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BREŽNEVO KALBA ČEKOSLOVAKIJOJE
PRAGA. — Čekoslovakijos komunistų kongrese tęsiamas 

toliau liūdnas vaidinimas, kurio svarbiausi veikėjai yra okupuotos 
Čekoslovakijos partijos vadas Husakas ir sovietų — Brežnevas, 
kurio vardu buvo pavadinta Kremliaus doktrina, kad sovietai 
gali ir turi teisę kištis į kaimyninių valstybių reikalus, gali pa
keisti jų vyriausybes, jei jos nėra 100% paklusnios Maskvai. 
Ir šiame suvažiavime Brežnevas ilgai kalbėjo apie “Čekoslovakijos 
triumfą kovoje prieš socializmo priešus”. Jis aiškino, kad visos 
komunistinės valstybės turi laikytis drauge ir kovoti prieš “klasės 
priešus” namie ir užsienyje.

Brežnevas susilaukė daug plo
jimų sovietams parsidavusių 
partijos atstovų suvažiavime, 
kai jis pakartojo kelis kartus, 
kad “niekas niekados neatims 
Čekoslovakijos iš socialistinės 
stovyklos. Niekas nesulaužys 
mūsų draugystės ir broliškų ry
šių”. Jis pagyrė Husaką ir ki
tus Čekoslovakijos vadus už tai, 
kad jie nugalėjo ’’kontrrevoliu
cines intrigas” 1968 metais.

Čekoslovakijos okupavimas 
sukėlė didelį pasipiktinimą ne 
tik laisvajame pasaulyje, bet ir 
Europos komunistų partijose. 
Brežnevo doktrina, leidžianti 
užimti svetimą teritoriją, jei 
jos vyriausybė bando Maskvai 
nepriimtinas reformas, eina 
prieš visus tarptautinius įstaty
mus ir tradicijas. Maskva įro
dinėjo, kad jos pareiga esanti 
“apginti socializmą” kaimyninė
se valstybėse, tačiau visi mato, 
kad Čekoslovakijos okupavimas 
buvo paprastas smurto veiks
mas.

-.Čekoslovakijos partija po.oku- 
pacijos labai sumažėjo, nes apie 

.300,000 narių-.buvo -išmesti ar 
patys pasitraukė iš partijos ei
lių. ’ Brežnevas savo kalboje 

. kongrese suteikė Husakui aukš
čiausią pagyrimo laipsnį, pasa
kydamas, kad jo pastangos prieš 
“dešiniojo sparno revizionistus” 
laimėjo pasaulio komunistų ju
dėjime didelį pritarimą ir au
toritetą. tai reiškia, kad Hu
sakas užsitarnavo Maskvos pri
tarimą. Tas pareiškimas gali 
sustiprinti Husako pozicijas na
mie,, kur yra dar daug Novotnio 
šalininkų, tikrųjų stalinistų, gal
vojančių, kad Husakas yra per 
švelnus.,

Husako pagyrimai Brežnevui 
•ir šio pagyrimai Husakui yra 
abiems reikalingi, nes čekoslo- 

. vakijos klausime ir Brežnevas 

.nemažai kaltas, žiūrint stalinis- 
tu akimis.

Jam pritariant, 1967 metais 
buvo pašalintas Čekoslovakijos 
diktatorius Novotnis. Brežne

vas nepramatė, kad po Novot- 
niof ateis Dubčekas. Brežnevas 
pats lankėsi 1967 m. Pragoję ir 
leido vykdyti pakeitimus, kurie 
privedė prie Dubčeko reformų 
ir okupacijos, Maskvoje dėl to 
Brežnevą ne vienas kaltino. Ver
giškas Husako paklusnumas ir 
Brežnevo garbinimas turės 
Maskvai ir visam pasauliui pa
rodyti, kad “Čekoslovakijos 
klausimo” jau nebėra, kad vis
kas yra taip, kaip turėtų būti.

Pompidou Belgijoj
BRIUSELIS. — Prancūzijos 

prezidentas Pompidou vizituoja 
Belgiją, kurios premjeras Eys- 
kens viešai ragino greit priim
ti Britaniją į Bendrąją Europos 
Rinką, nes tam priėmimui il
giau užsitęsus, patys britai pra
ras nors įstoti.

Prancūzijos prezidentas ne
buvo Belgijoje oficialaus vizi
to jau nuo 1929 metų. Ypač šil
tai Pompidou ir jo žmona buvo 
sutikti Liege, prancūzų kalbą 
vartojančių belgų sostinėje.

IS VISO PASAULIO
♦

SAIGON AS. — Praėjusią sa
vaitę Vietname žuvo 38 ameri
kiečiai ir 92 buvo sužeisti.

ISTANBULAS. — Turkų po
licija suėmė dar tris jaunus tur
kus įtariamus Izraelio konsu
lo pagrobimu ir nužudymu. Jau 
1,000 asmenų buvo suimti, kai 
kurie apklausinėti ir pakisti. 
Turkijos parlamentas pratęsė 
dar dviem mėnesiam karo stovį 
kai kuriose Turkijos provincijo
se.

SYDNEJUS. — Australijos 
spauda kritikuoja policiją ir- 
Quantas oro bendrovę, kuri su
mokėjo 560,000 dol. nepažįsta
mam vyrui, kuris pranešė, kad 
lėktuve yra bomba ir pažadėjo 
pasakyti, kaip ją išardyti. Nors 
pinigų perdavimas įvyko pačia
me miesto centre, policija nesu
gebėjo nusikaltėlio pagauti. Jo 
automobilis buvo vėliau rastas 
paliktas gatvėje. Lėktuve jokios 
bombos nebuvo.

WASHINGTONAS. — Mais
to ir vaistų valdyba atšaukia 
iš krautuvių kai kuriuos indus, 
kurie apnuodyti švino nuodais. 
Atšaukiamos lėkštės iš Angli
jos: servizas English Harvest, 
japonų Domingo servizas, par
davinėjamas Sears, rudi kavos 
puodukai iš V. Vokietijos ir bal
ti puodukai su raudonais ir ru
dais taškais iš Italijos.

BELFASTAS__ šiaurės Airi
jos premjeras Faulkner apelia
vo į vietos katalikus pranešti 
policijai, kas padėjo bombą po
licijos įstaigoje, kur žuvo bri
tų kareivis ir 22 asmenys buvo 
sužeisti. Premjeras sako, kad 
katalikų sąžinės neleis ilgai slėp
ti nusikaltėlių, kurie vieną die
ną gali sužaloti ar užmušti ir jų 
pačių vaikus.

ČIKAGA. — Juodųjų Musul
monų vado anūkas apkaltintas 
karinės prievolės vengimu. Jam 
gresia 5 metų kalėjimo bausmė.

ADDIS ABABA. — Etiopijo
je studentai pradėjo puldinėti 
autobusus, todėl valdžia sustab
dė visą autobusų transportą.

AMMANAS. — Jordano ka
riuomenė turėjo didelį paradą, 
užbaigiant šventę Hašemitų di
nastijos 50 metų sukakties pro
ga.

SIMAS KUDIRKA NUBAUSTAS KALĖTI
MASKVA. — Vakar Amerikos radijas paskelbė žinią iš Mas

kvos, kad Simas Kudirka, kuris buvo pabėgęs iš sovietų žvejybos 
laivo į amerikiečių Pakrančių Sargybos kuterį “Vigilant” ir ku
ris vėliau buvo atiduotas rusams, buvo Lietuvos teismo nubaus
tas 10 metų kalėjimo. Jis buvo kaltinamas baudžiamojo ko
dekso straipsniu, kuris apima ir valstybės išdavimą.

Nuteisė Rygos žydus
MASKVA__ Rygos žydų teis

mas nuteisė keturis žydus nuo 
4 metų iki 1 metų kalėjimo tiek, 
kiek reikalavo Rygos prokuro
ras, okupuotos Latvijos vyriau
sios prokuroro padėjėjas Dimi
tri čibisov.

Mažiausią bausmę gavo 23 
metų gailestingųjų seserų mo
kyklos studentė Ruth Aleksan- 
drovič. Jų šeima buvo gavusi 
leidimą išvažiuoti į Izraelį. Mo
tina su sūnum jau išvažiavo, o 
duktė turėjo laukti teismo. Su 
ja savanoriškai pasiliko ir tė
vas, laukdamas teismo pabaigos. 
Dabar jam teks laukti visus me-

Japonijoje pastatyta jūros dugnui tirti laboratorija turi 33 pėdas ilgio, 13 pėdy pločio ir 21 pė
dą aukščio. Viduryje yra darbo ir poilsio patalpos keturiems žmonėms.

VĖLIAUSIOS ŽINIOSKALIFORNIJOJE RADO .12 LAVONŲ
YUBA CITY. — Kalifornijoje, Fether upės slėnyje, kur 

šimtai mylių apaugę vešliais slyvų ir abrikosų sodais, policija 
ieško lavonų, kurių iki šiol rasta 12. Vienas japonų kilmės ūki
ninkas pastebėjo savo sode įlinkusią pailgą duobę, kurią kasinė
damas jis rado balto vyro kūną. Vėliau policija surado daugiau 
panašių duobių, šerifas po 12-to lavono iškasimo nutraukė darbą, 
nors jo pareiškimu: “Lavonų bus daugiau, mes galime juos už
uosti, tačiau mano vyrai turi pailsėti, jie dirbo jau 12 valandų”.

Policija suėmė meksikiečių 
kilmės darbininku kontraktoriu 
Juan Corona, kuris parūpinda
vo sodų savininkams darbinin
kus. Jis ramiai gyvena gerame 
rajone tarp amerikiečių, augina 
keturias dukras, su kaimynais 
nesusitinka ir apie jį mažai kas 
žinoma. Jo žmona labai silpnai 
kalba angliškai, o jis pats šiaip 
taip susikalba. Policija dar ne
žino nužudymų motyvų. Visi 
nužudyti sukapoti peiliu, kirviu 
ar mačete. Panašių įrankių po
licija nemažai surado Coronos 
name. Galimas daiktas, sako po
licija, kad nužudymai buvo sa
disto darbas. Visi nužudytieji 
yra balti sodų darbininkai tarp 
40 ir 60 metų amžiaus. Visi pa
laidoti negiliose duobėse.

Kaimynai papasakojo, kad Co
rona ramiai gyvendavo savo na
me, tačiau visi pastebėjo, kad 
jis dažnai išvažiuoja naktimis, 
ypač vasaros metu. Corona ank
sčiau yra buvęs beprotnamyje.

šios žmogžudystės primena 
kitas Amerikoje įvykusias žmog
žudystes. Howard Unruh 1949 
metais rugsėjo 6 d. Camden, N. 
J., nušovė 13 jam nepažįstamų 
žmonių. Jis dar tebesėdi Tren- 
tono bepročių ligoninėje. Čika
goje 1966 metais Richard Speck 
pasmaugė ar peiliu subadė astuo
nias slauges. Jis buvo nuteis
tas mirti, tačiau tebesėdi kalė
jime ir laukia savo apeliacijų 
rezultato.

Tų pačių metu rugpjūčio 1d. 
Texas universiteto studentas 
Charles Whitman, užsilipęs į 
Austin universiteto bokštą, ke
liais šautuvais nušovė 16 asme
nų ir sužeidė 31. Policininkui pa
vyko užsilipti į tą bokštą ir žmo- 
žudį nušauti.

Paskutinės masinės žudynės 
įvyko prieš dvejis metus, kai 
Kalifornijoje buvo nužudyta ak
torė Sharon Tate ir šeši kiti as
menys. Už tas žmogžudystes 
Charles Mason ir trys merginos 
buvo nuteisti mirti, tačiau ape
liavo teismo sprendimą.

tus, o gal ir daugiau, kol Ruth 
atliks bausmę. Dar nežinia, ar 
ir bausmę atlikus, sovietų val
džia leis' jai išvažiuoti.

Baltieji šaudo 
Mississippi negrus
DREW. .— ^Mississippi negrų 

organizacijų centras kreipėsi te
legrama į- prezidentą Nixona, 
prašydamas sustabdyti negrų 
žudymus toje valstijoje. Tre
čiadienį jauna 18 metų negrė ei
dama iš mokyklos, kur ji gavo 
baigimo diplomą, gatvėje buvo 
peršauta iš pravažiuojančio au
tomobilio. Policija suėmė tris 
jaunus baltus chuliganus 25 m., 
26 m. ir 19 m. Du suimtieji yra 
broliai.

Telegramoje sakoma, kad vie
nas negras buvo nušautas praė
jusį penktadienį, į kitas — sek
madienį. Negrų organizacija 
sako, kad, jei nebus griebtasi 
priemonių tiems užpuolimams 
sustabdyti, negrai patys ims 
gintis ir kils rasinės kovos. Po 
mergaitės nušovimo įvyko neg
rų demonstracija ir keli baltų
jų automobiliai buvo apmėtyti 
akmenimis.

SIMAS KUDIRKA

♦Kalifornijos vaismedžių so
duose buvo surastas užkastas jau 
13-to žiauriai nužudyto žmo
gaus kūnas.

♦ Sicilijoje ugniakalnio Et
nos lava pasisuko į kaimą, kur 
buvo evakuoti 39 namai.

♦ Austrija paskelbė pripa
žįstanti komunistinę Kiniją. Ar
timiausiu laiku bus pasikeista 
ambasadoriais.

♦ Prancūzijoje prezidentas 
Pompidou atidarė 29-tą Tarp
tautinę aviacijos parodą. Joje 
sovietai parodė dar vieną ekspo
natą — slaptai atgabentą di
džiausią pasaulio helikopterį.

♦ Antradienį prezidentas Ni- 
xonas turės spaudos konferenci
ją. Savaitgalį jis praleis Camp 
David., Md.

♦ šiaurės Vietnamo atstovas 
Paryžiaus derybose pareiškė, 
kad Amerika turi nustatyti aiš
kią pasitraukimo iš Vietnamo 
datą. Kol ji to nepadarys, tai
kos derybos neis į priekį.

♦ Prie Floridos Pakrančių 
Sargybos laivai sugavo 4 Kubos 
žvejų laivus, plaukusius Ameri
kos vandenyse.

♦ Čilės valdžia konfiskavo 
amerikiečių bendrovės — Fordo 
fabrikus Čilėje.

Amerika kalta, nes 
remia Izraelį

KAIRAS. — Egipte baigiantis 
sovietų — egiptiečių deryboms 
prezidentas Sadat ir sovietų Pod- 
gornas abu pasakė kalbas, kurio
se puolė Ameriką. Sadatas pa
sakė, kad Amerika trukdo taikos 
pastangas ir stumia Vidurinius 
Rytus į nauja konfliktą, Pod- 
gornas pridūrė, kad Amerika tu
ri tiesioginį interesą, kad Izrae
lis toliau laikytų okupavęs ara
bų žemes, nors Amerika daro 
saldžius pareiškimus apie tai
ka.

Prezidentas Sadatas kritika
vo Amerikos paramą Izraeliui, 
pareikšdamas, kad duodama gin
klus ir dolerius Amerika pati 
dalyvauja netiesioginiai “mūsų 
žemių okupavime”.

šių derybų proga sovietų am
basadorius Egipte Vladimiras 
Vinogradovas pasikalbėjime su 
laikraščiu “Al Gomhuriya” pa
pasakojo, kad Sovietų Sąjunga 
per paskutinius 10 metų davė 
Egiptui paramos 720 milijonų 
dolerių. Sovietų pažadėta para
ma ateinantiems penkeriems 
metams siekia 500 dol. Amba
sadorius pridūrė, kad imperia
listai deda pastangas pakeisti 
pažangią Egipto vyriausybę, o 
Sov. Sąjunga deda ir dės visas 
pastangas toliau gilinti ir plės
ti draugiškumą tarp Egipto ir 
Sov. Sąjungos.

Vietname tarnauja 
daug meksikiečių 
NEW YORKAS. — New York 

Times laiškų skyriuje dr. George 
Margolis iškelia naują Vietnamo 
karo aplinkybę. Jis sako, kad 
jau virš milijono amerikiečių tu
ri artimą šeimos narį, kuris Viet
name žuvo ar buvo sužeistas, ta
čiau tas milijonas esąs daugiau
sia žemiausios klasės amerikie
čių tarpe.

Dr. Margelis nurodo, kad iš 
Amerikos kongreso narių sūnų 
ir anūkų, kurių iš viso karinės 
prievolės amžiaus buvo 234 as
menys, tik 26 buvo Vietname ir 
tik vienas buvo sužeistas, o žu
vusių nebuvo. Net 45% Ameri
kos meksikiečių yra paimami į 
kariuomenę ir jų nuostolių skai
čius sudaro 20% visų žuvusių ar 
sužeistų, nors meksikiečiai su
daro tik 5% Amerikos gyven
tojų.

Amerika neužmirš 
Berlyno klausimo 
BONA. — Mittenwalde, Ba

varijoj pasibaigė Nato valstybių 
gynybos ministerių konferenci
ja, kurioje Europos ministerial 
išreiškė susirūpinimą, kad Ame
rika nesusižavėtų sovietų pasiū
lymais derėtis dėl kariuomenių 
sumažinimo ir dėl strateginių 
ginklų apribojimo. Ypač Vokie
tija bijo, kad sovietai amerikie
čių “neapstatytų”.

Po branduolinių ginklų plana-

Kaip atsimename, Simo Ku
dirkos išdavimas rusams sukėlė 
Amerikos lietuvių didelį pasi
piktinimą ir demonstracijas. Įvy
kio tirimai parodė Pakrančių 
Sargybos valdininkų apsileidi
mą. Trys karininkai buvo nu
bausti ir prezidentas įsakė per
žiūrėti politinių pabėgėlių priė
mimo taisykles.

Ar Trudeau iškels 
pavergtųjų reikalą?

MASKVA. — Kanados prem
jeras Trudeau Sovietų Sąjungo
je aplankė tolimą Sibirą, lankė
si Murmanske ir Leningrade. 
Kanadoje laikraštis “The Globe 
and Mail”, gegužės 20 d. rašy
damas apie premjero kelionę ir 
jo pasikalbėjimus su sovietų va
dais, sako, kad Trudeau iškels 
ir sovietų mažumų klausimą. 
Užsienio reikalų ministeris Mit
chell Sharp parlamente gavo 
ir tokį paklausimą iš buvusio 
premjero John Diefenbaker: “Ar 
premjeras Trudeau nepasiūlys 
sovietų vadams, jog reikia duo
ti laisvę balsuoti estams, lat
viams, ukrainiečiams ir kitiems 
pavergtiems žmonėms?” Atsa
kydamas ministeris Sharp pa
reiškė: “Premjeras panaudos 
vizito progą diskutuoti visus 
tuos klausimus, kurie rūpi'Ka
nados žmonėms ir šis iš tiesų 
yra vienas tokių klausimų”.

Kipro kariuomenei 
trūksta lėšų

NEW YORKAS. — Amerika 
ir Britanija įspėjo Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybą, kad ir 
kitos valstybės turi rimčiau pri
sidėti prie Kipro saloje esan
čios JT taikos kariuomenės iš
laikymo. Taryba nubalsavo lai
kyti kariuomenę dar 6 mėnesius 
iki gruodžio 15 d., tačiau sek
retorius U Thant įspėjo, kad 
birželio mėnesį bus pasiektas 
finansų deficitas virš 6 milijonų 
dolerių.

Amerika pažadėjo apmokėti 
tos kariuomenės išlaikymo 40 
nuošimčių išlaidų, su sąlyga, jei 
kitos valstybės sudės kitą 60%. 
Jei Amerika tą sąlygą pildys, tai 
deficitas pasieks virš 16 mil. 
dol. Kariuomenės išlaikymui še
šiems mėn. reikia 13 mil. dol.. 
Be Amerikos didelę išlaidų dalį 
pasiima Britanija.

šiuo metu susikirtimų tarp 
Kipro salos graikų ir turkų nė
ra, tačiau turkai kaltina grai
kus, kad šie nori prijungti sa
lą prie Graikijos,© i graiką 
kaltina turkus, kad tie smarkiai 
ginkluojasi iš Turkijos slaptai 
atsiunčiamais ginklais.

vimo grupės posėdžių Ameri
kos gynybos sekretorius Laird 
užtikrinęs V. Vokietijos kanc
lerį Brandtą, kad Amerika ne
sirengia užmiršti Europos pro
blemų, nesirengia atsisakyti sa
vo teisių Berlyne. Amerika de
rėtis su rusais, tačiau reikalaus 
iš jų nuolaidų Berlyno klausimu.
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LB JAUNIMO TEATRAS stato Anatolijaus Kairio trijų veiksmų dramą

Režisūra, muzika, scen&rijoi ir efektai — DARIUS LAPINSKAS
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LB Jaunimo Teatro 
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_ Danute Stankaity te dainuos visiems' 
Chicagos lietuviams

kaitytė išaugo į vieną iš pajė-icertą, kuriame turėsime pro- 
giausių mūsų solisčių, kurios gos dar arčiau pažinti solistės

DANUTĖ STANKAITYTĖ
Susikūrus Chicagos Lietu

vių Operai, solistė Danutė 
Stankaitytė buvo viena iš stip
riausiųjų lyrinių — dramati
nių sopranų, kuri per eilę me
tų yra dainavusi pagrindines 
partijas Lietuvių Operos stato
mose operose: Rigoletto, Car
men, Trubadūras, Aida, Cava 
letia Rušticaiia, Toska, Graži
na, Likimo Galia, Dana, Re
quiem.

O kiek kartų yra koncerta
vusi Įvairių parengimų metu, 
vargu ar bėsuskaitytum.

Solistė Dahutė Stankaitytė 
išaugo išeivijoje. HdnaU lie
tuvių stovykloje, ji ddf tik gim 
nazistė, baigianti Mariau lie
tuvių gimnaziją, studijuoja 
Frankfurte a. M. kalbas, lite
ratūrą, psichologiją. Bet ją 
vilioja dairios pasaulis. Ji Įsi
jungia Į Daifiavoš ansamblį, 
.tuo laiku Vadovaujamų Ši; So
deikos. Ji savo balso grožiu 
jaU tada prasiveržia pro kitas 
choristes ir čia Št. Sodeika pa
stebi jos talentą.

Jis šį talentą škatiha, Ugdo 
ir lavina. Graži pradžia Danu 
tę Stankaitytę hUVėda pas mo
kytoją J. Butėną, JAV pas A; 
Dičifitę -— Trečiokienę, muzi
ką komp. VI. Jakubėną ir stu
dijuoja pas Metropolitan ope
ros solistę Bianką Šaroyą.

Chicagoje kultūrinio gyve
nimo įvykiai fieda vienas po 
kitd.- Jie vienas už kitą didin
gesnį. Štai nesenai gėrėjomės 
Chicagos Lietuvių Operos dar
bais, stebėdami “Traviatos” 
net tris spektaklius.

Su nemažesniu dėmesiu vra 
laukiamas Čiurlionio ansam
blis, kuris chicagiečius džiu
gins net dviem koncertais.

K’ėbetoli ir didingoji Ketvir
toji Dainų šventė, kuriai ruo
šiamasi entuziastingai.

Ir visų šių įvykių sūkuryje 
labai ryškiu pragiedruliu pra
siveržia Danutės Stankaitytės, 
mūsų stipriausio ir gražiausio 
lyrinio - dramatinio soprano 
ruošiamas rečitalis, kuris Įvyks 
ta Chicagos miesto centre,- di
džioje Orchestra Hali, birželio 
iriėh. 12 d., šeštadienį.- 8 vai. 
30 niin. vakaro.

šią labai mielą, pajėgią dai
nininkę Danutę Stankaitytę 
gerai pažįsta ne vien tik Chi
cagos lietuviai, bet ir Ameri
kos bei Kanados lietuvių kolo
nijos.

Ji yra koncertavusi Chiča- 
goje. New Yorke, Detroite, 
Clėvėlande, Los Angelės, Omą 
hoje, Bostone, Toronte ir kito
se vietosė.

Gi 1958 metais Danutė Stan 
kaitytė dainavo American Ope 
ra Go. Santuzzos partiją ope^ 
roję “Cavaleria Rustieana”.

Per eilę metų, ryžtingai 
dirbdama, solistė Danutė Start

laimėjimais galime džiaugtis 
ir didžiuotis.

Solistė Danutė Stankaitytė 
daugeliu atvejų dainavo kito
se kolonijose, atlikdama ge
ras menines programas. Ta
čiau Chicagoje jos vienos kon
certo, rečitalio, iki šiol, be
rods, negirdėjome ir niekas jai 
tokio koncerto nesuruošė.

Todėl žinia, kad nors ir po 
daugelio metų, atsirado ryžtin 
gų žmonių grupė suruošti Da
nutės Stankaitytės rečitalį lie
tuvių visuomenę džiugina. O 
išgirsti Danutę Stankaitytę 
miesto centro didžiojoje salė
je, su pasaulinio garso ir liet, 
komp. pačiais vertingiausiais 
kūriniais tikrai pravartu.

šio rečitalio programoje su
glausta klasikų, romantikų ir 
modernistų kūriniai, jų tarpe 
girdėsime VI. Jakubėno ir J. 
Kačinsko kūrinius, kuriuos 
paprastai išpildo tik pasauli
nio garso dainininkai.

Taigi solistė Danutė Stankai 
tytė lietuvių visuomenei duos 
visai naują aukšto lygio kon- 

Korėjoje, Seoulo stadijone, įvyko Vaiku Diena, kurioje buvo Įvairiu 
pramogy. Paveiksle matomas slibinas yra Korėjos senovinio karo 
laivo dalis. Korėjiečiai mėgsta prisiminti, kad tokie laivai 16-tame 

šimtmetyje nugalėjo Japonijos karo laivyną.

pajėgumą iž jos balso grožį.
Tad birželio mėn. 12 dieną 

tebūnie chicagiečiams išskirti
na ir dalyvaudami solistės Da
nutės Stankaitytės rečitalyje 
parodysime, kad savąją solis
tę, tiek daug kartų atidavusią 
lietuvių dainai didelę duoklę, 
mylime, ją vertiname ir ja di 
džiuojamės.

Ji priklauso mums, visiems 
lietuviams. Ji išaugo tremties 
keliuose, svetimose padangė
se, bet liko ištikima Lietuvos 
dukra, savo talentu garsinanti 
savos Tėvynės vardą.

Šiame koncerte, tikimasi, 
dalyvaus amerikiečių publi
kos o taip pat spaudos ir radi
jo atstovai.

Šio kpncęijo rengėjus: K. 
Avižienį, fK Bielskų, A. Bičiū
ną, R. Dirvenį, G. Gedvilą, V. 
Germaną, D. sKorzonienę, R. 
Kviklytę, A.' Valaitytę, V. Vep- 
štą, L. Vėžienę ir G. Vėžį tenka 
pasveikinti už ryžtą tokį reči
talį ruošiant ir polirikėtij kad 
pirmasis solistės Danutės Stan 
kaitytės rečitalis Chicagoje

MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ ORGANIZA
CIJOS PARENGIMŲ KOMISIJA RENGIA LINKSMĄ 

PIKNIKĄ,
kuris įvyks š. m. gegužio 31 d. Bruzgulienės sodyboje, Willow Springs, 
Illinois. Jūsų lauks maloni lietuviška muzika, geriausias maistas, turtin
gas ir nebrangus atsigaivinimo baras, artimi giminės, draugai ir senai 
matyti veidai, pailsėjimas gamtoje ir kiti pikniko malonumai bei džiau
gsmai.

ATVYKITE! DŽIAUGSITĖS!

praeitų dideliu pasisekimu.
O jo pasisekimas dalinai pri

klausys ir nud mūsų, kiek dė
mesio ir širdies parodysime sa 
vajai mielai solistei Danutei 
Stankai tytei.

Kariai pagerbs mirusius
L. V. S. “Rambvė” Chicagos 

skyriaus ramovėhai kapų duo- 
šimo dienoje — gegužio mėn 
31 d.; pirmadieni, atlankys 
mirusių ramovėnų kapus: Lie
tuvių šv. Kazimiero ir Lietu
vių Tautinėse kapinėse.

Vadovaus — Juozas Bag- 
džiusY

Jvažiavimas į Liet. šv. Kazi
miero kapus III ir Kostner 
gatvių sankryža. Susirinkimo 
punktas: Liet; Šv. Kazimiero 
kapai, 32 bloko šiaurinis kam
pas, 9 vai. ryte. Tautinėse rink 
sis aikštėje prie vartų.

Skyriaus valdyba prašo ra- 
movėnus gausiai dalyvauti.

Paliko teises 
miesto tarybai

Du negrai Illinois senate sii 
sikirto dėlj.Čikagos. butų staty
mo. Demokratas sen. Newhoii 
seį išrinktas be demokratų va 
dovybės palaiminimo, pasiūlė 
panaikinti Čikagos miesto ta= 
rybos galią kontroliuoti viešų
jų butų statybą, šį pasiūlymų 
Illinois senatas atmetė, demo
kratams balsuojant už jį.

Tada sen. Newhouse pradė
jo demokratus barti, sakyda
mas, kad Čikaga esąs vienin
telis miestas, kur miesto tary
ba tvarko butų statybą ir nu- 
statOj kur juos statyti. DertuP 
kratai turėtų būti liberalizrhd 

šalininkai, tačiau net ir juodi 
senatoriai išėjo prieš jo, New
house, pasiūlymą. Visas Či
kagos nelaimes — nusikalti
mus, skurdą, vaikų mirtingu
mą ir rasinę įtampą galima su
vesti į miesto tarybos galią 
skirstyti viešuosius butus, pa
reiškė Nęwhouse. Demokratai 
padarė Čikagą labiausiai se- 
greguotu miestu visoje Ameri
koje.

Į šiuos kaltinimus atsiliepė 
negras sen. Cecil Partee. Jis 
pripažino, kad didieji dango
raižiai su butais neturtingiems 
nėra gražus vaizdas, tačiau jie 
yra geriau, negu aplūžę, skur 
dūs nameliai ir lūšnos, kur 
žmonės anksčiau gyvendavo. 
Sąlygos tuose dangoraižiuose 
nesančios labai geros, tačiau 
jie buvo statomi su geromis in 
tenci jomis.

Senatas paliko Čikagos mies 
tti tarybai teisę parinkti vie
šiems btttdmš vietas

BIZNIERIAI, kurie garsinasi 
NAUJIENOSE”.—TURI GERIAUSIĄ 

PASlŠKkllftA RIZNYJfe

f SOD¥B Ų PIEVELĖS -
....

.Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje nė 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A, šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

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

NAUJIENOS,
1739 Šo. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

Maža vilčių
F. Savicko pasiūlymui
Čikagos meras Daley pareiš 

kė viltį, kad Čikagos butų val
dybos planas statyti pigiųjų 
butų kolonijas baltųjų rajo
nuose bus patvirtintas iki bir
želio 15 d. Springfielde pa
aiškėjo, kad Frank Savicko 
pasiūlymas kiekviename rajo
ne balsuoti dėl butų statybos 
nepraeis. Prieš pasiūlymą iš
ėjo senato demokratų vadas 
Čecil Partee, nurodęs, kad Sa 
vieko planą priėmus, daugiau 
Čikagoje nebūtų statomi vie
šieji butai.

Matydamas, kad jo projek
tas gali pralaimėti, Savickas 
pasiūlė jo pasiūlymo svarsty
mą atidėti.

KAS YRA KOMUNIZMAS?
Leninas pasakė, kad komuniz

mas yra socializmas plius elek
trifikacija. Lenkijoje komuniz
mas — tai “liaudies demokrati
ja plius brangi- elektros srovė.

Pirmadienį, gegužio 31, Kapų Puošimo Dieną - Decoration Day

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖSE
BUS DIDELĖS 60 METŲ SUKAKTIES IŠKILMES

BUS PAGERBTI LIETUVIŲ

1* Lygiai 11:00 vai. ryto, dūdų orkestrui grojant, 
prasidės eisena aplinkui kapines

2< AMERIKOS HIMNAS, giedos Al Brazis ir Ona 
SkeVefiūiė, visiems dalyviams pritariant

3. Amerikos Legiono Doh - varnas Postas pagerbs 
žuvusius karius

4. Apleistas, giedos Al Brazis
5. Kalbės Martynas Gudelis
6. Sudie, kviefkeli... giedos Ona Skeveriūtė
7. Kalbės Dart Kuraitis
8. A BEAUTIFUL ISLAND SOMEWHERE, giedos 

Al Brazis
9. Kalbės Mun. A. TRAKIS

TAUTINĖSE KAPINĖSE PALAIDOTI ŽMONĖS TOKIA IŠKILMIŲ PROGRAMA:

10.
11.
12<
13

Man gaila, duetas
Kur sapnų grožybė, giedos Ona ŠkevCriūtė
Kapinių vadovybės žodis
LIETUVOS HIMNAS, giedos Al Bitais ir Ona 
SkeVėfiūtė.

Visi Chicagos ir jos apylinkių lietuviai Kapų Puo-
Šimo Dieną kviečiami atvykti į Lietuvių Tautines Ka
pines, dalyvauti 11 valandą prasidedančiose iškilmėse, 
išklausyti kalbų, pasiklausyti lietuviškų giesmių ir 
aplankyti lietuvių tautai daug nusipelniusių Vyrų ir 
moterų kapus. _____

I iškilmes Visus tautiečius kviečia

iikrnjviu tautiniu kapinių vadovybė
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GEGUŽĖS 1 LINKĖJIMAI

TURI GERIAUSIĄ

CECILIA MARITA STROM

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

viešbučiu

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

MODEL TM-68P

MUSKIE APDOVANOTAS

į kelias.
;t $2.50.

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

Kalifornijos 
ro statoma da

BTZNTER1AI. KURTE GARSINASI 
NAUJIENOSE' 

PASISEKAMA RIZNVJF

Išsikapstę iš kalnų ir pa
pietavę didžiuliam vokiškame 
Braunhoff restorane, laimingai 
sugrįžome į šv. Juozapo globą.

Kada tokios ekskursijos taip 
nebrangiai tekaštuoja, kaip ne
susigundyti ir kitą kartą, jei 
sveikata leis, po plačiąją Kali
forniją ir apyl. pakeliauti ?

S. šurkus

A 9* (diag. meas.) portable that never keeps you waiting. 
Just turn it on and Sharp’s ‘‘Split-Second Start” provides 
instant picture... instant sound. Precision engineered for 
top reception.. .even in fringe areas. Front mounted 
speaker and controls for finer sound and greater conven
ience. Styled in rich walnut grain with cham
pagne-gold trim. Telescopic VHF and loop 
UHF antennas.Earphone for personal listen
ing. Convenient carrying handle. UL.

Nevadoje leidžiama lošti iš 
pinigų, tad ir Cristal Bay vie
toje yra keletas kasino — loši
mo klubų (ruletė) kortomis, 
kauliukais, mašinomis ir kt.), tik 
čia pastatai 2-4 aukštų, o pie
tinėje ežero dalyje judėjimas di
desnis ir viešbučiai — kasino 
daugiaaukščiai.

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

Gintaro Balius įvyks š. m. birželio 20 d., Conrad-Hilton viešbutyje 
dalyvaus debiutante Cecilia Marita Strom. <1? - -------- ----- ** ’

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės 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. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas. duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyveniniu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL 
kaina 2 dol.

kurių kitaip nebūtų girdėjęs. 
Apie premjero Strougalio ne
sėkmę pats čekų komunistų par
tijos lyderis Husakas net muni
cipaliniam partijos kongresui 
pranešė, apgailestaudamas, kad 
buvusi garsi geriausiais batais 
Europoje (Skoda batų firma), 
Čekoslovakija dabar net savo mi- 
nisteriui pirmininkui nebeturi 
batų poros.

Dar 1960 metais slovakų ko
munistų laikraštis “Pravda” rė
kė, kad po keletą metų Čeko
slovakijos gyvenimo standartas 
bus “aukštesnis už Jungtinių 
Valstybių, Britanijos, Vokieti
jos ir Prancūzijos”... Prieš karą 
Čekoslovakija po Šveicarijos tu
rėjo aukščiausią gyvenimo stan
dartą Europoje.

Patekusi į komunistų rankas 
1948 metais Čekoslovakija buvo 
paskutinė turtingiausia šalis Ry
tų Europoje, kurią Sovietų Ru
sija įtraukė į savo “įtakos sfe
rą”. Stalinas iš Čekoslovakijos 
norėjo pasidaryti ginklų arsena
lą, todėl pradėjo visomis išga
lėmis statyti karinę pramonę,

INSTANT PICTURE
INSTANT SOUND
INSTANT TV PLEASURE!

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau 
šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

SAN JOSE, CALIF. — Senior 
Education Center gegužės 10-11 
d. suorganizavo. pensininkų ek
skursiją aplankyti garsiojo Ta
hoe (kalnų) ežero šiaurinę dalį 
— Cristal Bay, Nevados valsti
joje.

Kelionė tolima, apie 200 my
lių į vieną galą, tad teko matyti 
vaisių sodų, laukus daržovių, pie
no ir galvijų ūkių ir kt. Ūkių 
pastatai mediniai, kuklūs, pa
prasti, o kai kurie net “apše
pę” (ne taip, kaip Illinois valst. 
pietuose). Daugumas sodybų 
apsodinta medžiais. Mačiau 
daug sunkvežimių pakrautų (jei 
neklystu) cukriniais runkeliais. 
Gyvuliams pašaras jau pradal
gėse (šienapiūtė gegužės pirmo
mis dienomis, tiesiog neįtikėti
na!).

Kai pradėjome kopti į kalnus 
ir pasiekėme 5000—6000 pėdų 
virš jūros lygio, net šalikelėse 
buvo sniego, o kai buvome ne
tolios ežero 7,000 pėdų aukšty
je, tai ir gerokai žemiau tarpu
kalnės tebebuvo padengtos snie-

keletas namų apyvokos krautu
vėlių daug nekilnojamo turto 
pardavėją. Valgyklos jokios ir 
tik toliausiai maža pašiūrė, kur 
galima “hamtiurgerį” ar “karš
tą šunį” gauti. Atrodo, lyg kas 
tai diriguoja, įkad valgyti eik į 
valgyklas prie 
sino.

“Nelegalus rusų laikraštis 
“Dabartinių įvykių kronika” ra
šo, kad Mordavijos stovykloje 
esama nemaža bu v. Baltijos val
stybių piliečių. Magnetofono 
juostoje, kuri pateko į Vaka
rus, rusų poetas Ginsburgas pa
pasakojo apie padėtį stovykloje. 
Jis pasakė, kad palydėjęs į am
žino poilsio vietą latvį Janį Ka- 
picins, mirusį 1970 m. sausio 6 d. 
Jis buvo 52 m. amžiaus. Nuteis
tas 15 metų už pasisakymą prieš 
Latvijos rusinimą. Maždaug tuo 
pat laiku stovykloje taip pat mi- 

Laisva- rė 67 metų amžiaus lietuvis, pa
sikorė du 56 metų kaliniai — lie
tuvis ir estas. Kalinių grupė 
parašė atvirą laišką žurnalui 
“Novyj Mir”. Tarp kitų laišką 
pasirašė stovykloje kalinamas 
žinomas latvių poetas Viktor 
Kalninš, nuteistas dešimčiai me
tų už tariamą priklausymą na
cionalistinei organizacijai. Už 
nepaprastą drąsą Viktoras Kal
ninš yra kitų kalinių labai ger
biamas. Kiti anglų laikraščiai 
mini lietuvį Balį Gajauską, ka
linamą Mordavijos stovyklose”.

laiką ir jai kaikada laimė nusi
šypsodavo, Panorau ir aš jai pa
talkininkauti. Po keletos įmestų 
nikeliu, iš mašinos iškrito su ma- 
garyčiomis. Na, kad taip ge
rai pavyko, tai pratęsėme loši
mą dar keliomis minutėmis, kol 
sukišau atgal laimikį su keliais 
nikeliais priedo. Vienu žodžiu, 
tokiose vietose pralošimas už
tikrintas, tik priklauso nuo lai-

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

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

Gegužės Pirmosios eisenų 
metų anapus Geležinės Uždan
gos nugirsti linkėjimai:

— Džiaukimės iki pirmosios 
ištvėrę!,

— Sveikinkimės nelaužydami 
rankų!

— Juo arčiau į komunizmą, 
juo toliau nuo algos!

— Bendromis pastangomis su- 
mažinsim prie mėsos krautuvių 
stovinčiųjų eiles iš šimto iki 
devynių dešimčių!

Tahoe ežeras didelis: apie 20 
mylių ilgio ir per 10 mylių plo
čio. Ežero lygis yra 6,200 pėdų 
virš jūros lygio. Vanduo ir va
saros metu gana šaltas maudy
tis, bet tyras — švarus. Abi val
stijos suinteresuotos ežero van
deniu laukams drėkinti, o paeže
rės gyventojai baiminasi, kad 
jei bus daugiau vandens iš ežero 
nuleidžiama, Tahoe ežeras už- 
siterš, kaip ir daugelis kitų.

Apsistojome North Shore 
Club viešbutyje, esančiame 
kiek atkalnėje. Paėjęs dar kiek 
keliuku į kalną, pasidžiaugiau 
žavėtinai puikiu ir nepamiršta
mu gamtos vaizdu: dangus žy
dras, ežero vanduo mėlynas, 
aukštesnieji (kalnai ištisai ap
dengti sniegu, o atkalnės ir že
mesnieji kalnai apaugę žaliuo
jančiu skujuočių mišku. Į aną 
pusę ežero žiūrint, atrodo lyg 
sniego danga ežerą siekia. O 
koks tyras ir nepaprastai leng
vas kvėpuoti aukštumų oras dar
gi pušyne, kur automobilių iš
metamos dujos nepasiekia. (Net 
mano girgždančios “dumplės” 
lyg atjaunėjo!).

Šalia viešbučio kasinas. Įniko
me ir mes — pensininkai laimės 
bandyti. Lošimo mašinų šim
tai. Aš be patyrimo — įmetu į 
kurią mašiną dešimtuką ar ni
kelį ir jei nelaimiu, einu prie 
kitos. Viena bendrakeleivė 
mankštino vieną mašiną ilgesnį

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knyp" 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, min

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

čekj ar Money orderį tokiu adresu:

gaminti plieną, chemikalus ir 
sunkiąją mašineriją. Dubčekas 
norėjo parūpinti žmonėms būti
niausių reikmenų. Dabar Dub
čekas kažkur anglis kasė, o jo 
vietininkai vaikščioja be batų.

čekai su kartėliu pasakoja 
naują anekdotą: “Socializmas 
turi savo silpnąsias puses, bet 
vis dėlto yra geresnis negu dar
bas dėl pragyvenimo”.

Kaip čekų bosas 
pirko sau batus

PRAGA, Čekoslovakija. — 
Komunizmo prakeikimas yra, 
kad kur tik jis įsimeta, ten ger
būvis dingsta ir skurdas prasi
deda.

Y

Dabartinis Čekoslovakijos 
premjeras Liubomiras Strougal 
niekam nieko nesakęs išėjo į 
miestą sau vasarinių batų nusi
pirkti, bet niekur tokių negavo, 
tik panašiai kaip anas Bohemi
jos karalius Jecminekas prisi
klausė apie save tokių dalykų,

Raginkite savo apylink 
augti - taupykite!

_ _ i. Jame 
Ji gyvena ir savo tėvais Gustaf 

ir Bemice (Šiltutė) Strom, 10011 So. Wentworth Avenue. 1969 m. ji baigė 
Marijos Aukštesniąją mokyklą* ir dabar studijuoja kosmetologiją. 1 
laikiu panelė Strom mėgsta slidinėti ir veikia su skautėmis, iš kuny ji 
yra gavusi Marion pažymėjimą. Su skautėmis ji yra dalyvavusi Tautiniu 

šokiu parengimuose ir džiaugiasi būdama lietuviu kilmės.

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

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

Milijonas kalinių 
sovietų kacetuose 

lietuviai, latviai, estai 
kankinami iki mirties

“Londono savaitraštis “The 
Observer” atspausdino iliustruo
tą straipsnį apie Rusijos koncen
tracijos stovyklas, kuriose šiuo 
metu kalinama apie milijonas 
žmonių. Tokių stovyk’ų vien tik 
Mordavijos pelkėse, 300 mylių 
į pietų rytus nuo Maskvos, esa
ma keliolika, ir jose laikoma 20 
tūkstančių kalinių, tarp jų tūks
tančiai sovietų santvarkos opo
zicionierių, rašytojų, mokslinin
ku ir studentu”.

"KETURIOMIS LAISVĖMIS”

Amerikos Keturių Laisvių 
Fundacija, Inc., New Yorke sa
vo 20 metų gyvavimo sukaktu
vių proga paskyrė metinę dova
ną (award) Maine senatoriui 
Edmundui Muskie. Tokia dova
na yra duodama asmeniui, kurį 
ta fundacija randa labiausiai 
tais metais pasidarbavus ketu
rioms laisvėms, žodžio laisvei, 
Tikėjimo laisvei, Laisvei nuo 
trūkumų ir Laisvei nuo baimės, 
kaip jos buvo paskelbtos prezi
dento Roosevelto.

dalyje prie eže- 
pg medinių namų 

sienomis sujungtų, su teise pri
sirišti laivelį prie bendro tilto į 
ežerą. Už tokį (namą (butą), ku
rio pirmame aukšte yra salionas 
ir virtuvė su jisais elektriniais 
įrengimais, o Antrame aukšte 3 
miegamieji, įpri 47,900 dol. 
Pirkėjai dar turėtų kooperuoti 
dėl šiukšlių pašalinimo, gaisro 
draudimo, priežiūros ir kt. Me- 
nadžeris aiškini, kad pirkusieji 
išnuomuoja kambarius vasaros 
sezonui ir tas jiems apsimoka. 
(Man buvo aišku, kad eilinis 
darbininkas negali tokių namų 
įsigyti ar išsinuomoti, o jau pen
sininkas — nei.lipjos įkelti).

' •

Grįžtant namo, malonusis mū
sų buso šoferis pasuko mašiną 
kelioms minutėms į šalį, kad 
gautumėm pamatyti žiemos spor
to varžybų vietą --L Squaw Val
ley. Kalnų papėdėje matėme kė
limosi į kalnus įrengimus, kele
tą daugiaaukščių viešbučių, di
džiulį restoraną, sporto įrankių 
krautuvę ir didžiulį dengtą sta
dioną pačiūžų sportui. Vietovė 
tarpukalny; pasijaučiau men
kystę — mažu vabalu prieš gam
tos — kalnų didybę.

Besileidžiant nuo kalnų kokia
me tai tarpukalnyje, iš mažo de
besėlio pradėjo lynoti šlapdriba, 
šoferis buvo priverstas greitį su
lėtinti.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO. 
5115-5123 So. Kedzie Ave. TeL: PR 6-1790 

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
IIIKIKIIlIIlIIIIlllKIlIHIIIKIIIIiaillll

Keista, kad perkant kelionės 
bilietą reikėjo sumokėti 16 dol., 
tačiau buvo pareikšta, kad 10 
dol. gausime atgal pinigais, plius
4 “čerkutes” ir pusryčius. Ir 
tikrai, nuvažiavę tuoj gavome iš 
viešbučio — kasino kasos 5 dol. 
(iš jų 2 dol. nikeliais) ir korte
les dviem porcijom prie baro ir 
sekančią dieną taip pat grąžino
5 dol., davė 2 korteles prie baro 
ir nemokamus pusryčius. Vadi
nasi, nakvynė viešbutyje mums 
nieko nekaštavo, o atskaičius 
pusryčius ir 4 porcijas prie ba
ro autobuso išlaidoms beliko 
apie 3 dol. Iš paėmimo pinigų 
“avansu” galima padaryti prie
laidą, kad jei kuris atsilankytų, 
be pinigų kišenėje, tai vis turės 
progos kiek išleisti iš “grąžina
mųjų”. Bet kad už nakvynę 
viešbutyje nereikėjo mokėti, tai 
man nesuprantama. Panašių 
kelionių į tą pačią vietą numa
tyta dar 3-4.

Viešbučio — kasino valgykla 
didžiulė ir labai ištaigingai įreng
ta. Patiekalai puikūs, o patar
navimas mandagus ir greitas. 
Kasine svečių nedaug (gal kad 
pirmadienis), tačiau valgykloje 
žmonių pilna. (Tikrai turi pa
grindo garsintis, kad valgykla 
veikia nuo 1949 metų).

Atvykimo dieną paėjau tolo
kai, norėdamas pamatyti vietos 
apylinkes. Už kelių blokų nuo 
mūsų sustojimo vietos — vieš
bučio radau užrašą, kad nuo čia 
prasideda Kalifornijos valsty
bė. Nevados dalyje keletas ka
sino, viešbučių su restoranais ir 
kt., o Kalifornijos dalyje tik 
smulkūs nameliai, atokiai vienas 
nuo kito atkalnėse išbarstyti ir

UNIVER
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Pagaliau atėjo laikas senai 
planuotoms atostogoms — ke
lionei Europon, šiandien, gegu
žės 22 d., 12 vai. nauju United 
Air Lines “Jumbo” sprausmi- 
niu 747 (imančiu 360 keleivių) 
sklandžiai pakilome Los Ange
les mėlynon padangėn ir išskri- 
dome į New Yorką. Trumpai 
apie nuotaikas skrendant milži
nu lėktuvu, kuris keleivių tran
sporto rinkoje dar, galima sa
kyti, “naujokas” — vos “poros” 
metų amžiaus. Naudodamasis 
kai kuriomis privilegijomis, ke
liauju pirmos klasės bilietu, kas 
duoda man galimybės ne tik pa
matyti, bet ir susitikti ir pasi

kalbėti su žmonėmis, kurie 
ka milžinikuB pinigus už lygiai 
tokius bilietus. kurių vienu nau
dojuosi aš.

Vadinasi, bendrakeleivių tar
pe gali būti įmonių eu f*)1** 
rangu politika, mokslo, ūkio, 
literatūros ar net žurnalistikos 
srityje... Nežilai kas šalia ta
vęs sėdi, juo labiau, kad netaip 
jau lengva pridėti “dialogą” su 
tikru amerikiečiu, jei jis mato, 
kad jo kaimynas, kalbos atžvil
giu, yra koks nors imigrantas.

Nesakyčiau, kad tai kokia 
imigranto diskriminacija, bet 
paprasčiausias amerikiečio san
tūrumas.

Lietuvoje eina “rinkiminė kampanija”
“Tarybinėje” Lietuvoje “deputatų” sąrašai jau su

daryti. Šiomis dienomis jau prasidėjo “rinkiminė” kam
panija. Vilniuje prie mokslų akademijos iškabinta didelė 
iškaba, kuri sako: “Centrinė rinkiminė komisija”. Tos 
komisijos sekretorium komunistų partijos centro komi
tetas parinko Vytautą Astrauską. “Tarybinė” Lietuvos 
valdžia paskyrimą patvirtino. Šiam darbui paskirtas se
kretorius tvarkys visus “rinkiminius” reikalus. Mieste
liuose ir kolchozuose bus sudarytos vietinės “rinkiminės” 
komisijos, bet visi pagrindiniai “rinkimų” reikalai eis 
per sekretoriaus Astrausko rankas.

Kas yra tas Vytautas Astrauskas? Jis yra baigęs 
komunistų partijos aukštuosius kursus. Jis buvo Mas
kvoje ir perėjo visas partines mokyklas ir yra gerai su
sipažinęs ir su sovietų saugumo sistema. Iki šio meto jis 
buvo Lietuvos komunistų partijos centro komiteto or
ganizacinio partinio darbo skyriaus vedėjas. Jam yra 
gerai žinoma kiekviena komunistų partijos kuopa, jis 
asmeniškai pažįsta didoką partijos narių skaičių. Jam 
labai gerai žinoma visa sovietinė “rinkiminė” sistema. 
Partija yra įsitikinusi, kad Astrauskas tinkamai “rinki
mus” praves.

Kad Astrauskui darbas būtų lengvesnis ir geriau 
vyktų, centro komitetas įsakė į “rinkiminę” kampaniją 
įtraukti rašytojus, menininkus ir krašto inteligentiją. 
“Literatūros ir meno” redaktoriui centras įsakė pada
ryti pasikalbėjimą su Vytautu Astrausku įvairiais "“rin
kiminiais” reikalais. Toks pasikalbėjimas paskelbtas 
paskutiniame minėto savaitraščio numeryje. Astrauskas 
jau pasigyrė, kad į “rinkiminę” kampaniją jis įtraukė 
137,000 visuomenininkų. Jų tarpe yra didokas darbinin
kų ir kolchozininkų, vyrų ir moterų, partiečių ir nepar
tinių skaičius. Astrauskas tvirtina, kad “rinkimines” 
komisijas daugumoje sudaro nepartiniai. Jų yra net 60%. 
Astrauskas šitaip pasakoja:

“Kaip matome, rinkimų rūpesčiai patikėti pa
tiems darbo žmonėms. Jie daro viską, kad rinki
mams būtų kuo geriau pasiruošta, kad liaudies pa
tikėtiniais būtų išrinkti geriausieji darbininkų, ko
lūkiečių ir inteligentijos atstovai”. (Literatūra ir 
menas, 1971 m. geg. 22 d., 2 psl.)
Astrauskas labai gerai žino, kad Lietuvos darbo 

žmonės .nieko negali spręsti apie planuojamus “rinki-

mus”. Jie nieko nesprendė apie anksčiau buvusius pana
šius “tarybinius” “rinkimus”, niekas jų valios nesiklau- 
sia ir planuojamų “aukščiausių deputatų” “rinkimų” 
metu. Planuojami “rinkimai” yra dar vienas okupanto 
pasityčiojimas iš pavergtos Lietuvos gyventojų. Tai dar 
kartą apgauti krašto gyventojus ir užsieniečius.

Astrauskas pirmon eilėn turės įtraukti lietuvius in
teligentus į tokią “rinkiminę” kampaniją, kurioje kiek
vienam sveiką protą turinčiam žmogui aišku, kad jokių 
rinkimų nebus. Lietuviškoji inteligentija astrauskų ir 
kitų panašių partijos organizatorių bus verčiama įtiki
nėti krašto gyventojus, kad bus pravesti “rinkimai” į 
“aukščiausią” ir kitas tarybas, kada Lietuvoje jokių ta
rybų niekad nebuvo ir nebėra.

Astrauskas ir visa komunistų partija savaitėmis 
bandys įtikinėti Lietuvos darbininkus, kolchozininkus ir 
elgetomis paverstus Lietuvos ūkininkus, kad jie "‘Iške
lia” kandidatus, kad jie prižiūri “rinkimus”, kad jie 
“išsirenka” pačius geriausius žmones į tarybas, kada 
kiekvienam lietuviui yra žinoma, kad kandidatus paren
ka ruso paskirtas lietuvis komunistas, kad šitaip “iš
rinkta” taryba jokio svarbesnio klausimo nesprendžia.

Savo “pasikalbėjimo” pradžioje Astrauskas tvirti
na, kad partinę politiką nustatė Brežnevas, Maskvoje 
vykusiame paskutiniame komunistų partijos suvažiavi
me. Maskvoje buvusiems atstovams ir stebėtojams buvo 
aišku, ir žinoma, kad jie sprendimuose nedalyvaus. Jie 
galėjo tiktai pritarti iš anksto sovietų imperialistų pa
ruoštoms rezoliucijoms. Kiekvienam tau pat aišku, kad 
Lietuvos komunistų partija nėra savarankiška. Ji ne
gali padaryti nei vieno savarankiško sprendimo. Pačiame 
komunistų partijos centre sėdi rusas Charazovas, kad 
galėtų sekti kiekvieną svarstomą dalyką. “Tarybinės” 
valdžios priešakin pastatytas gudas Osipas Maniušis, kad 
lietuviai komunistai nieko savarankiško negalėtų pra
vesti. 0 komunistų partijos teoretinio žurnalo priešakin 
pastatytas Honanas Zimanas daboja, kad kartais kokiam 
lietuviui komunistui nekiltų kokia hereziška mintis ir 
jos nepaskelbtų. - - - -

Lietuvoje gali veikti tiktai komunistų partija, bet ir 
ji negali būti savarankiška, tai ką jau bekalbėti apie 
Lietuvos darbininkų savarankiškumą?

Kai lietuviai darbininkai ryšis tvarkyti visus savo 
reikalus, tai astrauskams nereiks vadovauti apgaulingų, 
rinkimų kampanijai.

i. Šiuo kartu mano kaimynas iš 
j dešinės (kėdės pirmoje klasėje 
| ui trnen — oviejose eUėse, Kas 
i pe Įmena keleivinio jūrų laivo 
I pirmos klasės patogumus) at
rodė “solidaus” ponas, kaip vė- 

; liau paaiškėjo — susimokėjęs 
jnbią kainą už bilietą. Tks man

• jau rodė, kad jis buvo “kas 
nors”— ne iš mano rango. To
dėl ir aš laikiausi santūrumo.

! Bet kai atėjus cocktail laikui iš
lenkėme po porą '“borbonų” — 
savaime užsimezgė pokalbis apie 
patarnavimą, šioje kelionėje (jis 
buvo be priekaišto — “karališ
kas”) ; paskui iŠ kur ir kur ke
liauji, ikL_ galų gale apie ma
no kilmę, nes jam buvo aišku, 
iš mano tarmės, kad nesu tikras 
(100%) amerikietis — bent kal
bos atžvilgiu. Nežiūrint jo ga
na turtingos išorės (su bran
giu cigaru dūmą pučiant), ne
galėjau susidaryti tikros nuo
monės — kas jis (kokios profe
sijos) tikrai būtą. Neatrodė, 
kad daug nusimanytų politiko
je ar net mokyklinėje geografi
joje. Kai pasisakiau, kad esu 
lietuvis, tai mano “solidnas” 
kaimynas Lietuvą sakė žinąs: 
“...oh, tai Balkanuose” 1 čia jam 
daviau labai mandagią — leng
vą “pamoką” apie Lietuvą ir 
jos likimą. Jis neparodė jokių 
žymių, kad tai, ką aš jam sa
kiau, jau būtų žinojęs. Bet aš 
savo “lituanistiką” stūmiau to
lyn iki Simo Kudirkos tragedi
jos. Ir čia atėjo lūžis: apie tai 
jis buvo girdėjęs (ar skaitęs) 
ir jo nuomone tai buvo labai 
nelaimingas įvykis, dėl kurio nu
kentėję — jo žodžiais — “...pui
kūs Amerikos jūrininkai nepa
ruošti politinei situacijai, kai ji 
atsiranda nelauktai, netikė
tais.”

Jis man pareiškė, kad Ame
rikos vyriausybės akcija dėl Ku
dirkos (kuri jis vadn» rusų jū
rininku) išdavimo buvo ne dėl 
to, kad amerikiečiai išdavė lie
tuvį ar rusą jūrininką, siekusį 
laisvės Amerikoje, bet dėl to, kad 
amerikiečiai leido ateiti rusams 

amerikiečių laivą, sumušti lais
vės Amerikoje siekiantį jūrinin
ką, ir jį nuo Amerikos laivo pus
gyvį nusigabenti atgal į rusų 
laivą. Esą, jei patys amerikie
čiai tą pabėgėlį būtų grąžinę 
rusų laivan, tai dėl to, kids tai 
liečia amerikiečius, jo nuomo
ne, niekam galvos nebūtu skau
dėję... Paklaustas, ar jam te
ko girdėti ką nors apie Bra
žinskus Turkijos globoje, atsa
kė, kad nieko nežinąs. Apie žy
dų teismus Rusijoje? “Ten kaž
kas darosi. Esu kažkur skai- 
tęs”~ Buvo jo atsakymas.

Kadangi jis, aiškiai matyda
mas, kad esu imigrantas, neklau
sė manęs kuo verčiuosi, kokia 
mano profesija — nesiteiravau

iŠ savo pusės ir apie jo profesi-

Bet kai New Yorko JFK aero
drome išlipome iš padangės 
sklandžiai nusileidusio laivo 
“Jumbo” Jet 747 ir atsisveiki-' 
nome, man iš paskutinių jo ke
lių sakinių paaiškėjo, kad tai' 
buvo turtingas amęrikietis biz
nierius iš Hong-Kong, po trijų 
metų grįžtąs Amerikon (biznio 
reikalais), iš kurios po trijų die
nų vėl grįšiąs į Hong-Kongą.

Taigi, nei Lietuva, nei lietu
viai Amerikoje, nei žydai Ru
sijoje su jų likiminės kovos pa- 
sėkmėmis nebuvo pasiekę to 
biznieriaus “politinės sąmonės”/ 
bet Simas Kudirka pasiekė jį į 
net Hong Konge... Apie jį žino
jo žmogus, kuris šiaip jau atro
dė, nieko daugiau nežino, kaip 
tik tiek, kiek reikia jo bizniui...

Pagaliau New Yorke, fta pa
skutinį kartą buvau prieš du 
metus. Koks didelis pasikeiti
mas: iš JFK aerodromo į mies
to centre esantį Air Lines Ter
minai autobusu kainavo ?1.75, 
dabar $2.50; nuo čia iki mano 
viešbučio prie Rockefeller cent
ro pirma taxi kainavo $1.00, da
bar $2.20; tas pats viešbutis, 
kur nuolat sustoju New Yorke, 
pirma kainavo $16, dabar — 
$22. čia pusryčiai pirma buvo 
$1.75, dabar $2.50. Ir taip vis
kas ir visur.

Be to, mieste, atrodo, dau
giau šiukšlių gatvėse, net 5-je 
Avė....’ į

. Nežiūrint viso to, New Yor- 
kas lieka mano “Dream City”, 
ypač tokią dieną kaip šiandien 
— gegužės 23 — su vėsiu oru ir 
mėlyna padange.

Kol kas nors norės ir suspės 
tai padaryti, aš pats sau linkiu 
gero vėjo, nes šiandien vakare 
New Yorke pakeliu sparnus skri
dimui per Atlantą — Londono 
kryptimi. Tad iki sekančio pa
simatymo “Naujienų” pusią-' 
piuose — iš Londono.

Spaudos krizė 
Anglijoj

Pasirodo, spaudos krizė spau
džia ne vien Amerikos laikraš
čius. Pranešama, kad ir Lon
dono Fleet Street, buvusi visa 
pasaulinė spaudos sostinė, per
gyvena sunkius laikus.

Dar praeitą kovo mėnesį “Dai
ly Sketch” dienraščio su 760,000 
tiražo leidykla pasiskelbė užsi
daranti. šį mėnesį tas laikraš
tis įjungiamas i “Daily Mail” su 
1,800,000 tiražo.^ To susijungi
mo rezultate lieka be darbo 270 
laikraštininkai (žurnalistai) ir 
1,400 spaudos darbininkų. Pra
nešama, kad tai dar tik pradžia,

Vienoje motery demonstracijoje Lon
done prieš kylančias kainas demon
stravo ir šitokią skrybėlę užsidėjusi 
moteris, surašydama produktus, kuriy 

karnos daugiausia pakilo.

kadangi iš 9 likusių dienraščių 
Londone tik 3 ar 4 eina be defi
cito..

Blogi reikalai esą ir-su “Ob- 
serberiu” ir “Guardian”, kurs 
neseniai atšventė savo 150 me
tų sukaktuves.

Populiarusis ■“Times” praei
tais metais turėjęs $2,400,000 
deficito, o nuo to laiko, kai šį 
dienraštį nupirko lordas Thom
son, deficito susidarę jau $17,- 
000,000...

RAUDONAS JUOKAS
Komunistinėj krautuvėj klien

tas kreipiasi į pardavėją:
— Draugas pardavėjau, ar tu

rite Solimgen firmos skutamųjų 
peilukų ?

— Draugas pirkėjau, neturi
me!

— O Gilette ar turite, drau
gas pardavėjau?

— Draugas kliente, neturi
me...

Pirkėjas išeina, o šaEmais sto- 
vėjęs ir žiūrėjęs krautuvės ve
dėjas paklausė: Nagis, nuo skus
tuvų lentynos lūžta, dėlko jam 
nepardavei?

— Kadangi jis toks ten drau
gas, tegul skutasi pjautuvu! — 
tas atsakė.

KOMUNISTŲ MOKYKLOJE

Mokytoja priešmokyklinės pa
ruošos skyriuje vaikams kalba:

— Jūsų motina yra mūsų par
tija, o jūsų tėvas yra draugas 
pirmasis sekretorius. O tu, Jo
nuk, kuo norėsi būti, kai užaug
si?

— Našlaičiu.-

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS 
n-oji dalis

13

reikėdavo bures prižiūrėti ir valdyti, nukreipiant bu- Plaukiant upėmis, burių kryptį reikėdavo gana dažnai 
rių drobes taip, kad jos visą vėjo jėgą savimi pagautų, kaitalioti upių vingiuose, kada vėjas čia iš vieno, čia 
net ir tais atvejais, kai vėjai pūsdavo priešpriešiais, iš kito šono plakasi Į bures. Nesuspėsi to laiku pada-

Tada tenka kai kurią iš tos važmos karučiu iš krano į 
laivą, ar iš laivo i kraną išbalansuoti, takelažo, ar 
rankinio vinto bei krano pagalba iškelti, pritvirtinus 
juos prie laivo stiebo. Prie šių darbų ir moteris turėda
vo pridėti savo muskulų jėgą, dažnai šalia savo vyro 
dirbdama beveik be pertraukos po astuonias ir dešimt 
valandų per dieną. O ir tuo metu reikėdavo surasti lai
ko ir valgį virtuvėje paruošti ir su skalbiniais susitvar
kyti. Pakrovimo ar iškrovimo darbams pasibaigus,

Gyventės kaimo vaizdelis. Senas žvejys Ka
rai lis prižiūri unguriy kepimą ant laužo 

ugnies

reikėdavo denį apvalyti ir nuplauti, lynus atpalaiduo
ti, bures kelti ir Į tolimesnę kelionę leistis. Visur čia 
moteris turėjo būti savo vyro pagelbininke, jo deši
niąja ranka.

I kelionę issileidus ir palankiems vėjams pučiant, Didžiosios Samany pelkės gamtovaiidis Labguvos epskrityj*
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ryti, jau laivas ir įsibes į upės krantą.
Kartais, plaukiant upėmis, vejai aptyla, ar taip 

pučia, kad burės iš jo maža naudos turi. Tada kurį 
kelio gabalą tenka laivą savo muskulų jėga į prieki 
stumti, kartis į upės dugną subedus. Tai buvo ypatin
gai varginantis darbas, bet ir prie jo moteris turėjo 
-savo jėga prisidėti.

Jei ne tai, kelionėje taip pat pasitaikydavo mo
mentų, kada moteriai reikdavo perimti vairo valdy
mą. čia reikėdavo visą savo dėmesį sukaupti: reikėjo 
jausti vėjo spaudimą į bures, nes menkiausias nukry
pimas nuo kurso keisdavo visą padėti ir pastatydavo 
laivą į kritiškas situacijas. Tokiais atvejais įsikarščia
vęs vyras ir piktesni komandos žodį ar net priekaišto 
keiksmą pro dantis iškošdavo.

Bet tai dar nereikšdavo, kad vyras yra sioržievis, 
savo žmonos nemylintis ir negerbiantis, ar nesugebąs 
jai savo švelnumo parodyti, be ko joks šeimyninis gy
venimas negali būti darnus. Toli gražu nuo to. Bet 
kovoje su gamtos elementais būna momentų, karia 
daug kas priklauso nuo tikslaus ir energingo manevra
vimo ir tada vien tik į tai visą savo dėmesį tenka su
koncentruoti. Kartais tenka visas savo jėgas pasitelkti 
ir bet kokią baimę užmiršus vairą stipriose rankose 
laikyti, kada gaivalinga audra laivą gena per marias 
pavojingų seklumų ruože, o vyras tuo pečiu metu visą 
savo dėmesį turi sukoncentruoti į burių valdymą, ar 
skuba jas nuo stiebo nuimti ar nuleisti, kad tuo suma
žintų jų plotą ir tuo pačiu metu per pavojingą laivo 
greiti.

Tokia yra laivininkų profesija, toks jų gyvenimas.
(Bus daugiau)

SKAITYKITE IK PLATINKITE
DIENRAŠTĮ •‘NAUJIENAS”



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IK GERKLES LIGOS 
PUTAIKO AKINTUS 

' 2858 W. 63rd STREET 
Ofiso retef^ PRospect 6-3229 

Rctfd. t»Wu WAibrook 5-5076

auo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

DR. K. G. BAIUKAS 
AKUiERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. PulosU Rd. (Crowford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal mmitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniai, ij penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždaiytas, 

Rexu 3241 WEST 66*h PLACE 
Phone: REpublie 7-7868

DR. PĖTER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razidu 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1 va), 
antrad„ penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.
- - T - ... ai < .

\ . v -

Utenos klubas
Utenos mėnesinis Susirinki

mas įvyko gegužės 11 d. T ai
man svetainėje. Pirmininkė 
K. Stukienė atidarė susirinki
mą, pranešdama, kad yra at
silankęs svečias iš Dariaus - 
Girėno posto. Svečiui buvo 
suteikta proga paaiškinti, kad 
yra užsibrėžta abejas lietuvių 

I kapines (Chicagos Lietuvių 
Tautines ir šv. Kazimiero) pa 
gražinti vėliavomis. Jau yra 
nupirkti ir stiebai vėliavoms. 
Kiekvienas stiebas kainuojąs 
$95. Prašė, kad klubas finan
suotų vieno stiebą nupirkimų. 
Prašymas buvo patenkintas ir 
klubas paskyrė $95.

Prie klubo prisirašė viena 
nauja narė, būtent Ona Deh
ner. Buvo perskaitytas ir pri* 
imtas pereito mėnesio 
kolas.

Susirinkimas aptarė 
mo pikniko reikalus, 
kas įvyks birželio 6 d. buvusia 
me Liepos darže, 82 gatvė ir 
Kean Avė. Išrinkti darbinin
kai ir komisija piknikui su
rengti.

Visi klubiečiai ir jų bičiuliai

proto-

rengia- 
Pikni-

birželio 6 d. kviečiami auūhm- uics 
kyti į piknikų. I Sovietų

Po susirinkimo buvo drau- munistų

mas.

ja išmuš, rašo Sobies-

DR. W. M. E1SIN - E1SINAS
AKUSfcrtljA IK MOTERŲ LIGOS 

GlNčKULOGlNĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kodzie Av«v WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

GRAD1NSKAS
Dr. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd STREET

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 tai. 

Treč. ir šeštad. uždaryta.
Ofiso f«L: Portsmouth 7-6000

. Rezid. telefu GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71$f STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

NEŠIOJAMAS STEREO

PATEFONAS
TIK $46.95

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tek F Rentier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

---------- - čikag® vandeniui

Lietuvių skyrius nėra pavojaus

Kent skaitykloj Vandentiekio įstaiga prane- 
Prleš porų mėnesių Kentu*’ Jca<? Pavolaus Čikagos 

State Universiteto Bibilioteko- 
je įsisteigė Pabaltijo tautų sky 
rius. šio skyriaus pagrindinis ■ . „
tikslas yra surinkti kiek galint L.11?? . Y1-® įtaisyti
daugiau medžiagos apie Lieta- L,InkIal lr h««ukanfios durys, 
v, ir kitus Pabaltijo kraštus. kur,os ne® '” žuvis nustumia 
Lig šiol yra surinkta virš 1,000 “"° vamzdžių,
lietuviškų knygų. Ht-i1k11^o> ]']U'1'
ne tik knygns, bet taip pat ju- d.eI,a,s. sam««>s semia žuvis iš 
biliejiniai leidiniai, laiškai iš įzero,.lr ver4a 1 snnkvežimius. 
Lietuvos, imigracijos doku- Per. dleD3 v“.,lš ?letlnės fUt’ 
mantai bei kiti raštai, liečian- ravuno, st°?te. 'Derama du pil 
tieji lietuvių reikalus. “ snnkveznmai, kuri gabena

šis skyrius Kenfe bus dar ZUVIS,? 103 r)Oty Ave'
vienas svarbus lietuviškos me- esan 1 miešti šių šlyną.
džiagos centras, prieinamas 
tiems, kurie norėtų rašyti Čikagoj plečiami 
mokslinius darbus apie Lietu- dviračių takai 
vų. Idealu būtų jeigu tokie M .
centrai galėtų būti Įsteigti įvai-L , *S T L .
-Gvoas a • i j jv. cių takų pnfe Wacker Drive ir nose vietovėse ir kad medžią- 
ga būtų lengvai prieinama ne 
tik lietuviams, bet ir svetim
taučiams mokslininkams, ku
rie yra susidomėję Įvairiais 
Lietuvos klausimais.

Taip pat planuojama numik 
rofilmuoti lietuviškus laikraš
čius ir žurnalus. Šitokios me
džiagos trūkumas jau senai 
jaučiamas, užtat šio Pabalti
jo skyriaus organizatoriai yra 
pasiryžę mikrafilmavimo dar 
bą kiek galint greičiau Įvykdy
ti. Mikrofilmavimas bus atlik
tas vienos komercinės kompa
nijos. Filmai bus prieinami 
visiems.
Lithuanian Section 
Baltic Room (1112) 
Kent State University 
Kent, Ohio 44242

Studentas

vandeniui, kurio 
“puola” 
žuvelės.

įrengimus 
inqgyvos “alewives” 
Pae vandens filtrą-

kurios negyvas žuvis nustumia

DR. FRANK PLKKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų,

c ė 4T- - - i
* ” <; - -• -■ . I

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

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

CHICAGO. ILL. 60629

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

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
tok 925-8296

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

R«z. Itl.: WA

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal - susitarimą

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti kelionės 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

Alvudo vakaronės 

prasideda
Alvudo vakaronės' Marquette 

Parke ties šv. Kryžiaus ligoni
ne, kaip ir kitais metais prasi
dės jau šį savaitgalį, gegužės 
29 ir 30 diėnomis. Visi pensi
ninkai sti ahūkais ir pažįsta
mais kviėčianii susirinkti. Pra 
džia 1 vai. po pietų. Tiek vai
kams, tiek suaugusiems įvai
rios pramogos: prie mikrofo
no pasirodymas, lietuviška 
muzika, užkanda, spalvoti 
filmai. O kapų puošimo dieną 
išvyksta Į Buffalo Woods 
(Grove 4, Kean ir 87 gatvių 
šiaurvakariniame kampe. Ten 
jus laimės šulinys, užkanda Ir 
įvairūs pamarginimai.

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71»t STREET 
Ofiso telef.- H Em lock 4-2123 
Rexid. tėlčc. Gibson 8-6195

Priima ligon'/os pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

p. Šileikis, o. p.
M ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Wt Aparatai - Protezai, Med. Bap- 

dažai. Spsetali pagalba kojom 
' (Arch Support*) ir t t.

Vai.: 9—4 ir 6—8 Šeštadieniais 9—1.
2850 Wast 6jfd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Every year we fail' 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to 
be so smart
Do something. A free booklet 
wiH teH you how you can help.

“Kodėl bijote 
užgauti komunistus?” 
Trečiadienio "Chicago Tri

bune” Įsidėjo Daniel John So
bieski laiškų, pavadintą “Cap
tive Nations”. Laiške jis nuro
do, kad Pavergtųjų Tautų sa
vaitėm dedasi Įdomūs dalykai. 
Pernai prezidentas Nixonas sa 
vo proklamacijoje neminėjo 
nei komunizmo nei tų tautų 
javergėjo; Kas atsitiko nuo Ei- 
senhowerio dienų? klausia au
torius. Suminėjęs visas paver
gtas sovietų tautas, Sobieski 
primena kongreso rezoliuciją, 
kuri minėjo “pavergimą”, 
“komunizmo imperializmą” ir 
“grėsmę” Amerikai ir visiems 
laisviems žmonėms.

Ar tie žodžiai tušti? Jei taip, 
tai kongresas turėtų atšaukti 
savo P. L’. 86 — 90 rezoliuciją. 
O jei ne, tai prez’dentas turė
tų pirmas pagerbti los rczoliu- 
cijso tikslus. Kas atsitiko, kad

—.—sumnusDO-------- -
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NEARI FUND

tyje bus 250 mylių tokių takų, 
kuriais dviratininkai galės ui 
vienos miesto dalies atvažiuo-l 
ti į kitų, šeštadienį atidarytas! 
15 mylių takas pagal ežerų, jis 
sujungs Hyde Parkų su Linkolnl 
Parku.

Penki automobilių pastaty
mo garažai mieste priims ir 
dviračius — 12 valandų už 50 
centų. Tokios vietos po stogu 
bus 20 S. Wacker Dr., 535 S. 
State, 259 E. Superior ir 320 
N. La Šalie.

Bando sumažinti 
šelpiamųjų skaičių

Springfieldo senate Cicero 
atstovas James Soper pasiūlė 
įstatymų, kuris neduotų Illi
nois valstijoje šalpos asme
nims, kurie neišgyveno valsti
joje bent metus laiko. Tų pa
siūlymų tuoj parėmė 23 respub 
likonai ir 15 demokratui. Pa
našus įstatymas buvo priimtas 
New Yorke. Naujai atvykę 
skurdžiai būtų sušelpti ir nu
vežti namo, iš kur atvyko.

TeoL lie. kun.

JONUI PAUPERUI,
Chicagos Ziono Lietuvių Ev. Liuteronų para
pijos klebonui netikėtai mirus, reiškiame jo 
žmonai ir sūnums jų skausmo ir liūdesio va
landoje nuoširdžią užuojautą.

Med. dr. K. ir žmona Else Gudaičiai 
ir šeiiiia

i Kunigui

JONUI PAUPERUI
- p mirus,

■>'i -I'P n- ■ . ■ 1 : _ ■■ • ■

Jo žmonai Marijai, sūnums — Jonui, Vikto
rui ir Martynui su šeimomis reiškiame mū
sų giliąs užuojautą ir kartu liūdime

ų Želma ir Kastytis Jūškėriai
f-j k - '

SOFIA ADOMAITIS
Gintilaitė

Gyv. 2342 W. 23rd Street
gegužės 26 dieną, 7:00 vai. ryto, sulaukusi 76 metų 
Lietuvoje, Telšių apskr., Lieplaukės parap.

. Mirė 1971 m. 
amžiaus. Gimusi 

Amerikoje išgyveno 56 metus. 
Paliko nuliūdę: vyras Joseph, sūnus Felix, marti Lillian, duktė 

Phyllis, žentas Harry Benkowski, anūkai — Robertą Kettef, jos vy
ras Henry, Russel ir Paula Adomaitis. 3 proannkai — David, Kathy 
ir Mauren Ketter bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Ketvirtadienį, 5 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Lack (Lackawicz) 
koplyčioje, 2314 W. 23rd Place,

šeštadienį, gegužės 29 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Sofia Adomaitis giminės, draugai ir pažistami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, duktė, sūnUs> giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. VI 7-6672.

JUOZAS STALlLlONtS
Po ilgos ir sunkios ligos, 1971 m. gegužės 13 d. 9v. Kryžiaus li

goninėje mirt mėsų mylimas vyras ir tėvas, kuris buvo palaidotas 
gegužės 17 dieną Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse, Chlcagaje.

Nuoširdžiai dėkojame kunigams — prel. Moteriai Ir kuh. Jukne
vičiui už atsilankymą šermenyse, koplyčioje ir bažnyčioje, o kun. 
Plaukini už pamaldas ir pamokslą bažnyčioje bei palydėjimą j amži
nojo poilsio vietą kapinėse. Dėkojame ligoninės seselėms Už atsilan
kymą šermenyse — koplyčioje ir bažnyčioje. Dėkojame operos so
listui Algirdui Braziui už gražias giesmes laike Sv. Mišių.

Taip pat dėkojame visiems, pareiškusiems mums užuojautą as
meniškai ir spaudoje, aukojusiems Sv. Mišioms bei už gėles ir vi
siems tiems, kurie pagerbė Velionį savo atsilankymu šermėnyse bei 
dalyvavo Jd bifiotuvese ir pietuose. 1 ’ ‘ i

Dėkojame ir tiems giminaičiams bei bičiuliams, kurie tekėsi nešti 
karstą ir palydėjo i amžino poilsio vietą.

Taip pat gili padėka pusbroliui Povilui Dirkiui už tartą atsisvei
kinimo žodį koplyčioje ir Laidotuvių Direktoriai BfeliOnui už pavyz
dingą patarnavimą.

tmeha Eugenija H podukrt Joanna

dieną Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse, Ctilcagajc.
Ižiai dėkojame kunigams. —_ prel. Moteriai ir kuh. Jukne- 

Plahkiui už pamaldas* ir pamokslą bažnyčioje bei palydėjimą į arnži- 

kymą šermenyse *— koplyčioje ir bažnyčioje.
___ ____ _____ giesmes laure sv. Mišių.

Taip pat dėkojame visiems, pareiškusiems mums užuoj

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fireel

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GELINYČIA 

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

RENKITE TUOS BIZNIERIUS, 
kurie GARSINASI 

Naujienose”

TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS vieta

REpublie 7-8600 REpublie 7-8601

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIU DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKTj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. MAUSTEI) STREET Phone: YArds 7-l!hl

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2z28 
649 EAST 162nd ST. Phone COfrrriodore 4-2228
Sooth Holland, Illinois

ir profM anew tiktai per 
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Nupirko lietuvišką 
pastogę

Lietuvių Tautinių Namų di-

Džiugų, kad lietuviai turės ga
limybės šiomis patalpomis pa
sinaudoti.

Linkėtina ištvermės ir gero 
pasisekimo. Al Bud

rektoriatas š. m. gegužės 15 d. 
Touvo surengęs vajaus vakarie
nę. Vakarienės metu buvo pa
informuota apie nupirktų lietu
viškų pastogę — 6422 So. Ke- 
rdzie avė., Chicagoje. Namo dy
dis — 75 pėdos iš 65 pėdų. Na
rnai geram stovy, nes nesenai 
statyti, šiose patalpose buvo 
įstaiga. Todėl teks dabar dary
ti kai kuriuos pakeitimus ir įren
gimus. Dekoruoti yra pakvies
tas inž. Vytautas Peseckas, ku
ris žada juos įrengti pagal visus 
liaskutinius moderniškus reika
lavimus — žirandėliai, kilimai 
ir kt. Namuose bus įrengta sa
lė, kurion tilps apie 250 žmonių. 
Taip pat bus įrengta biblioteka 
ir baras. Namo įrengimams yra 
apskaičiuota išleisti $25,000. Už 
namą sumokėta $67,000

Namo vidaus įrengimo planus

fl $ CHICAGOS I 
APYLINKIŲ

žaibas nutrenkė
Pirmadienio perkūnija čika 

goję užmušė Chicago Heights 
golfo laukuose 28 m. vyrų, k u 
ris lietui užėjus su dviem drau 
gaiš pasislėpė po medžiu. Du 
draugai buvo sužeisti, tačiau 
sveiksta ligoninėje. Ketvirtas 
vyras, stovėjęs drauge, žaibo 
nebuvo paliestas. Visi gyvi li
kę golfininkai pažadėjo dau
giau nestovėti po aukštu me
džiu, kada lauke žaibuoja.

Į Praeitą antradienį didokas būrelis artimu draugu bei paiįstarny labai gra
žiai paminėjo įvairiu lietuvišku draugijy veiklios narės Julijos Sačauskie- 
nės gimtadienį. I Marquette Parke esančius namus sukaktuvininkės pasvei- 
kenti atėjo Anna Aukers, A. Klimienė, J. Chinstonienė, Mary Nebe r ez i e nėz 
Helen Vengeliauskienė, A. Kalys, A. Aukštaitienė, S. Sknulienė, A. Saba
liauskienė, E. Survilienė, M. Venskūnienė, P. Šlaustienė ir A. Sarno lie nė su 

. vyru. Visos pasveikino sukaktuvininkę, o ji visus atvykusius labai skaniai 
I pavaišino. Sačauskienė yra gimusi Lietuvoje, Betygaloje. Praeitą metą ji 

buvo nuvažiavusi aplankyti brolio ir sesers. Su jais pasimatė ir ilgai išsi
kalbėjo. Sačauskienė priklauso Joniškiečiu, Brighton Parko Moterų, Našlių 
ir Našliukiu, Piliečiy, Žemaičiu, Suvalkiečiy ir Upytės klubams ir Marquet
te Parko LietuviŲ Namy Savininku Draugijai. į Sačiauskienė visą laiką do
mėjosi kultūriniais lietuvių reikalais, dalyvauja visuomeninėje veikloje ir 
veikia įvairiuose klubuose. Ji turi plačias pažintis ir nepaprastai daug 
geru draugy. Kiubietis

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

SECRETARY
For general manager of security 

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

Mr. CLEMMONS,
994-8702

HOUSEKEEPER
For city family. Near Loop, 5 day 
week. Go. Gen. housework. Laun

dry. Baby sitting. Good salary. 
References.

Some English necessary. 
943-1611

EXPERIENCED WOMAN 
for general housework one day per 
week. Two adults. No ironing. Top 

wages, references. 
North Evanston. 

Some English necessary.
Call 475-3122

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

Kyla Michigano 
ežero vanduo

aiškino V. Peseckas.
Laike vakarienės akt. Vasel- 

.ka linksmino susirinkusius.
’ Posėdžiui vadovavo inž. Jonas 
^Jurkūnas.

Vakarienės metu buvo su
brinkta dar keli tūkstančiai do
lerių.

- Stambiausi lietuviškos pasto- 
«gės akcininkai yra dr. Kasakai- 
tienė ir dr. Juozas Bartkus.

Sustabdykite ta niežėjimą
į 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 $2.50,

4 unc. gavę $4.00, atsiųstus tokiu ad
resu:

JAV armijos inžinerijos kor 
puso specialistai rūpinasi dėl 
smarkiai pakilusio Michigano 
ežero vandens. Iki rugpiūčio 
mėn. vanduo gali pakilti dar 
10 colių ir tada bus pasiektas 
tik 1952 metais buvęs vandens 
lygis. Specialistai sako, kad 
prie Ohio gatvės esąs pakraš
tys gali visai dingti. Miesto su
keliamos dulkės ir dūmai ap
saugo ežero vandenį nuo išga
ravimo ir vandens lygis kyla.

Paskutinį kartą vandens pa- 
I kilimas 1952 m. padarė nuos
tolių už 27 mil. dol., iš jų 9 mil. 
dol. nuostolių teko Illinois vai 
stijai. šios žiemos audros pa
darė pietiniams ežero kran
tams daug sužalojimų nuo Ga
ry miesto iki Indianos - Michi
gano sienos. Senos smėlio ko
pos nyksta, mažėja, o joms gel 
boti nėra lėšų.

planą dalintis lėšomis su vals
tijomis, kurios galėtų tas lė
šas leisti kaip norėdamos.

Atstovas Mills nurodė Illi
nois legislatures nariams, kad 
Illinois valstija gauhj iš fede
ralinės valdžios 220 mil. dol. 
per metus, tačiau mokesčių 
Illinois surenka valdžiai 344 
mil. dol. Tuo tarpu Mississip
pi surenka mokesčiij 27 mili
jonus, bet iš valdžios gauhj 62 
mil. dol. Mills tikisi, kad pre
zidento planas bus atmestas.

Atstovas W. Mills 
prieš Nixono planą
Trečiadienį Springfielde 

lankėsi Atstovą Rūmų lėšą ko
miteto pirm. Wilbur Mills, ku
ris pasisakė prieš prezidento

Patarimai tėvams
Valstijos prokuroras Ed

ward Hanrahan, kalbėdamas 
susirinkime bažnyčios salėje, 
653 W. 37 St. pareiškė, kad 
gatvėse būtų mažiau nusikalti 
mų, jei tėvai patys išmokytų 
savo vaikus stipresnės discip-

— Andrius R. Pužauskas bai
gė anglų kalbos ir literatūros 
studijas Roosevelt universitete, 
Chicagoje.

— Mintis LSPD Užsienio De- 
legatūros leidžiamas žurnalas 
yra gaunamas Naujienose. Kai 
na 2 dol.

— Raymondas Petkūnas yra 
išrinktas Amerikos Legiono 
McKinley Parko posto valdy
bom - •

— Stasys Norvaišas, kilęs iš 
Skaisgirio valsčiaus, mirė po 
sunkios ir ilgos ligos. Laidoja 
mas šeštadienį Toronte, Kana 
do j e. Liko žmona ir švogeris 
Klemas Jurgelys, gyv. Hamil
tone.

FOR WORKING WOMAN, 
dependable woman wanted 5 half 
days or 3 full days per week. General 
housework, salary open, references. 

Good transportation. Mid North.
Some English necessary 

348-4755
evenings and week ends.

RECEPTIONIST - TYPIST
Must have pleasant phone manner 
Hours Monday - Friday 9:15 A. M. — 
5:45 P. M. Apply between 10:30 A. M.

— 5:00 P. M.
LAWSON YMCA

30 W. CHICAGO AVE. 
944-6211

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.

RENTING IN GENERAL 
Nuo mos

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
su baldais suaugusiems antram aukš

te. 6541 So. Campbell Avė.
Tel. WA 5-6616 po 4 vai. popiet.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUONLAVIMUI — 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

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL, THU VI 7-f327

11 '
' °ERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA K.AIN A
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAIbroek 5-8063 J
-----— - _ -Jf

NIEKUR GERIAU
1% AUKŠTO 20 metų mūras. Gra- 

žus 2 butai, uždari pušų porčiai, nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas, platus sklypas, arti mūsų. Naš
lė neužprašo — S33.500.

SKONINGAI MODERNUS 7 kamba
rių mūras ir 2 auto garažas. Tviska 
švara, tvarka ir graži gatvė arti ofiso. 
S23.900.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdų sklypas už 
$10,900.

PAJAMŲ mūro bungalow: vienas 
didelis švarus butas apačioje ir kitas 
3 kambarių atskiras viršuje, moka 70 
dol. nuomos. Artima smagi vieta. 
$19,000.

5 BUTU gelsvas mūras — 2x5, 
2 x 3 ir 1 x 4 kambarius, 3 auto mūro 
garažas, du blokai nuo Darko. $47.000.

PRIE PAT MARQUETTE PARKO 
apynaujo mūro rezidencija. Savinin
kas iškeliamas išvažiuoja. Greitas pa
siūlymas. $29,000.

8 BUTU 15 metų šviesus 2 aukštų 
mūras nrie Evergreen. Rūsys, beis- 
board šildvmas. elektriniai Dėčiai. 507 
sklvnas. Si 4.000 oaiamų, apie $25.000 
įmokėti, tik $75500.

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

BRAXON PASTE
Dept. NA

2914 So. WALLACE ST.
Chicago, Illinois 60616

Nesiųskite COD. Pastą išsiųsime, ga
vę pinigus. Pilnai nepatenkintiems 
pinigus grąžinsime.

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

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-3248

linos. Jei jaunuoliai būtų na
mie tinkamai nubaudžiami, jie 
nepatektų į jaunimo teismus.

Įdomiausias dalykas, kal
bant apie nusikaltimus, yra 
tas, kad visuomenė ėmė nusi
kaltimus toleruoti, šių dienų 
gatvių gaujos yra naujoji Ma
fija , dar pavojingesnė už se
nąją, pareiškė prokuroras.

o šv. Kazimiero Lietuviu ka
pinėse tuojau po. mišių įvyks 
mirusių prisiminimo iškilmės 
prie steigėjų paminklo senoje 
kapinių dalyje. ’Bus padėti vai
nikai visuomenės vardu, įžiebta 
simbolinė vieningumo žvakė, 
giedamos giesmės ir kt. Visa 
patriotinė Chicagos lietuvių vi
suomenė kviečiama gausiai šio
se kapiniu iškilmėse dalyvauti.

(Pr).

♦ Margučio gegužinė - pikni-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
—— į ■■■■——

TRUMPAI

’ SIUNTINIAI Į LIETUVA 

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

įrankiaL Ilgų metų patyrimas.

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

✓

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 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 organizacijų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji Šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

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

— Viktorija Bukaveckaitė 
Linda šarkauskaitė ir Janeta 
Rulytė, Marijos aukšt. mokyk
los mokinės, dalyvavo Chica
gos jaunųjų verslininku 25-me 
metiniame bankete, kuris 
įvyko McCormick rūmuose. 
Jaunieji verslininkai praktiš
kai pasireiškia savose gamv- 
bos ir verslo bendrovėse, ugdy 
darni patyrimą ir iniciatyvą, 
atsakomybę, sąžiningumą ir 
kitas geras viešojo gyvenimo 
ir verslo asmenybių savybes. 
Juos globoja žinomos bendro
vės ir verslo bei administraci
jos institucijos.

kas bus gegužės 31 d. (Kapų 
puošimo dieną), pirmadienį, 
Bučo sodyboje, Willow Springs, 
UI. Pradžia 12 vai. Visi kvie
čiami dalyvauti ir linksmai pra
leisti popietę. (Pr).

* IV-sios Dainų šventės Ban
ketas įvyks liepos 4 d. Conrad 
Hilton viešbuty, 720 So. Michi
gan Ave., Chicago. Pradžia: 
7:00 vai. vak. kokteilis, 8:00 — 
vakarienė, asmeniui $12.50. Už
sakymus su pinigais siųsti Onai 
Gradinskienei — 2512 W. 47th 
St., Chicago, Ill. 60632, telef. 
376-1998. Atskiri pakvietimai 
nebus siunčiami. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Jaunimo 
šokiai kitoje salėje. Įėjimas 
$2.00 asmeniui. (Pr).

♦ Lietuvių Fondo metinis, su
važiavimas šaukiamas 1971 me
tų birželio 5 dieną, šeštadienį, 
10 vai. ryto Jaunimo Centre, 
5620 So. Claremont Ave., Chi
cago, Ill. 60636, telef. (312) 
PR 8-7227. Registracijos pra
džia 9 vai. rvto. Lietuviu Fon
do nariai kviečiami dalyvauti.

Kiekvienam LF nariui yra 
pasiųstas bal. 28 bendraraštis 
su priedais, būtent, LF 1970 m. 
Finansiniai daviniai, darbotvar
kė ir registracijos lapelis - įga
liojimas. šį prašome neplėšyti. 
Kaip jį naudoti yra parašyta 
bendraraštyje.

Lietuviu Fondas 
(Pr)

♦ Tauragės Klubas kviečia 
visus į GEGUŽINĘ birželio 6 
dieną O. Bruzgulienės sode, 
8274 So. Keane Ave., prie Tau
tinių kapinių. Gros geras K. 
Ramanausko orkestras. Pradžia 
12 vai. po pietų. (Pr).

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS TeL CL 4-1050

A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

_ 4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775 

(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

Japonai pastatė jūros dugno laboratoriją, kurioje vienu motu galėi 
gyventi ir dirbti keturi asmenys. 7

♦ Chicagos Lietuvių Operos 
piknike, kuris bus šį sekmadie
nį, gegužės 30 d. Bučo sode, be 
dovanotojo dail. S. Smalinskie- 
nės kūrybos paveikslo, dar bus 
galima įsigyti ir vertingą tele
vizijos aparatą. Visų tų bran
gių dovanų surinkimui ir išda
linimui vadovauja Operos lėšų 
telkimo komiteto pirmininkė 
Lucy Norus su kitomis komite
to poniomis. Chicagos ir apy
linkių lietuviai kviečiami gau
siai atvykti į pikniką ir tuo pri
sidėti prie kito sezono Operos 
svarbių planų įgyvendinimo. 
Pikniko pradžia 12 vai. diena.

(Pr).

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

--------------------- -— -t

£ TV ERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

TeL: REpuhllc 7-1941 
--------------------------- -------------------------- /

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Narnia automobi- 
liu. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios Hslmokė- 

|imo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So Kedzis Avs. PR 8>2233 j
♦ LB Jaunimo Teatras šio 

mėnesio 29, 30 ir 31 dienomis 
Jaunimo Centre stato Anatoli
jaus Kairio 3 v. dramą PALI
KIMAS. Bilietai po 3 ir 2 dole
rius gaunami Marginiuose, 2511 
W. 69th St. arba prie įėjimo 
vaidinimų dienomis. Visų spek
taklių pradžia — 8 v. v. Bilietus 
prašoma įsigyti iš anksto, nes 
visos eilės numeruotos. Veikalą 
režisuoja komp. Darius Lapins
kas. (Pr).

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

10 BUTU, mūras, alum, langai, sil. 
p^zu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

6% KAMB.. 18 metų mūr., sŪ. gazu, 
irensdas rūsvs. vonios. 2 autom. 
Brazas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski. 
S26 900.

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis. Ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rv^vs. 2 aufn garažas, beveik 
dvi<Tnhas sklmias. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. S37 500

2 PO 5 MURTNTS. Nauja šilima ga
zu. aluminiiaus langai. 2 automobilių 
garažas. w Marquette Parke. Tik 
$2R.Qon

3 MIEGAMU auvnauiis mūras. Ši
lima gazu. aluminiiaus langai, centri- 
nią vėsinimas. 2 automobiliu garažas, 
71-mos ir Troy. apylinkėje. $29,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

5 KAMBARIU beveik naujas bunga
low geroie pietvakarių apylinkėje. 

Įrengtas beismantas.
Tel. CL 4-2390

ALSIP, ILL.. Delux 18 anartment 
building fullv rented.

Phone 424-7796 
after 6 P. M.

6 ROOM, 3 BEDROOM
Brick bungalow n^ar 66th and St 
Louis. New gas hot water heat, im

mediate Dossession. $23900.
Also have other ornuerties.

Call TONY POWELL
434-3400 or 735-1968

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Jr Ramentas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senna ri 
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (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

«, 1 ! l l l.t iJL

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"




