusiškai lir 
■įsakiau numesti šalin ginklus, 
bet jie ženklais atsakė, 
jokių ginklų neturi. Tuomet 
^įsakiau, kad viens jų ateitų 
artyn.

Paklausūs, 
kur ir kur skrenda, priėjęs 
vienas iš jų vokiškai paaiški
no, kad jis yra to lėktuvo pilo 
lotas vokietis, abu jo keleiviai, 
yra turkai ir skrenda į Mas
kvą kažkokios misijos reika
lais. Abudu-“turkai” tylėjo ir

ki Korsokof kūrinį pagrojo ir 
daugiau. Publika jam gausiai 
plojo.

i

kad

kas jie yra, iš 
kur skrenda,

lazdynui išskleisti matuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 

bukins. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja,

Butkv Juzė, EILĖRAtetAl IR RAŠTAI. 155 psl $1,50.
L. . ........... — ■ -- - -

p«L Kaina $3.00. ' ____ ' _ ............... _ __ vI- -------■—

8 Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA Etiėraščial, 86 psL $2.00.
O* Pranas Kandis, DULKĖS EŽERE. Eiles, 62 psl. $0,7$.

10. Pranas Naujokaiti*, AUKSINIAI RAGELIAI.,__Lyrika,_M psL $2.00.
12. Hadas RasHnit, TRIJŲ ROŽtl) IVĖNTS. Eiliuoti pasakojimai apie

” 13. Nadas Rastenis, THE FOREST^OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santaatas, ATDARI LANGAI. T
1$. Stasys J?7?^.0.s^^Pyga’^-,52 P?1- J2.50;

liai. 92 psl., gŪB.

19. Eugenijus Gruodis,

2L Al^naas” Tyrusi is, METŲ VINGIAI. ' Lyrikos ri»ktiM,180 psl. $3.00. 
4

55 pŠL $1.00. ’

115 «.<».
Norėdami fiigyU Mis ar ritas knyga*, pnfiome atMlankyti l Naujienų 

raštinę arta užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

naujienos,
1739 So. Halsted SU, Chicago, 01. 60608

14. B«iyt Ruki., UGNIES PARDAVĖJAS. .
15. Statyt S^taatat, ATOARI _LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl,

ir Petrti siflatit,?SAUL6LEIDŽIO SPINDULIUOSE.
. M»l.. A&.vO.

18. p«trM SaaMac, PLAUK, MANO LAtVELk Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
19 Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl, $1.00.
2ol Elena Tumia**, KARALIAI IR tVENTIBJI. HlėrtSčtei, 80 psl. $250. 

-1

22. Jonas* VatettiV SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

t***™*'*, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trampu ją apra-

Eiliuoti kūrinė-

Eilės, 70 psfe $1.00.

Indijos vandenyne, netoli Kenijos 
krantu, yra pastatyta erdvės stotis ir

. . "ws-ii...........

'A ‘C-

nepratarė nė žodžio. Pilotas 
paaiškino, kad" turkai kalba 
tik turkiškai, jokios kitos kal
bos nesupranta.

Kuopos vadas pilotą nusive
žė į Obelius, perduoti saugu
mui, mane palikdamas saugo
ti tuos turkus. Nėtkukus iš Obe
liu dvaro atvyko dešimts sau
gumiečių, kurie nuodugniai 
iškrėtė lėktuvą ir keleivius, bet 
nei ginklo, nei šiaip kokių įtar
tinų dalykų nerado. Jie aiški
nosi veskrisdami pritrūkę van
dens ir dėl to pastebėję tinka
mesnę lygią vietą nutūpę van
deniu apsirūpinti.

Prie lėktuvo buvo palikta 
o vis trvs

nugabenti i štabą, iš kur buvo 
persiųsti į Kauną. Kas jie tik
rai buvo ir ką su jais padarė 
Kaune, mes nebepatyrėme ir 
daugiau nebesidomėjome, bū
dami tikri. ,ka$ piun\s į ran
kas pateko tiy$ bermontinin
kai, skraidę, be abejo, žvalgy- . V/ a

platforma, nuo kurios siunčiamos į 
erdves bendromis Amerikos • Italijos 
jėgomis įvairios raketos su dirbtiniais 
žemės palydovais. | platformą iŠ lai- 

galima patekti tik šioje 
traukoje matomu būdu.

vo nuo-
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bos tikslais.
Vėliau iš saugumo valdinin

kų teko girdetiį kad Kaune 
buvę nustatyta, kad tie tučkai 
per visą karo metą gyvenę Ber
lyne, bet kokios buvo jų pa
reigos, neteku patirti.

Kad jie buvo turkų “didvy- 
gerasis Kemal Paša ir 

blogasis Enver Paša, skridę 
kaip du katinai viename mai
še išgirdau po 50 metų iš Va
lerijono Šimkaus -‘‘Laisvosios 
Lietuvos”. Kad • Šimkus gegu
žės mėnesi paskelbė kažkokio 
juokdario sugalvotų Prima Ap- 
rilis šposą, manau, kad ir pats 
įsitikino, baigė šį įdomų pa
sikalbėjimą Kostas Karoblis, 
Lietuvos kariuomenės savano
ri

bet kokios buvo jų pa-

riai"
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vyresnysis puskarininkis.
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LIETUVI XI
KARDINOLĄ KODJ 

sekinadienĮ 
susi rinkim a sY

Bendruomenėj komi-Į stovui Antena 
Teisėms >

Kazimiero Lietu*

ardinota
Ko<ų
gužri

Susirii
“Įilitorijoje

sek nūdieni,

ą Gage Parko A u 
atidarė Komiteto at

gausus
su

Praėjus^ 
I tikinčiųjų 
I sauktas 
teto Pasaulieėhį* 
saugoti šv.
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gumas vyrų Sovietų Sąjungoj 
yra nusiskutęs, kadangi į barz
das ir ilgus plaukus Ii Ori kaip 
į caristinio režimo liekaną.

“Kiekviena diena darėsi sun
kesnė. žmonės norėjo žinoti, 
kaip mes gyvename. Po kiek 
laiko nusibodo jiems bepasakoti. 
Jiems labai patinka girdėti apie 
mūsų sistemos kai kurias nei
giamąsias puses. Išvažiuojant 
už taksi turėjau sumokėti ?30. 
Aš buvau toks laimingas galė
damas išvažiuoti, kad būčiau ir 
$100 sumokėjęs”, baigė Maželis.

Susina- 
Bendruome

nės pirai. Jonas Jasaitis ir Šv. 
Sklypų Savininkų 

Draugijos vardu A. Jakutienė.

Išsamų pranešimų 
Bendruomenės Komiteto

padarė 
pi r- 

mininkas Algis Regis iš kurio 
paaiškėjo, 
veda

kad Arkidiocezija 
ryžtingą politiką ne tik 

per Jauninu Pirmąją Koimini 
ją, uždrausdaina apeigas lie
tuvių kalba, bet ir net per mi
rusiuosius, naikindama tau
tines laidojimo 
tautinio meno formas kapinė
se. ’• *'

Susirinkimas

naikindama 
tradicijas ir

Londono Rambert baleto grupė naujame ame'ikiečio choreografuotame balete "Metaflow".

tarnybos arba

priėmė rezo
liuciją Apaštališko Sosto Dele- 
gatūrai Washingtone, pasis- 
kųsdamas', 
dv nevykdo Bažnvčios Suva
žiavimo Vatikano priimtų nuo 
statų krikščionims ir nesilaiko 
ekumeninių normų su pasau
liečiais. Taip pat iškėlė pasau
liečiam daromas skriaudas šv. 
Kazimiero Lietuvių Kapinėse, 
nutautinimo politiką bažnyr 
čiose ir dvasinės priespaudos 
metodus tautiečiuose. Rezoliu 

susirinkusiųjų vardu pa 
sirašė' susirinkimui pirminin
kavęs Algis Barakauskas ir se
kretoriavęs Kazys Barzdukas.

Washingtone.
kad kardinolas Co

“Vieną kitą kartą mums davė 
laisvo laiko”, pasakė kitas mo
kinys Steve Petrovič, “bet vie
nas iš palydovų nei minutei nuo 
mūsų nepasitraukė. Mus net 
baimė ėmė, dėlto, kad jie apie 
Jungtines Valstybes pasirodė 
bežiną daugiau negu mes patys 
žinome”.

Lane mokyklos instruktorius 
George Maželis, pats prieš 21 
metus iš Lietuvos pabėgęs, pa
klaustas, ar Sovietuose yra lūš
nynuose, atsakė “Mes patys to
kiame gyvenome”. Jie buvę ap
gyvendinti viešbutyje, kuriame 
buvo įvestas vanduo, tai turis
tai iš kitų satelitinių valstybių 
kitapus geležinės uždangos skai
tė, kad mūsų viešbutis yra tik
ras liuksusas (ištaiga)”.

Du pusbroliai, ukrainiečių kil
mės, nuvykus į Sovietų Rusiją, 
susitiko savo dėdę iš Kievo, kurs 
pasisakė norėjęs jiems-aiusiLpi- 
nigų kelionei, manydamas, kad 
Amerikoje jiedu labai skursta. 
Dėdė netekęs žado, kai giminai
čiai, jam atvežė du čemodanus 
naujų rūbų ir medžiagų. “Keli 
rusai norėjo atpirkti mūsų rū
bus net tuos, kuriais buvome 
apsivilkę. Man už levis medžią-, 
gos kelnes vienas rusas siūlė 
net $46”, gyrėsi Richard Kacz
marek.

Maželis dar pasakė, kad dau-

Maželis džiaugiasi 
grįžęs iš sovietų

Lane aukštesniosios techni
kos mokyklos Chicagoje dvide
šimt mokinių praeitą mėnesį bu
vo dviem savaitėms išvykę pa
žinti Sovietų Rusijos ir grįžę 
papasakojo spaudai savo patyri
mus, pabrėždami milžinišką skir 
tuma tarp sovietų skleidžiamos 
apie save propagandos ir ten 
rastos tikrovės. Buvę Kieve, 
Maskvoj ir Leningrade.

“Skaitai straipsnius, kokia di
džiausia pasaulio galybė esanti 
Sovietija, bet kai ten nuvažiuo
ji ir pamatai, stačiai negali ti
kėti”, stebisi vienas 17-metis či- 
kagietis.

•v o, ne-

FLORIDOJ GAIŠTA ANTYS
Pusės metų sausrai išdžiovi

nus Floridos pusiasalio pietinį 
galą, kanaluose ir vandens ba
seinuose pradėjo tuzinais išgaiš
ti laukinės antys—ZJos gaišta 
kaip musės rudępį’\5
toli Miami prie Black Creek gy
venanti Mrs. Williams, o Dade 
apskrities daktaras J. Draper 
aiškina, kad antis paraližiuoja 
vandenyje atsiradusios labai 
nuodingos bakterijos.

“Tos bakterijos veisiasi van-

ciją,

denyje, kuriame nebėra deguo- 
nio”, sako jis. Bakterijos už
nuodija vandenį, kurį įgėrusios 
antys tampa suparaližuotos ir 
gaišta. Vienintelis išgelbėjimas 
lietus, kurio visa Floridos gam
ta ištroškusi laukia.

rvj t .-i

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Žinokite gerai, kad kiekvie
nas jūsų, kuris tik kiek labiau 
reiškiasi visuomeninėje veiklo
je, sako prakalbas, ar spaudoje 
rašo prieš Maskvos interesus, 
turi Lietuvoje užvestą kartote
ką, kurioje viskas yra suregis
truojama ir reikalinga medžia
ga prijungiama. Kad tokius as
menis galėtų sudrausti, išjungti 
iš aktyvios veiklos, pas mus grie
biamasi net tokių priemonių, 
kad imama grasinti Lietuvoje 
likusiems giminaičiams, neduo
dant geresnės
visokiais kitais būdai šantažuo
jant. Todėl ir jūs čia Ameri
koje turite sukurti labai pati
kimo sąstato veiksnį, kuris už
vestų kartotekas kiekvienam iš 
mūsų, kurie yra labiau prasimu
šę kompartijos gretose, užimda
mi atsakomingesnes pareigas, 
būdami komisarais, direktoriais, 
vadovais ir visokie kiti, kurie 
savo darbais stengiasi atžymėti 
savo ištikimybę partijai ir ru
siškam imperializmui, būtų jų 
darbai tose kartotekose surašyti 
ir tikslūs paaiškinimai prijung
ti.

Jei tokia tvarka būtų užves
ta laisvajame pasaulyje, mes vi
si Lietuvoje gyvenantieji turė
tumėm žinoti ir kiekvienu atve
ju pagalvoti, kad kuris nors ma
no žygdarbis nepatektų kartote
kom Jūs per radijo transliacijas 
turėtumėt įsakmiai pabrėžti, kad 
už visus judošiškus darbus sa
vo Tautai, Laisvės Rytui išau
šus, turės atsiimti pelnytą “už
darbį”. Vaikai ne kartą mėgins 
savo tėvus geruoju, piktuoju, 
drausti, ar atkalbėti nuo Tau
tai kenksmingų žygių. Apie ši
tokią tvarką galėtumėt infor
muoti ir kiekvieną iš Lietuvos 
atvykusį ekskursantą.

Tačiau nuo Lietuvoj vedamos 
kartotekos, jūsų užvestos Lie
tuvos žmonėms, turėtų tuo skir
tis, kad jose turėtų būti sužy
mima ne vien tik judošiški dar
bai, pasitarnavimai maskoliui, 
bet ir tokie žygiai, kuriuos ga
lima būtų traktuoti kaip pasi- 
tarnavimas savajai tautai. Toji 
kartoteka neturėtų būti kam 
nors rodoma, nedaroma kurių 
nors sentimentų ir būtų objek
tyviai vedama.

Toliau savo radijo bangomis 
kalbėdami į lietuvius nuoširdžiu 

i žodžiu bandykite atkalbėti ir

r

.GEROS DOVANOS
Žios knygos parduodamos dabar 

didelėmis, nuolaidomis:
r DANTYS, jų priežiūra^ sveikata ir grožis.

k .■ W .W.. ■ ..

mNaujienose" su

Dr. A. J. Gussen —___ _ ______ r_____
Kietais .viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik

f , ■ 1_Il_'.•_ * -.V _ t> . r _ . J *T

- ŽIAURŪS ŽMONĖS.
, _ .... Vietoje $2.00 dabar

Galima taip pat užsisakyti pastų, atsiuntus ček{ arba

$3.00
$2.00tiesiog prašyte prašykite susi

laikyti nuo pavydo viens kitam, 
nuo įvairių įskundimų, bet ra
ginkite ir stiprinkite dvasioje, 
kad daug ko nematytų, negir
dėtų, negu įskundimais ieškotų 
kurio nors atpildo iš maskoliaus 
pastatytų batlaižių.

Pagaliau leisk man visų Lie
tuvos gyventojų vardu jūsų pra
šyti : būkit vieningi, intensyviau 
ieškokite talkininku ir labiau 
bandykite paveikti Amerikos se
natorius ir kongresmanus, kad 
būtų objektyvesni SSSR užma
čių analizei ir kad daugiau nepa
sikartotų Stalino žodžiai apie 
amerikonus, kuris juos savo lai
ku jis pavadino “poleznyje du- 
raki (naudingi durniai). Taip
gi žiūrėkite, kad jūsų jaunoji 
karta neištautėtų greičiau, ne
gu mūsų jaunimas taps komu
nistais.

Tai tuo ir baigėme 4 valan
das užtrukusį pokalbį tarp dvie
jų, artimai viens kitą pažinoju
sių asmenų. Išgėrėme atsisvei
kinimui po porą čerkų, bičiuliš
kai išsibučiavome įr pakartoti
nai daviau garbės žodį, kad nie
kas jo pavardės negalės iššif
ruoti. Kiek šio pašnekesio min
tys pasitarnaus lietuviškam rei
kalui ir Lietuvos Laisvės Rytui 
priartinti, tesprendžia laikas.

(Pabaiga)

1 ‘ ’ Minkštais viršeliais tik ____
Dr. Al J; Gussen — AUKŠTA KULTŪRA

Kelionės . po Europą įspūdžiai.
$1.50

* money orderi.

NAUJIENOS;
1739 SO. -HALSTED ST, CHICAGO 8, ILL.

nas, 273 psl., kaina 5 dol. Jame aprašoma kaip bolševikai valdo ir 
vargina žmones pavergtoje Lietuvoje.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas, apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. *“ 
darbiautoju ir tiltu statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 doL

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 nsl., kaina 5 dol. Ap-
_ . . ___ » . • . .t . w. •• — x

Tragedija Įvyko bendra V j
darbiautoji! ir tiltu statytoju su sovietais sukeltu mitu miglose apie3

Even ti>e seradųcr ėįįhjų 

be as vekooe as the first.

they make & pretty mee 
Especially far a wedding, 

n And in * f e-r years, a yoeng 
couple will open up that 
bottom drawer to cash M 
their wedding Bonds. 
Matured and filled wifi 
interest

What’s more, in a few years 
there might he a coupia 
of kids.
A few more expenses. 
Who ever heard of some 
found money net being pct 
to good use?
So you see, efea H your 
Bond b the umpteenth or» 
they gather 
can use k. 
A lot better

I
B

■« ninth Savings Bond «S1 
be ss welcome as the first. 
Which is one reason iriay 
they make a pretty nice gfli 
Especially for a wedding.

couple frill open up Hat

their wedding Bonds.

It’ll be Eke found money.
Z Wk-*1. C— «*■€**
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rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na-
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS | LAISVE.Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS J LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu-
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos' Pearl Buck kūriniams. f"“ r*1. 
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei-

lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl, kietais viršeliais, kai-

M
J ■

chafing 
dishes.

«M1 4'

BcyUS Sanogs Bonds
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. VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE

Did you ever hear of
returning a Savings Bond
because you got
too many?

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608

— NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— FRIDAY, MAY 21, 1971
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džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk-
• '• _ _•» J___ T-l « v y» y i___•____ , j_t

J. Audėnas, PASKUTINES POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
_________ __ ~ ” * * i 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 

asmenis. 270 psl., $4.00.
ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ.

Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psL, $1,00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

K. Bielinis. TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN- 
GA. ši knyga įdomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psl., 
$1.00.

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabuma neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei

Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias

išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
____ _ ____________ ‘ . ‘ ‘ 1 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū- 

• •’   —. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.
Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo- 
. •• _1___ 2j___ J-.—.♦ yy *- - Vii____ ____ 2 »

52 psl., $1,00.
šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant

rini gyvenimą.

kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS.

čekį ar piniginę perlaidą.
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! INSURED

/
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 

didelius darbus. - Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie pade'da sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina 82.00.

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

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čeki ar Money orderi tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, 111 60608
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Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.
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Pirmoji negrė psichiatrė dr. Jeanne 
_ ________ j

Draugijos skiriamą Streckerio Premi- 

psichiatrijos darbuotojams.

Spurlock gavo Amerikos Psichiatrę

j$, kuri įteikiama tik pasižymėjusiams

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, III 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
’—— OMMI'
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“Komunizmą” bruka prievarta
Pavergtoje Lietuvoje okupantas vartoja įvairiausias 

priemones gyventojams įtikinti, kad rusų įvestas “socia
lizmas” ir siekiamas “komunizmas” yra geriausioji vis 
suomeninė santvarka, bet gyventojų nepajėgia įtikinti. 
Propagandai okupantas išleidžia nepaprastai dideles su
mas, bet naudos iš taip mėtomo pinigo nėra. Jeigu oku
pantas būtų pajėgęs bent kokia dalimi pagerinti krašto 
gyventojų padėtį, tai jiems propagandai nereiktų laiko 
gaišinti ir pinigų mėtyti. Gyvenimo jie nepagerino, už
tat jie mano, kad propaganda galės padaryti tai, ko ne
atnešė jų santvarka. Bet ir čia okupantas klysta.

Komunistai nepriaugina pakankamai duonos, naujų 
namų negali pastatyti, o senų stogų nedengia; audeklų 
nepriaudė, drabužių nepasiuvo per šiuos 25 metus, bet 
“raudonų kampelių” visur pristatė. Jeigu neskaityti Vil
niaus, tai didesniuose miestuose dar neturi krosnių duo
nai kepti, bet visame krašte pristatė “muziejų”, Į kuriuos 
veža paskubomis pagamintą “istorinę medžiagą” apie 
“baisiai didelę” komunistų partijos veiklą nepriklauso
moje Lietuvoje. Žmonės nenori eiti į tuos “muziejus” ir 
spoksoti i komunistinę propagandą, nes jie žino, jog ji 
yra melaginga.

Norėdami sudaryti įspūdį, kad tie “raudonieji mu
ziejai” dirba didelį “kultūrinį” darbą, jie šitaip Tiesoje 
rašo apie tų muziejų reikšmę:

“Vykdydami LK CK nutarimą “Dėl muziejų 
vaidmens komunistiniame darbo žmonių auklėjimo 
sustiprinimo”, muziejai pastaraisiais metais žymiai 
išplėtė ekspozicijas, atspindinčias Lietuvos Komunis- 
partijos veiklą, respublikos darbo žmonių kovą už 
socializmo ir komunizmo pergalę. Muziejuose ir 
marksizmo leninizmo nušviečiami lietuvių tautos is
torijos ir kultūros klausimai” (Tiesa, 1971 m. geg. 
14 d., 2psl.).
Visi žinome, kad ta komunistinė ‘veikla” nepriklauso

moje Lietuvoje buvo lygi nuliui. Nei vienas rimtesnis in
teligentas su komunistais nieko bendro nenorėjo turėti. 
Kaune ir Ukmergėje buvo vienas kitas fanatikas, kurie 
tiktai kelis nelietuvių kilmės atsilikėlius pajėgdavo įtrauk
ti į atsišaukimų lipdymo darbą. Dažniausiai Minske rašyti 
atsišaukimai nepataikydavo i Kauno nuotaikas, bet- jie 
vis vien būdavo spausdinami ir platinami.

Lietuvos policija turėjo šnipų komunistų tarpe. Ji ži-

VL fiAKOKAS

Pastabos iš tolo
Kalifornijoje "čiaudima" labai smarkiai . ..

Nesenai vienas Kanados lie
tuvis, rašydamas apie lietuviš
ką spaudą, “Naujienose” labai 
taikliai pastebėjo, kad esą vos tik 
kas Los Angelėj nusičiaudi —

viskas būna parašyta... Pasta
ba (kad ir nevisai tais pačiais žo
džiais parašyta) labai teisinga, 
taikli, prasminga. Bet.„ maty
kite, tam turėčiau pateisinimą,

nojo, kur tie atsišaukimai būdavo spausdinami ir platina
mi. Jeigu policija būtų norėjusi, tai bet kada ji būtų ga
lėjusi tuos spausdintojus ir platintojus suimti ir uždaryti 
už grotų. Vieną kitą retkarčiais paimdavo, išklausinė- 
davo ir vėl paleisdavo, kad jis nuvestų pas kitus partie
čius.

Dabar tie atsišaukimėlių platintojai skelbiami didvy
riais, o jokios įtakos į lietuvius nedariusieji atsišaukimai 
vadinami “vertingais dokumentais”. “Raudonų muziejų” 
organizatoriai nusiskundžia, kad žmonės labai nenoriai 
eina tų ‘dokumentų” apžiūrėti. Žmonės neina, bet moki
nius jie varyte varo. Mokyklų vaikai vedami į šiuos mu
ziejus. Mokytojai arba specialiai paruošti propagandis
tai vaikams turi pasakoti apie tų ‘dokumentų” svarbą.

Vietos lietuviai į komunistų paruoštus “muziejus” 
neina, bet užtat į tuos “raudonus muziejus” vedami at
važiavusieji turistai. Kiekviena iš užsienio atvažiavusi 
didesnė turistų grupė vedžiojama po tokius “muziejus”. 
Specialiai paruošti aiškintojai jiems pasakoja, ką komu
nistų partija darė Lietuvoje, kai tos partijos visai nebuvo 
ir kai lietuviai apie ją nieko negirdėjo ir girdėti nenorė
jo. Lietuvoje komunistai atsirado kartu su sovietų tan
kais. Rusai panaikino Lietuvos nepriklausomybę, paver
gė visą kraštą, o dabar rusai lietuvius nori įtikinti, jog 
tai ne okupanto, bet pačių lietuvių rankomis buvo pada-

Tame pačiame rašinyje Tiesos propogandistai to
liau šitaip rašo:

“Vis dar mažai atvyksta į muziejus kolūkiečių. 
Tiesa, Kultūros ministerija įpareigojo visus istorijos 
ir kraštotyros muziejus paruošti kilnojamąsias pa
rodas, propaguojančias TSKP XXIV suvažiavimo 
medžiagą. Tos parodos pasieks kaimo darbo žmo
nes. Visuose muziejuose, be to, įvestos kaimo gyven
tojų aptarnavimo dienos. Tačiau pageidautina, kad 
kolūkių partinės ir komjaunimo organizacijos, kaimo 
kultūros įstaigos dažniau ir reguliariau organizuotų 
kolūkiečių išvykas į muziejus”. (Ten pat).
Mažiausiai apsiskaičiusiam kaimiečiui turi kilti klau

simas, ką bendro balandžio mėnesį Maskvoje vykęs ko
munistų partijos suvažiavimas turi su Lietuvos muzie
jais/ Aiškų, jįd nieko. Muziejuje turi būti muziejiniai 
dalykai, bęt ne praeitą mėnesį komunistų partijos propą- 
gandiniai nutarimai. Lietuviai kaimiečiai komunistus la
bai gerai pažįsta. Jie moka pelus -nuo grūdų atskirti. Jie 
žino, kad pastatytuose “muziejuose” nieko rimto nėra. Ten 
sukišta tiktai komunistinė propaganda. Į tuos muziejus 
jie kojos nenori kelti. Okupantas prievarta nori kaimie
čius suvežti į tuos muziejus, bet naudos iš tos prievartos 
nebus. Kaimiečiai propaganda nebetiki.

— Arklį galima privesti prie upelio, bet jo nepriversi 
gerti vandens, jeigu jis neištroškęs, — sako lietuvio kai
miečio išmintis. Okupantas gali suvežti kaimiečius į tuos 
“muziejus”, bet ten išstatyta komunistų propaganda jie 
nepatikės.

nes Kalifornijoje “čiaudima” la
bai smarkiai... štai, keli tokie 
“čiauduliai”, jei jiems galima 
pritaikinti ano kanadiečio straip
snyje paminėto nusičiaudėjimo 
prasmę.

Lietuviu Bendruomenė
Trumpai mūsų spaudoje bu

vo paminėta, kad Los Angeles 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kė nutarė įsijungti ALT-os veik- 
lon, skyriaus sudėtin deleguo
jant du atstovu. Amerikos Lie
tuvių Tarybos Los Angeles sky
rių sudaro berods virš 30 lietu
viškųjų organizacijų — beveik 
visos, kurios siekia Lietuvai lais
vės. Kitaip tariant — vietinis 
Amerikos Lietuvių Tarybos sky
rius apjungia (politinėje veik
loje) visus lietuvius, išskiriant 
organizuotus ar neorganizuo
tus “pinkys”. Tiesą sakant, tie 
“pinkys” niekada ir nesiekė bet 
kokio bendradarbiavimo su Altą, 
nes jie bendradarbiauja su Lie
tuvos okupantu. Todėl, bent šiuo 
momentu, užmirškime apie juos, 
bet turėkime galvoje visą kitą 
patriotingos galvosenos lietuviš
ką visuomenę. Kaip minėjau, ji 
Altos skyriuje yra atstovauja
ma įvairių organizacijų ar drau
gijų atstovų, kurie kalba visų 
lietuvių vardu. Dabargi — nau
ji atstovai... Altos skyrių suda
rančios organizacijos apima vi
sus narius, kurie sudaro Bend
ruomenės apylinkę, nes' pagal 
Bendruomenės čartą — ji api
ma visai visus lietuvius, nežiū
rint, ar kuris moka solidarumo 
mokestį, ir yra narių sąrašuose 
ar kurio niekas nežino... Bend
ruomenė — “tauta”, visai vis- 
tiek tu nori ar ne — esi gimęs 
lietuviu, gyveni čia, Bendruome
nė tave atstovauja... Dėl to ne
siginčijant — vis dėlto Bendruo
menės atstovų delegavimą į Ame
rikos Lietuvių Tarybą reikia lai
kyti ne tik garsiu “nusičiaudėji- 
mu”, bet net organizacine nesą
mone: lietuviai, kurie ‘Ameri
kos Lietuvių Taryboje atstovau
jami įvairių organizacijų —■ 
draugijų vardu, dabar (tie pa
tys) dar bus atstovaujami Ben
druomenės titulu... Kiek tai lie
čia mane asmeniškai, aš ALT- 
je esu atstovaujamas mažių ma
žiausia keturgubai... gi ką be
sakyti apie veiklius lietuvius, 
kurių nevienas priklauso ne ke
turioms, bet gal dešimčiai ir dau
giau organizacijų...

Popierinė "bomba" . , .
Irgi iš Bendruomenės “fabri

ko”... Naujoji (frontininkų) 
Bendruomenės apylinkės valdy
ba (Los Angeles) išleido savo 
“gazietą” — “Los Angeles Ben
druomenės žinios” — leidžia 
JAV LB Los Angeles Apylinkės 
Valdyba”.

čia, Los Angelėj, turime net

du periodinius leidinius, kurie 
gana išsamiai apima vietos lie
tuviškosios visuomenės veiklą, 
kitaip tariant, vietos (Kalifor
nijos) lietuvišką gyvenimą: pats 
patikimiausias ir visiems pri
imtiniausias (kaip bešališkas) 
6v. Kazimiero parapijos dvisa
vaitinis leidinys “Lietuvių ži
nios", ir pavienio asmens (Ą. 
Skiriaus) leidžiamas ir redaguo
jamas mėnesinis laikraštis “Lie
tuviai Amerikos Vakaruose". 
Gal vienas ar kitas iš jų vienam 
ar kitam ir nepatinka — tai bū
tų asmeninė pažiūra, bet juose, 
kaip veidrodyje, atsispindi ganą 
tiksliai visas Kalifornijos lietu
vių gyvenimas — veikla. Ko 
siekia naujoji Bendruomenės 
apylinkės valdyba savo “gazie- 
ta”, — bent šiuo momentu kai- 
kas gal ir nerastų atsakymo... 
Bet aiškią išvadą reikėtų pasi
daryti iš valdybos pasisakymo 
pirmajame numeryje, kur, tar
pe kita ko, pasakyta: “...palai
kyti ryšius su politinėmis (lietu
vių) organizacijomis, su apy
linkės latvių, estų ir kitų pa
vergtų tautų organizacijomis, ir 
su amerikos (parašyta su mažą
ja “a”) visuomenės vadovais”, 
Taigi: visu 100% tas pat, ką jau 
daug metų dirba vietinis Ameri
kos Lietuvių Tarybos skyrius, 
kuriam dabar vadovauja fron
tininkų nemalonėn patekęs A, 
Skirius, “Lietuviai Amerikos 
Vakaruose" leidėjas ir redak
torius... Ko apylinkės valdyba 
savo leidiniu siekia, — labai ne
sunku suprasti...

Nepelningas 
gubernatoriaus biznis « <*

Nežinia kas, bet, tur būt, la
bai garsiai “nusičiaudėjo” Kali
fornijos politinėje arenoje... ku
rioje vėliau paaiškėjo, kad Ka
lifornijos gubernatorius (respu
blikonas) Reagan nėra mokėjęs 
1970 m. valstijos (state inco
me tax) mokesčių, nežiūrint tos 
aplinkybės, kad jo alga dabar 
siekia arti 50,000 dolerių me
tams,.. Iš to paties “čiaudulio” 
taip pat paaiškėjo, kad guber
natorius Reagan (milijonierius) 
už 1970 metus net ir neprivalo 

i mokėti jokių valstijos (Kalifor
nijos) mokesčių dėl jo nepalan
kių biznio sąlygų... Jis, esą, ke
liais pastaraisiais metais valsti
jai esąs sumokėjęs daugiau kaip 
90,000 dolerių mokesčių... Ir, ma
tykite, iš kur ? Prieš keletą me
tų (ne prieš keliasdešimt ar net 
dešimt) jis yra pirkęs žemės 
plotus už 65,000 dolerių ir kelių 
pastarųjų metų bėgyje tuos plo
tus yra pardavęs va arti 2,000,- 
000 dolerių... Nuo to pelno, sa
vaime aišku, ponas Gubernato
rius mokesčius ir yra sumokėjęs. 
Bet dabar, atrodo, jo biznis pa
blogėjo ir dėl tot net įskaitant

jo algą, jh neprivalėjo mokiai 
praritų mttu v$l$tijoi pa
jamų mokesčių, kas yr# visai 
teisėta pagal Kalifornijos mokes
tinės sistemos potvarkius. Ta
me visiškai nieko blogo, kai mi
lijonierius. 80,000,000 gyvento
jų apimančias valstijos gąlva, 
gaunąs arti 50,000 dolerių me
tinės algos — nemoka mokesčių, 
nes tai, pagal vietos įstatymus, 
visiškai tvarkoje... Bet... dide
lio kartėlio nukėlė tas “nust 
čiaudėjimas" net eilinių respu- 
plikonų — darbininkų tarpe, ku
rie diena po dienos savo sunkiu 
darbu pelno dolerį, kad galėtų 
garantuoti ne tik savo, bet ir po
no Gubernatoriaus egzistenciją 
— privalomų mokesčių pavida
le. Ši Gubernatoriaus Reagano 
1970 m. mokestinė reveliacija 
sukėlė nepaprastai aštrių komen
tarų darbininkų sluoksniuose, vi
sai vistiek — pro kokius akinius 
(respublikonų ar demokratų) 
kas bežiūrėtų...

Quo vadis Mr. Yorty? . *.
Kitas, ne mažesnio garso “nu- 

sičiaudėjimas” Kalifornijoje, tai 
Los Angeles miesto mero Sam 
Yorty “vandenų tyrinėjimas" 
1972 m. prezidentiniams rinki
mams. Matykite jis, Yorty, yra 
registruotas demokratu, bet per 
visą eilę metų svarbiausiuose 
rinkimuose (prezidento ar gu
bernatoriaus) yra pasisakęs už 
respublikonų kandidatus įskai
tant Nixoną. Dabargi — jis, 
kai kieno požiūriu siekia demo
kratų partijos nominacijos se
kančiuose (1972 m.) rinkimuo
se...

Jis, Yorty, labai priimtinas 
tautinių mažumų grupėms — 
kaip nedviprasmiškai ir atvirai 
pasisakęs prieš komunimą, bet 
plačiąja prasme — demokratų 
partijos nominacijos jis negali 
laukti net sapne.

Vairuotojai turęs pūsti 
į policijos vamzdelį

Illinois legislatures tęisiųįs 
komitetas patvirtiną įstatymą, 
kuris atims vairavimą leidimą 
trims mėnesiams tokiam vai- 
ruotojųij- kuris atsisakys lęisti 
polieijąi kvapą patikrinti. Tęi 
sėjas Berg, iš Čikagos Traffic 
Co'urt, rėmė šį įstatymą, nu
rodydamas, kad Amerikoje 
per metus 56,000 piliečių žūva 
ant kelių. Daugiau kaip pusė 
jų žūva dėl girtų vairuotojų.

Sutikimas leisti patikrinti 
kvapą nėrą savęs apkaltini
mas,, kaip nusprendė Aukš
čiausias Teismas. Vairuoti 
automobilį nėra piliečio teisė, 
bet valstijos jam duotą privi
legija, paaiškino teisėjas Berg.
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Dabar paupio pievose prie nupjauto šieno darba

vosi moterys ir jaunos mergaitės, pasirėdžiusios mar
gaspalvėmis vasarinėmis suknelėmis ir bliuskutėmis 
bei sijonukais. Jos grėbliais vartė džiūstantį šieną ir 
iš visų pusių skambėjo jų traukiamų linksnių šiena- 
piūtės dainų melodijos. Paupyje po vandenį teliūska
vosi tai šen, tai ten į grupeles susispietę vaikai, lauk
dami, kol pro šalį praplaukiąs motorlaivis sukels upės 
paviršiuje bangas ir jie galės jose nardyti prieš joms 
pradedant skalauti lėkštus upės krantus.

Vėl mums teko su motorlaiviu grįžti prie Santa
kos, iš kur pasukome į Nemunyno upės aukštupį ir 
prieš vandenį plaukdami pasiekėme Petrikus. Tai 
buvo mūsų paskutinė sustojimo vieta, numatyta šios 

- dienos kelionėje. Petrikai randasi Nemunyno ir Grei- 
luškės upių santakoje, kuri čia vėl sudaro nemažą eže
rėlį, vadinamą Petrikų ežeru, į kurį savo vandenis su
pi ukdo ir šalteikė. Kaime randasi ir garlaivių prie
plauka, nes pats patogiausias susisiekimas šiose apy
linkėse vyksta vandens keliu. Kaime randasi ir van
dens lygio reguliavimo įrengimai vandeniui pumpuo
ti į aukštesnį lygį. Ir čia kaimo gyventojai savo tro
besius yra išsįstatę abipus Greituškės upės pylimų. Gy
ventojų vertėsi pieno ūkiu, augino daržoves, o kai 
kurie pragyvendavo ir iš žvejybos. Petrikų kaimo gy
ventojų skaičius sudarė apie 400 asmenų. Petrikuose 
mes užtrukome iki vėlaus vakaro ir mums teko čia 
pernakvoti.

Kitos dienos rytą išsileidę į kelionę atgal mes plau-

kėme į Gilijos upę ir ja pavandeniui plaukdami atvy
kome Į 2000 gyventojų turėjusį Gilijos miestelį Kuršių 
marių krante, čia taip pat pagal numatytą maršrutą 
turėjome sutvarkyti mūsų laukusius tarnybinius rei
kalus. Po to pro uosto molo gale stovintį švyturį išsi- 
mušėme į atviras Kuršių marias ir plaukėme atgal į 
Nemunyną, o iš čia, dar kartą praplaukę pro Nemuny
no kaimą, įsukome į Didžiosios Priškagrabės kanalą, 
kuriuo pasiekėme Gyventos kaimą, kuriame mums 
taip pat teko stabtelėti tais pačiais tarnybiniais reika
lais. Po šio stabtelėjimo kelias vedė tiesiog į namus, į 
Labguvą tuo pačiu Didžiosios Pričkagrabčs kanalu.

Buvo tikrai įspūdinga kelionė besisukaliojant po 

nesibaigiantį šių apylinkių kanalų ir upių labirintą, 
kur kiekvienų vietovę gali pasiekti tuo ar kitu vandens 
keliu. Aš ją ir dabar visada su malonumu prisimenu, 
gyvendamas tremtyje, toli nuo tų vietų”.

NEMUNO DELTOS RAISTAS IR PELKĖS

Pamario trikampio sritis tarp Klaipėdos, Labgu
vos ir Tilžės prie Kuršių Marių susiformavo naujausio 
žemės istorijos periodo metu, ledynų epochos pabai
goje, gal prieš 12 tūkstančių metų, ar kiek anksčiau. 
Pati Nemuno delta bus netgi per pus jaunesnė, dabar
tinę savo formą įgijusi gal tik prieš 6000 metų. Tais 
laikais Nemunas buvo kur kas vandeningesnis nei da
bar ir savo sąnašomis jis čia, savo žemupyje, užnešė 

Kuršių marių įlankos dalį. Visas tas Nemuno sąnašo
mis užneštas plotas vos keliais metrais yra pakilęs 
aukščiau Kuršių marių vandens paviršiaus lygio ir to
dėl upės, tekančios per šį trikampį, turi labai lėtą 
nuotėkį, dėl ko dirvožemis čia tinkamai nenudrenuo- 
jamas ir įžemio vandens perteklius sudaro geras sąly
gas pelkių, raistų, lieknų ir durpynų vystymuisi. Tad 
nenuostabu, kad šioje pamario srityje randasi ištisa 
grandinė didelių raistų ir pelkių.

šiauriniame Nemuno deltos pakraštyje, Klaipėdos 
krašte mes randame Beržtų pelkę, Medžioklės pelkę, 
Rupkalvių pelkę, Aukštumai© pelkę, šventelės pelkę, 
Bundulinę ir kt. Iš jų, Aukštumalo pelkę apima apie 
3400 ha plotą.

Rusnės ir Skirvy tės upių kairiajame krante, tarp 
Briauniškių ir Juodragių, jau Pakalnės apskrities ri
bose randasi nemaža Briedžiulės pelkė, turinti iki 5,5 
km. ilgio ir iki 3 km. pločio. Bendras jos paviršiaus 
plotas dengia 14 kvadratinių kilometrų rajoną.

Tačiau pati didžiausią Nemuno deltos pelkė -«• 
raistus randasi Labguvos apskrityje. Tai yra Didžioji 
Samanų pelkė (vok. Grosser Moosbruch). Lietuvių 
enciklopedijos IV tomo, 521 puslapyje ji yra aprašy
ta Didžiosios pelkės vardu. Didžioji Samanų pelkė nu
sitęsia nuo Nemunyno upės intakų, Timbros ir Lauk* 
nos upių pakrančių, tpli į pietus ir apima apie 120 
kvadratinių kilometrų plotą. Vakaruose, iš pama
rio pusės, ji palei Didžiosis Pričkagrabčs kana
lą ir Deimenos upės pakrantėmis beveik siekia patį 
Labguvos miestą. Tikrumoje šią didžiulę pelkę — 
raistą sudaro keturi atskiri raistai ir šilynai. Gi iš viso 
Šiame Kuršių pamario trikampyje su visomis aukščiau 
išvardintomis pelkėmis priskaįtoma apie 12 raistų, ku
rie savo visumoje dengia virš 25.000 hektarų žemės 
plotą.

(Bus daugiau)
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CAREFUL

Buvo pa-

PET KA. COOPER

HOME

Kodėl bitės monarkistės?

GIRTAS ŽMOGUS ŠUNIUI

MAGNETOFONAI

EUD(CASSETTE PLAYERS)

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

GERALDAS F. DAIM1DDOVYDAS P. GAIDAS

ANTON BARTKUS
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI

Mirties Sukaktis

POVILAS KRAUCHUNAS
Gyv. 6924 So. Maplewood Ave, Chicagoje

Tel. 238-9787-8

Stefanija
FORESTS CANT

<suimusDO 3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-191 i

.WLM8

Elzbieta
Petras ir

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių. 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

mas, silpnumas, apetito stoka ir 
pagreitėjęs širdies mušimas slo
ga sergantiems pacientams.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ATKSTa AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Only you 
can prevent 
forest fires!

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSEKELIONĖS Į LIETUVĄ 

IR Iš LIETUVOS

PAGALIAU VAISTAI 
NUO ŠALČIO?

Klubas nutarė sureng- 
isvyką j Jefferson

1446 So. 50th Ave., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

— žmona yra gyvenimo drau
gė. O kas yra vyras?

— Pragyvenimo šaltinis, pri
dėjus prie jo savo atlyginimą.

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

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Northsidėje gyvavo Lie- 
Moterų klubas, vad. 
West Womens’ Club, 

p. Kairienė buvo narė.

—4iTonim.ni-
Lfetrriat taipgi pales r par 

< pregu tkfau ( 

naujienas

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

REMSITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

— Lietuvių Žagarės Klubo pusme
tinis susirinkimas įvyks sekmadieni, 
gegužio 23 dieną 1 vai. popiet Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Birže
lio mėnesį susirinkimo neturėsim, nes 
tą dieną yra rengiamas klubo pikni
kas. Taigi malonėkite dalyvauti su
sirinkime. Taipgi neužmirškite užsi
mokėti klubo mokesčius laiku.

J. Keturakis, rast

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Piliečių klubas
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Pašalpinio klubo susirinkimas 
įvyko sekmadienį, gegužio 16 
dieną. Pranešta, kad mirė klu
bo narė Paulina Norkus. Ji bu
vo pagerbta tylos minutės atsi
stojimu. Klubas jos likusiems 
giminėms išreiškė užuojautą ir 
apgailestavo, kad nebuvo pra
nešta apie jos mirtį: jei klubas

Nuliūdę lieka:
‘ Žmona, brolis ir kiti giminės.

DR. ANNA BALIONAS
AKty, AUSŲ, NOSIES 
I* GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

»58 W. 63rd STREET 
Ofiso telefu P Respect 8-3229 

Rezid. telet: WAibroek 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryta, 

juo 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— šuneli, tu gi pats kasdien 
laki, tai ko dar loji!

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 Rasciauskas 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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

2S12"W> 47 SY. — FR 6-1W 
LIETUVI, Eik PAS LIETUVI!

gražiausios gėlės ir vainikai antka
pių papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Mariam Ava. — 586-1220

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7*8600 REpublic 7-8601

Dn A. JENKINS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Tree, ir šeštad. uždaryta. >k...; 

.Ofiso teL: Portsmouth'7*6000 .
Rezid'. teisiu GArden 3-7278

Klubas nutarė per vasarą ne
šaukti susirinkimų.

Klubo narys
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SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. AL

7840 So. Western Ave.
Kostas Augustas ir Juozas 

Šmotelis buvo ilgamečiai Nau
jienų dienraščio direktoriai,, 
bet po pusės šimtmečio su kau
pu tarnybos pasitraukė iš pa
reigų. Bet K. Augustas ir dabar 
tebedirba redakcijoje.

Po susirinkimo, kaip papras
tai, buvo tradiciniai posėdy

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

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

Ofisas 2750 Wesfllst St. 
Tolu 925-8296

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

uždaryta.
Rez. teL: WA 5-3099

Northside
Klubo susirinkimas, pagerbtos 

motinos

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 ^EST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmąd. ir pęnktad. 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
. Trečiadieniais uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirim, antrai, trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą^_________

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Hlinois

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

Ivos skaudėj i-j

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telef/ H Em lock 4-2123 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef4 776-2880 
Naujas^cez. telef.: 448-5545 A

TeL: HEnMock 4-24)3 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

— Brighton Parko Namų Savininkų 
Organizacijos susirinkimas įvyks sek
madienį, gegužio 23 d. 11 vaL ryto po 
lietuvišku mišių mokyklos patalpose. 
Nariai ir svečiai kviečiami gausiai da
lyvauti Bus svarstomi svarbūs rei
kalai Valdyba

Brighton Parkas
Liet. Moterų klubo susirinkimas

Brighton Parko Lietuvių Mo
terų Klubo susirinkimas įvyko 
gegužės 6 dieną Talman salėje. 
Vienbalsiai priimta nauja narė 
Anna Banis. Pirmininkė Mary 
Neberieza pranešė, kad pirmas 
šiemet klubo piknikas įvyks 
birželio 13 dieną Kays sode. Ko
mis! j on sutiko įeiti Anna Con- 
dux, Mary Radzukėnas ir Mary 
Gurskis.

Moterų Klubas pakviestas 
pirkti vėliavai stiebą Lietuvių 
Tautinėse kapinėse rengiamai 
Vėliavų Alėjai. (Narės nubal
savo tą gražų sumanymą pa
remti ir nupirkti tokį stiebą. 
Taip pat klubas nutarė dalyvau
ti Naujienų rengiamame Kostui 
Augustui ir Juozui Šmoteliui 
pagerbime ir paimti pora bilie-

P. ŠILEIKŲ. 0. P.
'jre ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Sj Aparatai - Protezai, Med. Bap- 

dažai Speciali pagalba kojoma 
* (Arch Support*) ir L t

Va) • p—4 ir 6—8. Seštadientaū 9—L
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Vienas kolehozininkas klau
sia kito:

— D^ko bitės turi karalienes, 
o ne aukščiausios tarybos pirmi
ninkus?

Paaiškino kitas: — Bo žino, 
kad neturėtų medaus.

Baigiant susirinkimą buvo 
pranešta, kad yra sekančių klu
bo narių Julia Sacauskas, Anna 
Klimas, Mrs. Aukštaitis, Mary 
Radzukėnas ir Bernice Vilkas 
gimtadieniai. Celebrantėms su
dainuota Ilgiausių metų ir pa
gerbimui suruoštos vaišės, nes 
šį mėnesį yra ir Motinų Diena.

Pusmetinis klubo susirinki
mas įvyks birželio 3 dieną.

Korespondentė

Čikagos paplūdimiai 
gan švarūs

Meras Daley paskelbė, kad 
bus stropiai žiūrima, kad šim
tai valčių, laivelių ir jachtų 
neterštų Michigano ežero. Bus 
reikalaujama, kad visas šiukš 
les ir atmatas laiveliai suvežtų 
į nustatytas surinkimo vietas. 
Čikagos įstatymai tuo atžvil
giu būsią dar griežtesni už fe- 
deralinius įstatymus.

Mirė 1971 m. gegužės 18 d., 5:45 vai. popiet, sulaukęs 87 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskr., Pagramančio parapijoj.

Amerikoje išgyveno 67 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Helen Madjecki, jos vyras John, anūkai — 

John Jr., Judith ir Anton, marti Bernice Bartkus, jos vaikai — Ro
bert, William ir Cynthia bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo nesenai mirusio George Bartkaus tėvas.
Ketvirtadienį, 1 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Mar

quette koplyčioje, 2533 W. 71st Street
šeštadieni, gegužės 22 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Anton Bartkus giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, marti, anūkai, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. TeL 476-2345.

Čikagos paplūdimiai, kaip 
praneša parkų distriktų vado
vybė, yra tikrinami ir rasta, 
kad vanduo prie Čikagos kran 
tų yra gan švarus. Visi paplū
dimiai oficialiai bus atidaryti 
birželio 25 d. Nuo birželio 16 
d. vanduo bus kasdien tikrina 
mas ir jame esančios bakteri
jos skaičiuojamos, šiuo metu 
bakterijų mažai , dėl buvusio 
šalto oro.

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

J)R. FRANK PLECKAS ’ 
OPTOMETRISTAS' ,!i

KALBA LIETUVIŠKAI > ° 
2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Tikrina akis, Pr i taika akinius ir 

“contact lenses’*
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

nuos 
bietės,

Beje, 
laiškas 
Kairienės dukros. Prieš kiek 
metų 
tuvių 
North 
kurio
Taip pat ji priklausė ir prie 
Humboldt Parko Lietuvių klu-

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiU 6-234M

dalyvavusių narių pietūs, ku- 
paruošė darbščios klu- 
vyrų padedamos.

buvo gautas padėkos 
už gėles nuo velionėsPraeitą trečiadienį, geg. 19 d. 

Humboldt Parko Lietuvių klu
bo susirinkimas įvyko Almira 
Simons salėje-. Susirinkimas 
buvo skaitlingas, ypač daug 
moterų atsilankė, 
gerbtos motinos, kurioms klu
bo pirmininkas F. Prūsis pri
segė po raudoną gėlę — “kar- 
naceją’ 
ti pikniką 
miškelį, ten kur paprastai klu
bas kasmet rengia savo išvykas 
į gamtą. Sudaryta parengimų 
komisija, kurioje per eilę metų 
darbuojasi Jonas Draugelis, 
prisidėjo V. Maukus, F. Stanio- 
nis, kelios ponios ir kt.

Kadangi “Naujienos” rengia 
banketą-vakarienę pagerbti už
sitarnavusius spaudos darbi
ninkus Kostą Augustą ir Juozą 
šmotelį, tai Humboldt Parko 
Lietuvių klubo nariai įsigijo 
vakarienės bilietų ir užsisakė 
stalą iš anksto. Vakarienė įvyks 
gegužės 29 d., šeštadienį 7 vai.

Mirė 1969 metų gegužio mėn. 22 
dieną, sulaukęs 68 tnetų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Preidžių kaime, Vel
žių valso, Panevėžio apskr.

Palaidotas Lietuvių Šv. 
ro kapinėse.

Paliko nuliūdę: žmona 
(Stasiulytė) ir du broliai — 
Kazimieras bei jų šenmos.

Lietavoje liko sesuo 
Krauchunaitė.

Amerikoje švogerka Anelė Žiles ir 
šeima bei kiti giminės ir pažįstami.

Mūsų brangiajam Povilui Krauchu- 
nui pagerbti bus laikomos Šv. Mišios 
gegužio 22 d, šeštadienį, 8 vai. ryto 
Nativity B. V. M. bažnyčioje.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti j pa
maldas ir pasimelsti už jo sielą. >

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tų pas 
mus jau nebesugriši. bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Chicagos medicinos mokyk
los gydytojas, naujo vaisto nuo 
slogų (šalčio) išradėjas, paskel
bė, kad jo išradimas, vad. NPT 
10381 išgydo slogas per 24 va
landas. Išradėjas Dr. Paul Gor
don dar pridūrė, kad jo vaistas 
yra efektingas ir prieš kitas vi
rusų sukeliamas ligas, kaip in
fluenza ir “vėjinės rauplės”.

Tos pačios med. mokyklos mi
krobiologijos departamento pir
mininkas Dr. Eric Brown pareiš
kė: “Mes esame nemažai dėl to 
vaisto sujaudinti, kadangi tai 
yra pirmas efektingas agentas 
prieš virusus... atrodo, jis bus 
galimas žmonėms plačiai pritai
kinti”.

Argentinos valdžia jau ba
landžio 8 dieną leido tą vaistą 
vartoti po to kai 17 daktarų stu
dija parodė, kad tuo anti-virusu 
buvo per 24 valandas sustabdy-

nešius ir vainiką.
Balandžio 24 d. įvykusio ba

liaus komisija iš Bernice Žem- 
gulis ir Matt Povilaitis savo ra
porte pranešė, kad iš parengi
mo yra likę truputis peino ir 
pareiškė nepasitenkinimą, kad 
klubo nariai parengimų nori, 
bet į parengimus nenori lanky
tis. Klubas auga tik iš paren
gimų, o ne iš narių duoklių.

Ateinančio liepos mėn. 18 die
ną Kays sode yra rengiamas 
klubo piknikas. Komisija — 
Josephine Masilionis, Ben Jurė
nas ir Estella McNamee prane
šė, kad reikalingi darbininkai ir 
jie tuojau buvo išrinkti. Nors 
liepos 18 d. išpuola susirinki
mo diena, bet susirinkimo tą 
dieną nebus. Apie tai vėliau 
bus pranešta.

Gautas pakvietimas iš Naujie
nų į Kosto Augusto ir Juozo 
šmotelio pagerbimo banketą. 
Klubas nutarė paimti 3 bilietus 
ir dar vieną paėmė narys Mr. 
Virketis.

Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks birželio 20 dieną Holly
wood salėje. Tai bus pusmeti
nis susirinkimas.

Korespondentė
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE V irginia 7-6672

Rvz. tol. 239-4683

DR. K. G. BAIUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Modical Building). T«l_ LU 5 6446 
Priima ligonius pagal su-sitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinu 374-8012

folof.: PRosp^d 8*1717

DR. S. B1EŽ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir seInvert, ofisas uždarytas, 

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE
Phona: REpublic 7-7868

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
/Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th Pi. WAIbrook 5-8063

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

nrmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir sestad. tiktai susitarus.

Raz. Gi 8-0873

DR. W. M. EISiN - E1S1NAS 
HivuStAMA mU ibRy LIUOS 

G1N&KQLQG1NB CHIRURGIJA 
6U2 6o. Kedzio Avo^ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. sKammnu ml 3-uUUl.

GRADlNSKAS
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CLERK — TYPIST
Varied but interesting duties in sales 
department. Filing, light typing and 
tracing of shipments. Excellent com
pany benefits. 5 day wk. Must have 

own transportation.
Please call Mrs. CANNON 

THE CONROTH CO
Elk, G. O„ Hl. Tel 439-2333

NATIONAL 
CONSULTING FIRM

Is seeking capable girl to work in 
Legal Department. Excellent oppor
tunity for a beginning secretary. 
Must have good typing and dicta

phone. Downtown location
Phone Mr. FITZGERALD 

644-5950

-Algirdas ir Irena Budreckai padovanoja Chicagos Šaulių rinktinei trofėją, dėl kurios saulių kuopos šau- 
(dyme varžysis. Stovi iš dešinės Algirdas Budreckas. Jis įteikia pereinamąją taurę Chicagos Šaulių Rink

tinės pirmininkui Pranui Tomkui, šalia stovi Šaulių S-gos garbės narys Vladas Išganaitis.
~ Nuotrauka V. Noreikos

Nebus abortu
Springfieldo atstovų 

teisinis komitetas 11 balsų 
prieš 7 atmetė pasiūlymą lega
lizuoti Illinois valstijoje abor
tus. Žiūrovų galerijose buvo 
daug abortų priešininkų: mo
tinų su vaikais, vienuolių ir 
slaugių. Įstatymo rėmėjų tar
pe matėsi daugiau jaunų mo
terų.. C

Vienas atstovas pareiškė, 
jog Illinois moterys ir toliau 
turės kreiptis i “šundaktarius” 
norėdamos aborto operacijos 
su dideliu pavojumi savo svei
katai.

rūmy

Duos paramą 
privačioms mokykloms 
Švietimo komitetas Spring- 

fieldo legislatūroje patvirtino 
10 mil. dol. paramą privačioms 
Illinois kolegijoms, kurių val
stijoje yra 90. Komitetas būtų 
paskyręs ir daugiau, tačiau 
valstijos biudžeto direktorius 
Įspėjo komitetą, kad jau ir 
taip iždui gali pritrūkti 55 mi-

riausios upės
yra Čikagos apylinkėse. | 

Paskelbtame upių sąraše pa
ti nešvariausia yra Du Page upė 
prie Butterfield kelio. 1

— Kostas Augusias ir Juozas 
Šmotelis ilgamečiai Naujienų 
vadovai, bus pagerbti gegužės 
29 d., šeštadienį, 7 v. v., Shar- 
kos East restorane, esančiame 
7810 So. Western Ave., Chica
goje. Rengiama pagerbimo 

. vakarienė. Naujienų bendra
darbiai ir prijaučiantieji kvie
čiami vakarienėje dalyvauti. 
Vakarienė asmeniui $6.00.

— A. P. Nevada, Calgary, 
Alta, Canada mums rašo, kad 

j tarp daugelio lietuviškų laik
raščių Naujienos' geriausiai 
informuoja savo skaitytojus. 
Ypatingai yra rimti ir gerai pa 
gristi straipsniai apie visokius 
jbendradarbiautojus ir Lietu
vos okupantus. Nuo tų pačių 
okupantų persekiojimo kadai
se ir jo tėvas turėjo palikti ša
po gimtąjį kraštą. A. P. Neva- 
:da ruošiasi ilgai 3 mėn. kelio- 

visame Illinois nei i Ameriką aplankyti Balti- 
kitus

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Lawrence Monastery 
77th & Central.

Call
GL 8-6900

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA12

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

lijonų dolerių, nes pajamos 
buvo ^mažesnės, negu buvo 
laukta. : *

Iždas turės pakelti viešosios 
šalpos deficitą, kuris yra 3.1 
milijonai dolerių. Sumažėjo 
valstijoje prekių pardavimo 
mokesčiai net 20 mil. dolerių 
sumoje. Korporacijų pajamų 
mokesčiai sumažėjo 19 mil. 
dol. Tik vien asmeninių mokesjapskr. Įdomu, kad bakterijų yra išrinktos: Betty Phillips — 
čių Įplaukimas padidėjęs 10 į ir nešvarumo atžvilgiu čika- pirm., Helen Allen — vicepirm. 
mil. dol. Todėl finansinių me-lgos Sanitarinis kanalas prie Aldona Daukus __ sekr., Ber
tų pradžioje valstijos iždas tu
rėsiąs tik 31 mil. dolerių per
teklių, nors buvo tikėtasi turė
ti 86 mil.

Quincy atstovas McLain pa
reiškė komitete, priėmusiam 

i paramą privačioms * kolegi
joms: “Aš nieko prieš paremti 
neturtingą vaiką, tačiau abe
joju ar kokia moteris, dirbanti 
fabrike, norės subsidijuoti 
kurio daktaro sūnų 
aukštesni mokslą”, c

I morės, Rochesterio ir 
miestus, kuriuose jis praleido 
savo jaunas dienas prieš išvyki- 

prie Butterfield'kelio,' Di Pa 192” m- Lietuvon.
ge apskrityje. Toliau eina Sko-j — Chicagos Lietuvių Moterų 
kie River ir Fox River prie Al- klubas užsakė Naujienas sene- 
gonquin kelio McHenry aps- Jiams esantiems Oak Forest ir 
krityje. Ta pati Fox upė ne- šv. šeimos slaugymo namuose, 
švari ir prie Batavijos, Kane Dabartinėn klubo valdybon

atžvilgiu čika- pirm., Helen Allen — vicepirm.

einantį

Nešvariausios upės
Illinois aplinkos priežiūros 

agentūra paskelbė savo tyrimų 
rezultatus ir sako, ? kad nešva-

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME 
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

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

SIUNTINIAI I LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairiy prekię.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, 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, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

E. ŽUKAUSKAS

Harlem Ave. yra aštuntoje vie- nice Dodge — koresp., Adeli- 
toje. Jis gerokai apterštas ir ne Kutchins — fin. sekr., Joan 
prie Willow Springs, šiaurinė Qksas — ižd. ir Aldona Brazis 
Čikagos upės dalis prie Addi- — istorikė. Klubo garbės pirm, 
son gt. yra nešvarumo atžvil- yra juzė Daužvardienė. Klu- 
giu 11-toje vietoje. bas daugeliu atvejų yra atsie-

----- ----- - kęs žymių laimėjimų paverg-
Padidino ir priemiesčių |v< deties kėlimu. Net savo tradi- 
nuosavybių mokesčius Jciniais Gintaro baliais jauni- 

Paskelbta, kad didesni nuo mui sugebama atkreipti spau- 
kesčiai uždėti Evanstono, Oak dos dėmesį Į pavergto krašto ir 
Parko, Cicero, Berwyno, Sko- išeivijos žmones. Šiemetinis 
kie, Glenwiew, Des Plaines, Gintaro balius Įvyks birželio 
Park Ridge ir 19kos kitų čika- 20 d. Conrad Hilton viešbutyje, 
gos priemiesčių gyventojamsJ 
Kai kur nuosavybių mokesčiai 
padidės

Dėl 
griežtai 
ration 
Kroh. Jis pareiškė kad dau
giausia nukenčia asmenys, ku 
rie dar moka bankams už savo 
namus ir seneliai, kurių pa
jamos nesikeičia. Pensininkai 
visą gx venimą: dirbo ir taupė, 
kad galėtų nusipirkti namus, 
o dabar aukšti mokesčiai juosi — Algirdas J. 
verčia namus parduoti ir bėgti Cleveland, Ohio, yra pakvies- 
iš Cook apskrities.

“Chicago Today apskaičia
vo, kad darbininkas, kuris 
gauna 154 dol. algos per sa
vaitę, iš viso per savaitę sumo 
ka 42.85 dol. Įvairiausių mokes 
čių. Virš 16 dol. pjam išskaito
ma pajamų mokesčių federa- 
linei valdžiai, 8 dol. sociali
niam draudimui, 7,79 — mo
kesčiai už namą, Illinois paja 
mų mokesčiai — 2.57. Pirkda
mas alkoholinius gėrimus, " 
sumoka 2.37 dol. mokesčių, ci
garetės — 2.17,

giu 11-toje vietoje.

net 11.98 nuošimčiais.
didėjančių
pasisakė Civic Fede-
direktorius Lavera

Čiurlionio Ansamblio 
koncertų Chicagoje komitetą 

v. sudaro: A. Lakas, kun. K. Ku- 
mokesčių zinsĮjas, gidfeuskas, P, Povi

laitis, M. Rimkūs, B. Sebastijo
nas, V. Būtėnas, Z. Martinkutė, 
A. Zailskas, A. Pračkailienė, J. 
Paulėnas, J, Aukščiūnienė, G. 
Misevičiūtė, V. Kasniūnas ir K. 
Bradūnas. Koncertai įvyks 
birželio 5 ir 6 d.. Marijos aukšt. 
mokykloje.

Kasiulaitis,

tas skaityti paskaitą Chicagos 
lietuviams apie baisiuosius iš
vežimus pirmosios komunistų 
okupacijos metu Lietuvoje. 
Minėjimas Įvyks birželio 13 d. 
Šv. Kryžiaus parap. Jo mintys 
yra galimos Įgyvendinti kas
dieniniame gyvenime ir veik
loje. Minėjimą ruošia Ameri
kos Lietuvių Taryba ir LB Chi 
cagos apygarda.

— Lietuvos dipl. teis. Algirdo 
Jakševičiaus vienerių metų mir
ties sukakčiai paminėti bus at- 

gazolinas (našaujamos gedulingos pamal-
1.30 ir visi kiti prekių mokes- ^os -p Jėzuitų koplyčioje, gegu- 
č . dol. \ iso išeina 23 d., sekmadienį, 9 vai.
apie 43 dol. mokesčių per sa
vaitę.

ryto.

SECRETARY
For general manager of security 

police comp. 
Must type 40 w. p. m.

Mr. CLEMMONS,

994-8702

COMPANION — HOUSEKEEPER 
For elderly (woman. Live in. Own 
Room. Good Salary and home for 
right person. References. Some 

English necessary. Evanston.
AF Box 315

225 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO. ILLINOIS 60606

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

389-5120
— after 4:00 P. M."

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

50% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421 
6200 So. WESTERN AVE.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

NEW CHESTER, WIS., savininkas dėl 
senatvės, parduoda 21 akrą žemės su 
S kamb. apšildomu namu, daržine ir 
vištide už 10,500 dol. Blokas nuo 
mokyklos, bažnyčios, krautuvių, žūk- 
ės ir medžioklės apylinkė. Teirautis: 

Mr. Arthur Papke, 5631 So. California 
Ave., Chicago, Hl. 60629.

Tel. 925-0766.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS pen
sininkui ar vyresnio amžiaus vyrui, 

934 W. 53rd St.. 2-nd floor.
Tel. 924-5306.

SEKMADIENIO POPIETĖ

su Dr. med. Valerija Birute Rau- 
linaitiene, bus gegužės 23 dieną, 
sekmadienį, 4 vai. p. p. Lietuvių 
Tautinių Namų būstinėje, 7108 
So. Rockwell Ave., Chicago je. 
Visi - visos kviečiami popietėje 
dalyvauti. (Pr).

LIETUVIAI PIKIETUOJA
KARD. CODY

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

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

SAVININKAS PARDUODA 9 didelių 
kambarių namą ant 50 pėdų sklypo 
su mūro garažų ir šoniniu Įvažiavimu 

Marquette Parko apylinkėje. 
Tel. 925-6870

ALSIP, ILL.. Delux 18 apartment 
building fully rented.

Phone 424-7796 
after 6 P. M.

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO

•H

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

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. 
5 kambarių mūras. 2 vonios, naujas 
garažas, prieš žaliąjį Marquette Parką.

2 BUTU tvarkingas mūras, 2 auto 
garažas. $29,500.

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

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

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. ” BE 7-7200

v

HOME INSURANCE.

Call: Frank Zapolts 
3208y2 W. 95th St?

GA 4-8654

M 0 V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

A

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis, ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
Įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas.. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu, aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas. Marquette Parke. Tik 
S28.900.

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

4 MIEGAMŲJŲ mūrinis. Karšto 
vandens-šilima gazu. 2 auto garažas. 
Marquette Parke. $23.500.

12 BUTU 4 metų, mūras. Radiant 
šilima gazu. aluminijaus langai. 12 
automobilių pastatyti vieta. Platus 
sklypas. Virš $24,000 pajamų me
tams. Pietvakariu priemiestyje. — 
$175,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

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

rius su 3 miegamais. 
LISKUS. 434-8786; ■

5 KAMBARIŲ beveik naujas bunga
low geroje pietvakarių apylinkėje, 

įrengtas beismantas.
Tel. CL 4-2390

JUSTICE, ILLINOIS
4 flat brick. 3 with 2 bedrooms, one 
with 1. Paved driveway, ample par
king. Carpeting, stoves and refri

gerators in all apartments.
Air conditioned.

$69.000.
Tel. 598-7191.

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

6 — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL.-* FRIDAY, MAY 21, 1971

statula simbolizuoja apleisto Vene
cijos miesto iivaizd*.

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekj arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608.

— Stasė Cecevičienė yra Vy
tauto Didžiojo šaulių kuopos 
moterų vadovė. Ji ir kuopos 
šaulės jau treti metai šelpia 
siuntiniais Punsko lietuvius.

— Aleksas Budrys grįžo iš li
goninės ir sveiksta namuose. 
Jis priklauso Vytauto Didžiojo 
šaulių kuopai.

— Eduardas ir Halina žitkai 
yra išvykę į Ispaniją. Atosto
gaudami Sevilijoje, jie džiau
giasi gražia gamta ir puikiu 
saulėtu oru.

♦ šakių Klubas kviečia visus 
Į pikniką gegužės 23 d. Bruzgu- 
lienės sode prie Tautinių kapi
nių. Bus įvairių valgių, gėrimų 
ir kitų paįvairinimų. Gros Ra- 
monio orkestras. Pradžia tuoj 
popiet. (Pr).

šeštadienį, gegužio 22 d., lie
tuviai katalikai pikietuoja kard. 
Cody.

Iš Marquette Parko pikietuo- 
tojų autobusai nuo Dariaus - 
Girėno paminklo išvažiuoja ly
giai 9 vai. ryto.

Gage Parke pikietuotojų auto
busai sustos prie California ir 
45-tos lygiai 9:15 vai. ryto.

Ciceriečiams autobusas sustos 
prie California Avenue ir Roo
sevelt Road 9:30 vai. ryto.

Bridgeporte autobusas sustos 
prie Halsted ir 35-tos lygiai 
9:30 vai. ryto.

Pikietavimas bus baigtas 12 
valandą.

Visi dalyviai autobusais bus 
sugrąžinti į tas pačias vietas, iš 
kurių išvažiavo.

Visa lietuvių visuomenė kvie
čiama dalyvauti šioje ekumeni
nėje pastangoje.

Kviečia
Bendruomenės Pasauliečių 

Komitetas ir Sklypų Savininkų
Draugija

(Pr).

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, 111. 60632. TeL YA 7-5980

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeLs REpublIc 7-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios Išsimokė- 

|imo sąlygos.
J. B A C E V I č I U S 

6455 So. Kadžio Ave. PR 8-2233

BUTŲ 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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatai! senus Ti
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų Finas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
- Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

■ Minim ju ųwn. m ..nm x ■ .u.

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

tune-ups Ir ♦. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

įk elp y o u r« < > 
HEART FUND”
Help your HEART
ra




