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LANKĖSI
KEIČIASI AMERIKOS IMIGRACIJA

Atvyksta daug kiniečiy, filipiniečiu, indy
WASHINGTONAS. — Amerikos imigracijos įstatymai anks

čiau būdavo palankūs kai kurioms Europos tautoms, kurioms 
buvo nustatytos didesnės kvotos. Buvo bandoma išlaikyti tarp 
atskirų tautybių tokį balansą, kuris buvo rastas Amerikoje su
rašant 1920 metais gyventojus. Tačiau Imigracijos aktas, priim
tas kongreso 1965 metais, buvusią tvarką pakeitė ir Amerikos 
imigrantų tautybės pasikeitę. Buvo panaikintos tautinės kvatos. 
Iš Europos, Afrikos ir Azijos dabar įsileidžiama po 170,000 žmo
nių per metus, iš Kanados ir Pietų Amerikos po 120,000. Iš jokios 
vienos valstybės negali per metus atvažiuoti daugiau kaip 20,000 
žmonių. * . -

15 VISO PASAULIO
Senasis imigracijos • įstaty

mas daugiau įsileisdavo žmonių 
iš. šiaurės Europos: britai, ai
riai, vokiečiai sudarydavo apie 
70% visų Europos imigrantų. 
Dabar daugiau atvyksta italų, 
graikų, portugalų, Kai kuriuose 
miestuose kuriasi visai naujos, 
iki šiol Amerikoje neturėtos ko
lonijos. Fall Rivers mieste, Mas- 
sachussets jau gyvena tūkstan
čiai portugalų.

Imigracija Amerikai per 10 
metų davė apie 4 milijonus gy
ventojų. Jie sudarė apie 20% vi
so gyventojų skaičiaus padidėji
mo Amerikoje. Pernai pati di
džiausia imigrantų grupė buvo 
filipiniečiai, kurių atvažiavo 25,- 
417. Po jų eina italai, graikai 
ir kiniečiai. Vien 1969 metais 

: į San Francisco atvyko virš 10,- 
000 kiniečių. Nemažai jų apsi
gyveno ir Čikagoje. Daug fili
piniečių apsigyveno Havajų s#1 
lose, kur jie pripildė pigia darbo 
jėga darbo rinką, tuo sukeldami 

- vietinių gyy  entojų mepastenki-
nimą. . . ..Ll

Po kiniečiu'didžiaušia imigran
tu grupė buvo iš Jamaikos sa- 
3^;^č^ĄĄiherika;turi Jaune- 
Ynažai negrų, dar leidžiama nau
jiems atvykti • fe Jaiaaikos ir iš 

4 Afrikos-valstybių." Pėrnai negrų 
atvyko apie 20,0001" -ToliAu di
džiausią grupę sudaro britų imi
grantai, portugalai,- kanadiečiai, 
indai it 'korėjiečiai? Paėmus 25 
valštybeš ' davusias Amerikai 
daugiausia imigrantų per 1970 

“’m., jų tarpe visai nebėra Airi- 
j b's;'■Praifėūzij os, Olandijos, ■ šve- 
dijos ir Norvegijos.' ■ ' ‘ ;

■' -Keičiantis • imigrantų kilmei, 
keičiasi 'Amerikos miestai ir pa- 
prociai.'’ Atsidaro naujos krau- 

'■’ turės; restoranai.- Kuriasi nau- 
' Jbs kolonijos; 'Ateitis parodys 

kokią įtaką turės imigracijos įs- 
tatymo pakėititnas Amerikos

“ ČIKAGA. • — Jauna 19 metų 
Lillian Mattier'iš-2241 W. North- 
gatvės mirė ligoninėje nuo per 

’ didelės narkotikų - dbžės. šiais 
• tn'ėtais panašiai mirė jau 99ias- 

mehyš.“^ - ;’r‘‘■■ j

MILWAUKEE. — Amunicijos 
fabriko darbininkai gali pripras
ti prie nitroglicerino, kuris vei
kia į arterijas. Darbininkai, pa
buvęs kelias dienas namie, pa
siilgsta” nitroglicerino, jiems 
skauda širdį, šitoks priprati
mas daktarų vadinamas “dina
mito širdim”.

VIENA. — Rumunijos prezi
dentas Ceausescu po ilgos kelio
nės Azijos kraštuose sugrįžo na
mo. ; ’L

PHOENIX. -L Respublikonų 
partijos-pirmininkas sen. Robert 
Dole pasakė savo kalboje, kad 
“Kennedžio liberalai iš rytų” su
šuko galva buv. prez. Johnsonui 
ir jo padėjėjui Humphriui, įkal
bėdami juos vesti Vietnamo po
litiką pagal savo planą.

RIO DE JANEIRO. — Brazi
lijos federalinis teismas svars
tys ateityje politinių atentatų 
bylas?; Brazilijoje'daug polici
ninkų laisvu laiku žudo nusikal
tėlius ar; politinius priešus. Vi
suose' miestuose vėikia tokios 
mirties^ komandos. Valdžia ban
do -jų veiklą sustabdyti.
' - IMPERIAL. — Kalifornijoje, 
netoli San Diego,. Imperial mies
telyje buvo iškraustyti visi gy
ventojai iš 25 blokų, nes ten bu
vo pasklidusios nuodingos dujos.

' Lenkija pakeitė 
ekonominį planą

VARŠUVA. — Lenkijos prem
jeras centro komitetui pristatė 
naują vyriausybės ekonominį 
planą, kuriame daugiau dėmesio 
skiriama ne sunkiai pramonei, 
bet vartotojams. Praėjusių me
tų gruodžio mėnesio darbininkų 
riaušės Lenkijos vyriausybei pa
rodė, kąd toliau darbo žmonių iš
naudoti negalima. Sumažinami 
kapitalo investavimai į maši
nas, chemikalus ir metalų pra
monę. Daugiau lėšų skiriama 
butų statybai, maistui jr varto
tojų-prekėms. ' • ’ * 

* Kongreso narė. Louise Day Hicks kar
tą’ jau kandidatavo' į Bostono maro 
vietą, tačiau pralaimėjo. Ji žada vėl 

, bandyti.

f Lenkijos penkių metų planas 
buvo priimtas dar Gomulkos vy
riausybės. Darbininkų neramu
mams kilus, Gomulka buvo pa
šalintas ir jo planas pakeistas. 
Premjeras Jaroszewicz pasakė, 
kad naujas planas numato pa
statyti 110,000 daugiau naujų 
butų, negu numatė senasis pla
nas. .Namų statyba padidėsian
ti 25%. Investavimai' į lengvą 
pramonę padidės' 95%. Elektros 
jėgainių energijos gamyba pa
didės 49%.

Didesniu dėmesiu gyventojų 
reikalavimams Lenkijos planas 
seka panašų Sovietų Sąjungos 
penkmečio planą. Visos Rytų 
Europos valstybės pamatė iš 
Lenkijos darbininkų sukilimo 
prieš valdžią, kad darbo žmonių 
kantrybė turi ribas ir jų išnau
doti be jokių ribų nepatartina.

Piety Vietnamo kareivis sėdi šalia sužeisto draugo ir laužia duonos 
kepalėlį. Toliau atsitūpęs vaikas, matyt labai alkanas, seka akimis 

kareivio rankas.

JAUNŲJŲ JAV BALSUOTOJŲ TARPE 
DAUGIAU UŽSIRAŠO DEMOKRATAIS

WASHINGTONAS. — Respublikonų partijos vadai susirū
pino žinia, kad jaunieji balsuotojai, kurie 1972. metų rinkimuose 
balsuos pirmą kartą, registruodamiesi pareiškia esą demokratai. 
Pennsylvanijoje tarp 18 ir 21 metų jaunuolių 58,986 užsirašė de
mokratais ir 29,212 — respublikonais. Panaši padėtis yra Pitts- 
burghe, Oregono valstijoje ir net Orange apskrityje, Kalifornijoje, 
kuri buvo laikoma respublikonų tvirtove. Visur, kur jau pa
skelbti jaunuolių registracijos duomenys, demukratar pralenkia
respublikonus santykiu 2:1.

Senatorius Henry Jackson iš 
Washington© dar -oficialiai ne
paskelbė ar. jis statys savo kan
didatūroj prezidentus. Jis žada 
tai padaryti šį rudenį. Jis ta
čiau turi sudaręs finansų komi
tetą, kuris jau renka būsimai 
kampanijai lėšas. Demokratų 
tarpe netrūksta kandidatų. Jais 
minimi sen. Edmund Muskie, 
sen. Edward Kennedy, sen. Hu
bert Humphrey, sen. George 
McGovern, sen. Birch Bayh ir 
sen. Harold Hughes. Respubli
konų partijos strategai daugiau
sia biją senatoriaus Jacksono. 
Specialus partijos politikų ko
mitetas apsvarstė ir nubalsa
vo, kad prezidentui.Nixonui sun
kiausia būtų rinkimuose nugalė
ti sen. Jacksoną, nes jis yra už
sienio politikoje konservatorius, 
o vidaus politikoje — liberalas. 
Plačiai žinomas -ir jo kietas nu
sistatymas prie komunizmą.

Po sen. Jacksono kiečiausias 
konkurentas Nixonui būtų sen. 
Kennedy, respublikonų politikų 
nuomone. Kiti minimi kandida
tai: Muskie ir McGovernas ar 
Humphrey negąsdina Nixono 
šalninkų.

Kitas respublikonų rūpestis, 
šalia jaunimo registracijos, yra 
vis didėjantis ūkininkų nepasi
tenkinimas Nixono vyriausybe. 
Paprastai ūkininkai balsuoja už 
konservatorius,, už respublikonų 
kandidatus,. tačiau ūkininkams 
labai pakenkė aukšti bankų nuo
šimčiai už paskolas, dideli mo
kesčiai ir mažos kainos už ūkio 
produktus. Nepatikb ūkinin- 
kamš prezidento pasiūlymas pa
naikinti žemės ūkio, departamen
tą, sujungiant jį su kitais de
partamentais. Visa respublko- 
nų vadų viltis yra tame, kad ūki
ninkai ir iš demokratu partijos 
nesitiki didelių pakeitimų ir pa
ramos, nors sen. Jackšonas ūki
ninkų tarpe yra gan populiarus 
ir mėgiamas. '*■ <

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
• šiandien Aukščiausias Teis

mas spręs vyriausybės ir laik
raščių bylą, kurioje paliesti spau
dos laisvės ir valstybės saugu
mo klausimai. Vakar teismas su
varžė “Washington Post” laik
raštį, uždrausdamas spausdinti 
slaptų dokumentu seriją. Visa 
eilė kitų laikraščių spausdina 
slaptą raportą apie Vietnamo 
karą.,

: • Indijos vyriausybė ragina 
Ameriką sustabdyti tris Pakis
tano laivus, kurie išplaukė iš 
Amerikos uostų su karine me
džiagą.

• Arizonoje vienas lakūnas,
negalėdamas užvesti nedidelio 
lėktuvo motoro, išlipo ir ėmė suk
ti lėktuvo propelerį. Lėktuvas 
pasikėlė ir nuskrido be piloto, 
išsilaikydamas ore net tris va
landas, kol atsimušęs į kalną, 
sudužo. r

• Grupė Amerikos moksli
ninkų paskelbė britų medicinos 
žurnale straipsnį, kuriame sa- 
koma, kad kava gali prisidėti prie 
pūslės vėžio atsiradimo. Ypač 
lengvai vėžį kavos pagalba gau
nančios moterys.

• • Didieji Amerikos bombone
šiai daužė komunistų pozicijas 
prie demilitarizuotos zonos, Pie
tų Vietname.

McREA. — Louisianos vals
tijos valdžia leido paskutinę mi
nutę rengti numatytą rock mu
zikos festivalį, kurio suvažia
vę laukia apie 60,000 jaunuolių.

BERLYNAS. — Buvęs britų 
kareivis, kuris suteikė informa
cijų apie vakarų kariuomenę 
Rytų Vokietijos šnipams, buvo 
teisme apkaltintas šnipinėjimu. 
Jis gavo iš komunistų 125 dol.

Vokietija perka ! 
“Phantom” lėktuvus

BONA. — Vakarų Vokietijos 
parlamento gynybos komitetas 
patvirtino vyriausybės sumany
mą pirkti iš Amerikos “Phan
tom F-4-E” karinių lėktuvų už 
1.1 bilijonus dolerių, ši suma 
žymiai prisidės prie Amerikos 
kariuomenės išlaikymo Vokie
tijoje išlaidų. Vokietija buvo
nutarusi pirkti iš Amerikos. 175 
lėktuvus, kurie būtų kainavę 1.1 
bil dol. Paskutiniu metu lėktuvų 
statybos įmonė MčDonhel-Dou- 
glas pakėlė lėktuvų kainas ir 
paprašė už 175 lėktuvus 1.2 "bil. 
dol. Parlamento komitetas atme
ta kainos pakėlimą ir įpareigo
ja vyriausybę išleisti tik sutar
tus 1.1 bil. dol; Jei rekės, Vo
kietija ims mažiau lėktuvų, kad 
nustatyta kaina nebūtų pervir
šyta. : ■ ■

Naujasis Phantom lėktuvas 
užpildys laikinai spragą Vokie
tijos aviacijoje, kuri yra gink
luota pasenusiais “Starfighter” 
lėktuvais. Ateity vokiečių avia
cija bus ginkluota naujais karo 
lėktuvais, kuriuos bendromis jė
gomis stato pati Vokietija, Ita
lija ir Britaniją1.'

Senatas pratęsė 
karinę prievole

WASHINGTONAS. Sena
tas priėmė įstatymą, kuris dar 
dviem metam pratęsia karinę 
prievolę. Senatoriai balsavo 72" 
prieš 16. Ateinančią savaitę įs
tatymas eis į konferencijos ko
mitetą su Atstovų Kūmais.; 
riausybėš. galia :šąūW'--vyrus ’į 
kariuomenę baigiasi<4i«>oš%l d.

Šis -.karinės prievolės .pratęsi
mo įstatymas sukėlė dlguš-deba
tus. šalia to įstatymo buvo svar
stomi-kariuomenės Europoje su
mažinimo klausimai-, pasitrauki
mo iš Vietnamo, kareivių - algų 
padidinimo klausimai.

Atstovų Rūmai gali nepatvir
tinti vieno šio įstatymo papildy
mo — atitraukimo kariuomenės 
iš P. Vietnamo per 9 mėnesius. 
Jei abiejų rūmų konferencijoje 
šis papildymas nepraeitų, kai 
kurie senatoriai žada visą įsta
tymą trukdyti ilgai kalbėdami 
— filibusters būdu. Tuo atve
ju ketvirtadienį vyriausybė jau 
nebeturėtų teisės imti naujų vy
rų į kariuomenę.

WASHINGTONAS. — Nar
kotikų kontrolės komisija pa
skelbė, kad New Yorke per 6 
mėn. apie 4 milijonai asmenų 
rūkė maruana bent viena kar
tą.

Vernon Jordan, 3S m. buvo Hrinktas 
Urban League direktorium, vietoj mi

rusio Whitney Young.

GRANT PARKE POLICIJA NUŠOVĖ 
VYRĄ, i KURIS LAUKĖ PREZ. NIXONO

ČIKAGA. — Prezidentas Nixonas vakar Čikagoje pasakė 
kalbą 3,00(Kčiams pensininkų,, suvažiavusių iš penkių valstijų. 
Prezidentas pagyrė susirinkusius už jųš įnašą į Amerikos gyveni
mą praeityje ir dabar. Jis nurodė, kiek jo vyriausybė yra pada
riusi senųjų Amerikos gyventojų labui r pensijų padidinimas 25%, 
pasiūlymas automatiškai didinti pensijas, kylant pragyvenimo 
kainoms. Prieš atvykdamas į Čikagą 1 ketvirtadienį prezidentas 
Nixonas pasakė kalbą Indianapolyje ir pietinėje Indianoje aplankė 
Vernon miestelį, kur gimė jo motina Hannah Milhous Nixon..

Malta grasina 
išmesti Nato

ROMA. — Nauja vyriausybė 
Maltos saloje sukelia rūpestį Na
to valstybėms. Malta yra stra
teginiai labai svarbi Vidurže
mio'jūros sala. Darbiečių par
tija laimėjusi parlamento rin
kimus ir turėdamas parlamente 
28 vėtąs prieš konservatorių 27, 
pradėjo kalbėti apie Maltos uos
tų ir bazių uždarymą Nato ka
ro laivynui. Naujas premjeras 
DomMintoff žada išnuomoti Mal
tos uostus kitoms valstybėms, 
kurios duos Maltai daugiau pi
nigų. Tos “kitos valstybės”, aiš
ku, yra Sovietų Sąjunga.

Konservatoriai net teigia, kad 
Mintoff partija prieš rinkimus 
gavo piniginę paramą iš Libijos
— 300,000 dolerių. Mintoff šitą 
gandą paneigia, tačiau jis atvi
rai kalba apie Nato, ypač Ame
rikos ir Italijos karo laivų iš
stūmimą iš Maltos teritorijos.

Ulbrichtas tampa 
tikru pensininku 

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tija skuba atsikratyti praeities 
“atgyvenų”. Walteris Ulbrich
tas, pasitraukęs iš komunistų 
partijos pirmojo sekretoriaus 
vietos, buvo pašalintas ir iš Vals
tybės Gynybos tarybos, kur jo 
vietą užėmė naujas sekretorius 
Honeckeris. Ulbrichtas dar li
ko Valstybės Tarybos pirminin
ku, kurio pareigos yra daugiau 
garbės ir ceremonijų, panašiai, 
kaip kitų valstybių prezidentų.

Rytų Vokietija paskelbė, kad 
rinkimai į naują “volkskammer”
— parlamentą įvyks lapkričio 
14 d. Manoma, kad rinkimų pro
ga Ulbrichtas neteks ir savo 
paskutinės garbės vietos ir taps 
paprastu pensininku. Rinkimai 
R. Vokietijoje, kaip ir kituose 
komunistų valdomuose kraštuo
se neduoda rinkėjams jokio pa
sirinkimo. Kandidatus išstato 
tik viena partija — komunistų.

Partijos žurnalas
apie ryšius su JAV
MASKVA. — Sovietų įtakin

gas žurnalas “Komunist” pasku
tiniame numeryje įrodinėja, kad 
Sovietų Sąjungai naudinga ma
žinti santykių įtempimus su 
Amerika, žurnalo redakcijos 
narys Lev šeidin sako, kad 
“draugo Brežnevo” politika yra 
teisinga, negalima esą atsisaky
ti turėti ryšius su Amerika, kuri 
pasaulyje užima tokią svarbią 
vietą.

žurnalo straipsnis pastebi, kad 
sovietų-amerikiečių santykiai 
dažnai susilaukia puolimų ne tik 
iš buržuazinių sluoksnių bet ir 
iš “ultraf-revoliucionierių” sto 
vykios. Sovietų Sąjungos noras 
pagerinti santykius su Amerika 
nereiškia, kad sovietai pritaria

Čikagoje,. Meigs aerodrome 
prezidentą’ Nixoną sutiko meras 
Daley. Jis buvo atgabenęs ir de- 
mokratų organizacijos orkestrą 
pasveikinti prezidentą. Nixonas 
buvo apsistojęs Continental Pla
za Hotel, nors praeityje Ameri
kos prezidentai Čikagoje visada 
nakvodavo Sheraton Blackstone 
viešbutyje, t

Prieš prezidentui atvykstant, 
Grant parke policija susišaudė 
su vienu vyru, kuris buvo nu
šautas. Praeivė moteris pamatė 
tą vyrą turint revolverį. Ji tuoj 
pranešė policijai, kuri ir apsupo 
parką. Vyras ėmė šaudyti iš 
dviejų revolverių. Aiškinant 
įvykį pasirodė, kad tas vyras 
James; Beavėre ginklus nusipir- 
Kd”tnFpirihadiėnįr Jis atvyko Či
kagon iš Square, Virginijos. Jis 
praeityje yra nekartą buvęs be
pročių ligoninėse ir yra nušovęs 
savo sesers vyrą. Tikrų žinių 
nėra, tačiau manoma, kad Bea
vers specialiai atvažiavo Čika
gon pasikėsinti. prieš preziden
to Ni^ono gyvybę, nes jis Nixo
no nemėgęs. -

Gamina elektra 
varomą automobilį
TOKIJO. — Japonijos ir Ame

rikos automobilių gamintojai 
bendradarbiauja, ieškodami au
tomobilio, kuris neterštų oro sa
vo dūmais. Japonų vyriausybė 
paskyrė 14 milijonų dolerių elek
triniam motorui pagaminti.

Japonų pramonė bandys pa
statyti mažą automobilį, o Ame
rikos pramonė — didesnį modelį. 
Baterijomis varomą automobilį 
nėra sunku pagaminti. Japoni
jos parodoje Expo-70 buvo iš
statyti keli tokie automobiliai, 
tačiau jie yra gan brangūs ir 
pamažu važiuoja. Sunku suras
ti nedidelę, lengvą bateriją, ku
ri varytų automobilį ilgesnį lai
ką. Japonų pirmieji modeliai va
žiuoja greičiausiai tik 27 my
lias per valandą. Jų baterijos, 
kurias reikia dažnai prikrauti, 
veikia tik 6 mėnesius.

Japonų automobilių gaminto
jai tvirtina, kad vietoj dūmų, 
nauji elektriniai automobiliai 
apylinkes apterš senomis, suge
dusiomis baterijomis. Jų pri- 
krovimui elektros stotys turės 
gaminti daugiau elektros, deginti 
daugia kuro, kurisdūmais dar 
daugiau terš orą Rezultate 
žmogus nieko nelaimės, tik ju
dės daug lėčiau, negu su gazoli
nu varomais automobiliais, sako 
japonų automobilių fabrikantai.

amerikiečių Vietnamo ar Vidu
riniųjų Rytų politinei linijai. 
Tie santykiai nereiškia, kad so
vietai atsisako savo ideologinės 
kovos prieš imperializmą, sako 
žurnalas.

Santykiai su Amerika yra 
dialektika, kurios negali ir ne
nori suprasti kai kurie kairieji 
elementai, kuriuos Leninas pa
vadino “revoliucinio cypimo mei
strais”. J.



BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Chkogos arkidiocezijos kunigai prieš kardinolq Cody

Nepaisant paties kardinolo 
laiško ir atsiųsto vyskupo Mc
Manus atkalbinėjimo Chicagos 
Kunigų Sąjunga (Association 
of Chicago Priests, trumpai A. 
C. P.) antradienį, birželio 8 d. 
susirinkime 144 balsais prieš 126 
nubalsavo “cenzūruoti” (papei
kti) kardinolą Cody ir jo pen
kis augzilus vyskupus už tai, kad 
jie praeitą pavasarį Detroite įvy
kusioje Amerikos vyskupų kon
ferencijoje “sėdėjo ir tylėjo”, 
nieko nepasakydami aktualiais 
kunigų reikalais, kai tuo tarpu 
“kalbėtojas po kalbėtojo darė 
įspūdį, kad... kunigai yra prie-

šai”.
“Mes niekuomet nereikalavo-į 

me, kad vyskupai sutiktų su mu
mis visais klausimais, tik kad ko
votų už mūsų teisę turėti skir
tingą nuomonę nerimą kelian
čiais klausimais šiandieniniame 
bažnyčios gyvenime”, sakoma 
priimtoje papeikimo rezoliucijo
je.

“Mes prašėme vyskupų”, to
liau rašoma kunigų pareiškime, 
“stengtis įgyvendinti atvirą pa
sitikėjimo atmosferą, kurioj vys
kupinė vadovybė pasirodytų 
esanti jautri kiek vienam krikš- 
čioničkam balsui”.

Paryžiaus aviacijos šventėje sovietai parodė didctžiausią pasaulin helikopterį MM2, kuris gali 
paimti nemažus kroviniui

angina dažniausiai po tos ope
racijos praeinanti ir daugumas 
pacientų grįžtą prie savo nor
malaus darbo. Tos rūšies ope
racijos tiek pasidariusios popu- 
liaros, kad kai kurie medicinos 
centrai per dieną, padaro po še
šetą operacijų ir pacientai savo 
eilės ištisus mėnesius laukia, 
praneša Chicago Tribune moks
lo žinių red. R. Kotulak.

NERVAI
“Tamsta labai nervingas”, 

konstatuoja daktaras. ' ’

r “Tatai pareina nuo meškerio
jimo”, aiškinasi pacientas.

“Bet gi meškeriojimas nervus 
ramina” i . 11 ■ ■ -

“Tik ne man. Aš meškerioju 
be leidimo...”

open a savings account.

ASSETS OVER $1S£OCU0Q&
CFHCE HOURS:

PAKETAI-DOVANOS

NEW YORK, N. Y. 70003 
107 First Avenue

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 63107 
5524 S. 32nd St.

731-8577
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave.

GR 1-3712
LOS ANGELES, CALIF. 90026 
2841 Sunset Blvd.

382-1568
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
7236 9th Avenue 

LO 4-7981
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street 

LY 9-9163
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-3347
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-3033
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave. 

BA 5-5923
VINELAND, N. J. 08360
Parish Hal!
West Landis Ave. 

(609) 691-8423
SEATTLE, WASH. 98103 
1512 N. 39th St. 

ME 3-1853
SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Ave. 

257-2113
HARTFORD, CONN. 06103 
ll Charter Oak Ave. 

249-6255

TEL. (212) 725-2449

723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106 
Phone (215) 925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE:
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001

TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI 
KLUENTŪRAI 40 METŲ EGZISTENCIJOS 

TRADICIJOSE
Jei Jūs esate vienas iš tūkstančiu mūsų patenkintų kbjen- 

tų, mes dėkojame Jums už palaikymą.
Jei nesate, mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą ir 

Jūs būsite mums dėkingi.
Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Del naujausiu katalogą ir paskutinių nuostatų kreipkitės j:

PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street 

WA 5-8878 
BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

DI 2-2374 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway 

AN 8-8764 
CHICAGO, ILL. 60632 
4702 Archer Ave. 

254-4144 
BRANCH: 
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave. 

BE 5-7788 
CLEVELAND, OHIO 44119 
787 East 185th Street 

486-1836 
DETROIT, MICH. 48210 
6460 Miehrgan Avenue 

TA 5-7560 
ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

354-7608 
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos - Campau Avenue 

365-6350
KANSAS CITY, KANSAS 66102 
18 So. Bethany 

AT 1-1757
MIAMI, FLA. 33138 
6405 Biscayne Blvd. 

FR 9-8712
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Ave. N. E. 

Tet: (612) 788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave. 

2240829
Glebe Parcel Service, Inc. yra įgaliota Podarogifts, Inc. priimti 

dovanų užsakymus Sovietų gamybos prekėms: automobiliams, šaldy
tuvams, televizijoms, motociklams, drabužiams ir t. t.

Kaip ir kada A. C. P. susikūrė
A. C. P. (Chicagos Kunigų 

Sąjunga) užuomazgoje prasidė
jo prieš-penketą metų, greit po 
to, kai popiežius Jonas XXIII 
“pravėrė langus Bažnyčiai pra
vėdinti”. Pradžioje ši negausi 
jaunų kunigų organizacija bu
vo labai tyli ir atsargi, žinoda
ma, kad yra savo viršininkų ne
palankiai ir įtartinai skersuoja
ma. Buvo skleidžiamas baubas, 
kad Chicagos kunigai steigią 
savo ‘‘profesinę uniją”, nukreip
tą prieš kardinolo (tuomet dar 
tik arkivyskupo) Kodžio autori
tetą.

Pirmas A. C. P. organizacinis 
susirinkimas įvyko McCormick 
Place 1966 m. spalio 24 d. daly
vaujant daugiau kaip 1,300 ku
nigams.

Pats kard. Kodis jų susirinki
mą pavadino “istoriniu” ir “epo- 
kiniu” ir sakėsi turįs didžiuotis, 
kad kunigai taip vieningai sten
giasi įgyvendinti Antrojo Vati
kano susirinkimo nutarimus. 
“Vyskupas nėra skirtingas nuo 
kunigų — bet yra vienas iš jų, 
yra primus inter pares (pirmas 
lygių tarpe)”, pasakė Kodis. A. 
C. P. buvo pirmoji tos rūšies vi
soje Amerikoje ir greičiausiai 
visame pasaulyje. Nieko netru
kus įvairios kitos kunigų grupės 
pradėjo siųsti sayo delegatus į 
Chicagą tartis su A. C. P. va
dais ir studijuoti jų konstituci
ją. A. C. P. susideda tik iš jau
nų kunigų, didžiausia dalimi ka- 
mendorių. Pats jų pirmininkas 
kun. Patrick O’Malley yra ne
seniai peržengęs 30 metų ribą. 
Senesnieji, virš 45 metų, kuni
gai pasiliko “sėdėti ant tvoros” 
ir į sąjungą nestoja.

lės pakeisti tą “profesinę grupę” 
(A.C.P.). Senatas bus oficia
li institucija ir bus kardinolui 
Kodžiui patariamasis organas, 
bet A.C.P. šalininkai sako, kad 
tas senatas bus tik iš vardo ir 
visiškai priklausys nuo kardi
nolo Kodžio ir jo įpėdinių ma
lonės.. Tatai jau parodė St. Au
gustine, Floridoje, vyskupas 
Paul Tanner, kurs savo senatą 
likvidavo dėl to, kad šis atsisa
kė nutraukti stntykius su Ame
rikos Kunigų Tarybų Federacija.

The New World raminasi sa
vo vedamajame rašydamas: 
“Mes žinome, kad Bažnyčia, vys
kupai ir kunigai pergyvens tą ak
ciją... bet kur link eina A.CT.? 
Yra rimtas pagrindas manyti, 
kad A. C. P. praeitą antradienio 
vakarą (savo susirinkime) pa
darė žalos daugiau sau negu 
vyskupams. Iš turėtų apie 1,200 
narių organizacijos skaičius nu
krito iki 900. Kas. svarbiausia, 
kad dalyvavimas susirinkimuo
se sumažėjo iki 200—300”.

Vyskupai McManus ir. Grady 
patenkintai pareiškė, kad 144 
balsavusių už Cody papeikimą iš 
daugiau kaip 2,300 arkidiocezi
jos kunigų yra tik maža pro
porcija”. --•Ayę

“Kas dabar gali įvykti”, to
liau spėja New World vedama
sis, “tai kad A.CJP. toliau eg
zistuos ne kaip tikra daugu
mos kunigų, a tik. kelių nepa
tenkintųjų reprezentacija”...

A. C. P. iš savo pusės ramina
si, kad nors jos narių sumažėjo 
25 nuošimčiais, bet ir arkidio
cezijos kunigu sumažėję 20 nuo
šimčiais. “Iki šiol mes žygiavo
me palyginamai lengvai lygumo
mis, dabar turėsime pradėti

Gera žinia 
širdies ligoniams
Nauja chirurgijas procedūra 

teikia geras viltis širdies ligo
niams, pranešė Kalifornijos 
universiteto, Los Angeles, pro
fesorius Dr. Eliot Corday.

Ta procedūra yra tokia, kad 
chirurgas paima iš paciento ko
jos gabalą (atsarginės (saphe
nous) venos (kraujagyslės) ir. 
ją prioperuoja prie arterioskle- 
rozės (riebalinių nuosėdų) už
kimštos arterijos, tuo būdu už
kimštąją vietą apeinant ir atida
rant kraujui kelią į širdį. Ope
racijos, kurių JAV-bėse per pra
eitus 12 mėnesių jau padaryta 
daugiau kaip 20,000, yra labai 
sėkmingos ir Dr. Corday mano, 
kad valdžia visame krašte turės 
įsteigti 200 centrų tokioms ope
racijoms daryti.

Tą procedūrą išrado vienas 
Milwaukee chirurgas Dr. Dudley 
Johnson 1967 metais.

Chicagoje tokios operacijos 
sėkmingai daromos Hines Ve
teranų ligoninėje.

Dr. Corday apskaičiuoja, kad 
Amerikoje yra apie 4.5 milijo
nai turinčių širdies ligas arba 
įtariamų jas turint, ir kad šir
dęs ligomis kasmet miršta apie 
559,000 žmonių.

Kraujo apvedimas aplinkui su
gedusią arterijos dalį beregint 
suteikia širdžiai naujas kraujo 
atsargas. Arteriosklerozės liga

kopti į kalną”, pareiškė vetera
nas A. C. P. narys. “Bet vys
kupai taip pat turės kopti...!”

J. Pr.

■■K

Pirmieji interesų susidūrimai
Laikui bėgant A. C. P. pradė

jo “kištis” į tokius klausimus, 
kaip rasių santykiai, akademinė 
laisvė, parapijinis auklėjimas, 
pasaulio taika ir pasauliečių 
vaidmuo arkidiocezijos reikalų 
tvarkyme. Pastarasis klausimas 
labiausiai lietė monsinjorus, bet 
A. C. P. prieš save sukėlei kle
bonus tokiu mažu, atrodo, klau
simu, kaip pasiūlymu “kunigo 
padėjėjo” (assistant priest ka- 
mendoriaus) titulą pakeisti “są
junginiu klebonu” (associate 
pastor), o 1968 metais A. C. P. 
įsivėlė jau į visaamerikinį hie
rarchinį konfliktą, prisidėdama 
prie Amerikos Kunigų Tarybų 
Federacijos jos ginče su Wash- 
ingtono kardinolu Patrick 
O’Boyle dėl 50 kunigu nubau
dimo už tai, kad jie “savotiš
kai” aiškino popiežiaus encikli
ką gimdymų kontrolės klausi
mu. Metams nepraėjus A. C. P. 
“pritrenkė” arkidiocezijos po
nus ir parapijų klebonus paskelb
dama “juodąjį sąrašą” tokių pa
rapijų, kurių jauniems kuni
gams patariama vengti būti ski
riamiems. O praeitais metais ta 
pati A. C. P. priėmė rezoliuciją, 
reikalaujant, kad celibatas būtų 
padarytas laisvai pasirenkamu 
dalyku, tai yra kad kunigams 
būtų leista vesti.

Reakcija
Užbėgti panašioms kunigų są

jungoms kelią šiuo metu, kardi
nolams ir vyskupams laiminant, 
paskubomis steigiami kunigų se
natai. Chicagos arkidiocezijos 
organas The New World iš ank
sto reiškia viltį, kad steigiamasis 
arkidiocezijos kunigų senatas ga-

Stasys Slyžys

INSUIO

Nuo

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1914 metų
Midland Savings aptar 

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20X00

4040 ARCHER AVENUE

Frwrfc Zogas. President

CHICAGO, ILLINOIS 68632 
PHONE: 254-4470

Passbook Savings 
All accounts com- 

> pounded daily — 
paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

CRANE SAVINGS and Loan Association
. L-Z p’ • ' - 4 -

B. B. PIETKIEWICZ/ Pres.

47 and Rockwell Street..
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

12:00 dienos.

I mokama vieny
— . ' meru certifi- 4 catams. Mažiau*

šia $5,000 
t.. ar daugiau

Pinigai įdėti prieš mėnesio' 15 d. duoda/ dividendus /už visą - mėnėsį
* Dividendai mokami sausio ir liepos 31 i 

Prašome aplankyti naują musu namą. .

^VALANDOS: Pirmai ir ketvirt. 9:00 ryto — &30 vak.; 
<. Antrai ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta

dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

- rx on 
investment

account

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENIŲ

IV DAINŲ ŠVENTĖ
įvyksta 1971 m. liepos 4 d., 3 vai. popiet

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE

4330 So. Halsted Street, Chicago, Illinois

Jungtinis suaugusių choras

Jungtinis Lituanistinių
Mokyklų choras

Palydi akordeonų 
.. orkestras '

Faustas Strolia

Vaclovas Verikaitis

Petras Amonas, Bronius Budriūnas 
Bronius Jonušas, Algirdas Kačanauskas 
Vincas Namaitis, Vaclovas Yerikaitis

Stasys Sližys, Faustas Širdų

Prudencija Bičkienė, sopranas 
Jonas Vazndrs, bosas 

AKOMPANUOJA
Raimonda Apeikytė 
Manigirdas Motekaitis

BILIETŲ KAINOS: $3.00, $400, $5.00, $6.(XX $7.00.
BilietaS gaunami “MARGINIUOSE’’ ir šventės dieną prie įėjimo nuo 1 vaL popiet t.
Užsakydami bilietus paštu, prašome siųsti čeki LITHUANIAN SONG FESTIVAL pavadinimu, kartu su sau pačiam adresuotu voką 
ir pašto ženklu šiuo adresu: "MARGINIAr, 2511 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629.

Bilietus Į banketą, kuris įvyks liepos 4 dn 7 vai. vakaro Conrad Hilton viešbutyje, galima Įsigyti pas O. Gradinskienę, 2512 W. 47th Street, 
Chicago, Dl. 60632 arba Marginiuose. Kaina 1230 del. asmeniui.

DAINŲ šVENTfi YRA MŪS TAUTINE. IR KULTŪRINS MANIFESTACIJA.' 
VISI LIETUVIAI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI.
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SPAUDOS PABIROS >u ir uz
paruo

Chrysler Royal 4-Door Hardtop

Atkreipkite dėmesį į naują telefono numerį

Chicago Savings and Loan

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

“Kauno senamiestyje dažnai 
buvo galima sutikti pusamžį, ge
rokai apiplyšusi barzdotą vyrą. 
Jį vadino Rimoškų Julium, kaip

NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL, — SATURDAY, JUNE 26, 1971

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

“Yra tik vienas žmogaus nu
sikaltimas, tai nenoras pasiduoti 
komunizmo totalistinei siste
mai. Visi kiti nusikaltimai yra 
tik buržuazinės moralės prasi
manymas...” (II t. 30-10 psl.).

Jaunimo atstovai komitete Dainy Šventės Banketui ruošti: prieky sėdi Jūratė Jasaitytė, Andrius Markulis, 
Ramunė Butikaitė, Viktoras Štuopys, komiteto pirmininkė Ona Gradinskienė ir Vladas Žukauskas.

^safetyof^ 
YOUR SAYINGS

UP TO , 
$20,000.

“Po poros mėnesių 94 Kalna
beržės mažamečių nusikaltėlių 
įstaigos įnamiai atsidūrė Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjime, Felik
so Džeržinskio bendradarbio 
pulk. D. Smirnov’o globoje. Ke- 
lioliką nuteisė po keletą metų 
kalėjimo, bet jie neilgai sėdėjo 
Kauno kalėjimo, nes pulk. D. 
Smirnov’o rūpesčiu, didelę dalį 
aktingesniųjų nusikaltėlių iš
siuntė į Sovietų Sąjungos vaikų 
namus, kur jie turėjo būti di
džiųjų Lenino-Stalino idėjų tin
kamai išauklėti. .

“Kartą pulk. Smimov’as už
klaustas, kodėl taip savotiškai 
sovietai žiūri į kriminalinius nu
sikaltimus, grūmojančiai atsa-

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk

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

Chicago Savings 
_ ind Lou Auooiatioi

na išstovėjęs eilėje kol iš jo pri
ėmė revizijos grūdus. Bykov ir
gi patvirtino, kad kito kaltini
mo ir nereik, nes argi neužten
ka sprendimui, ką mano toks 
ūkininkas apie valdžią, jei jis 
jai primeta tokį kaltinimą?

“Panevėžio miesto ir apskri
ties tardytojas Aleksejev man 
atidengė dar vieną paslaptį: Pa
nevėžio apylinkėje buvę labai 
nepaklusnūs ūkininkai, reikėję 
jiems parodyti bolševikinio 
griežtumo pavyzdį. Paškevičiui 
tekusi laimė būti tokiu pavyz
džiu”, nes “Paškevičius buvo pa
vyzdingas, geras ūkininkas, rek
vizicijas išpildė 123%, apylin
kės ūkininkai Paškevičių gerbė”.

“Tokio mums ir reikėjo”, at
sakė Aleksiejev. Tie, kurie jau
čiasi kaltesni, tokio pavyzdžio 
daugiausia išsigąs. Kai krinta 
kaltas — lengvai padaroma iš
vada: “jam taip ir reikėjo”... 
“Bet duoti perspėjimą nekalto 
mirtimi — sovietinio griežtu
mo laimėjimas...” — didžiavosi 
Aleksiejev.

“Todėl Paškevičius ir laidoti 
buvo atiduotas viešai. Tomkus,, 
priešingai, buvo atiduotas Vy
tauto Didžiojo universiteto ana- 
tomikumui, kaip nežinomas la
vonas...” (I-sis t-mas 45-6 psl.) į*“Liaudies priešas yra — ir 

tai didžiausias liaudies priešas, 
— kuris pasiguos ir prasitars 
apie NKVD visagališkumą, jos 
terorą, priemones, nepaprastą 
šnipų, agentų gausumą, apie 
įpareigojimą ir auklėjimą vai- 
kų-pionierių, komjaunuolių iš
duoti savo tėvus, gimines; apie 
Įstaigų, buitį, kur vienas prieš 
kitą užverbuoti pareigonys ėste 
ėda kitus nebūtais pranešimais, 
intrigomis.

“Liaudies priešas ir tas, ku
ris nepasmerks nors ir nekal-

Taip, pagal “generalinę lini
ją” vyksta Sovietinėje Sąjun
goje mažamečių prieaugliaus pa
ruošimas komunistinei santvar
kai ir pasaulinei revoliucijai.

Užtat tokie “nuliai-robotai”, 
išugdyti “generalinės linijos” 
dvasioje, beatodairiškai ieško 
“liaudies priešų” ir, visur jų ras
dami, gyvuliškų brutalumu juos 
kankina ir žudo. "

Kas yra “liaudies priešas”? 
“Liaudies priešas bus ir aukš
čiausias pareigoms, jeigu jis iš
drįs pagalvoti, kad “generalinė 
linija” gali būti klaidinga; liau
dies priešas yra ir bus ir skur
džiausias fabriko darbininkas, 
jeigu jis kam nors, puse žodelio 
pasiguos, kad, gal būt, ir nevi
sai teisinga, jeigu susirgusiam 
darbininkui mokama pusė atly
ginimo, arba pagalvos apie strei
kų uždraudimą. Liaudies prie
šas, kuris pagalvoja, kad parti
ja ir genialūs vadai tarybinėje

6211 So. Western, PR 8-5875 
Vedėjas J. LIEPONIS

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

čiausio tėvo, vaiko, giminės, pa
žįstamo, suimto, nuteisto arba 
į stovyklą išvežto, — paabejos 
nusikaltimu, ar guosis bausmės 
skaudumu.

“Liaudies priešo sąvoka, kaip 
nesustojanti mašina, kurion be 
perstoties komunistai ir enka
vedistai meta žmones. Vienus ta 
mašina sumala, kitus suluošina, 
trečius į stovyklas išmeta, o vie
ną kitą išleidžia atgal į visuome
nę, kaip apmokamus agentus. 
Ir nieks nežino, negali atspėti, 
kada, kaip pateks į tą viską nai
kinančią mašiną. Ir gerai, kad 
nežino, nes nuolatinė net krū
mo baimė tarybinį pilietį pri
verčia nesiskųsti gyvenimu, nie
ko nereikallauti, nesirūpinti žmo
giškomis teisėmis, pareigomis, 
budriai sekti generalinę liniją, 
įsakymus.

“Pilietis turi gyventi mūsų 
sistemoje po šilkiniu siūlu pa
rišto kardo ašmenimis”, pasa
kė politiniu mokslų daktaras 
Suslov”. (II-tas t. 337-9 psl.)

To “šilkiniu siūlu parišto kar
do” ašmenys mirtinai supiaus- 
tė ne viena lietuvi:

1940 metų liepos mėnesio pa
baigoje vėlyvo vakaro metu pas 
rašytoją L. Dovydėną atėjęs jo 
“jaunystės dienų draugas” pra
nešė jam, kad “Kauno NKVD 
sulaikytas advokatas J. Tomkus 
miręs Kauno kalėjime. Giminės 
ir artimieji nori paimti lavoną 
ir palaidoti kapuose.

“Advokatą Tomkų, įžymų Lie
tuvos teisininką, Žmogaus Glo
bos Draugijos pirmininką, aš 
gerai pažinau, nes ketvertą me
tų buvau tos pačios draugijos 
sekretoriumi.

“...Jis buvo visa širdimi atsi
davęs labdaringai draugijai. Pa
skutiniu laiku jis rašė dizertaci- 
ją apie fašizmą, bet pats tuo me
tu buvo labai toli nuo bet ko
kios akcijos fašizmo naudai.

“Sveikas tvirtas vyras, žino
ma, greičiausiai buvo nukankin
tas kaip ir kiti, kuriuos NKVD 
suspėjo areštuoti ir “apklausi
nėti”, kaip jie patys skelbė...” 
(I-mas tomas, 41-2 psl.).

“Kai aš paaiškinau” (Byko
vui — Lietuvos vidaus komisa
ro pavaduotojui pirmosios rusų 
okupacijos metu —1940-41 m.), 
kad Tomkus buvo vertingas, 
gilios erudicijos teisininkas ir 
jokiu būdu nebuvo sovietų prie
šas, Bykov visai šaltai atsakė:

“Bus perspėjimas kitiems. 
Tam tinka ir nekalčiausias”. (I- 
mas t. 45 psl.).

“...kaip iliustraciją perspėji
mo kitiems, galima paimti A. 
Paškevičių, Panevėžio apskrities 
ūkininką. 1941 metų kovo mėn. 
Paškevičius Panevėžio kalėjime 
buvo nukankintas ir atiduotas 
artimiesiems palaidoti. Paške
vičiui buvo sulaužyti kojų, ran
kų pirštai ir du šonkauliai. Bu
vo manoma, kad per neapsižiū
rėjimą NKVD tardytojas per
davė artimiesiems lavoną, nes 
nukankintus NKVD slėpdavo.

“...Panevėžio NKVD nenurodė 
jokio kito Paškevičiaus nusikal
timo, kaip tik jo pasakymą: 
“Valdžia, kuri gaišina savo ūki
ninką, pati save apiplėšia”. “Tai 
pasakė Paškevičius, kai visą die-

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 meteis Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

! “...Julija, vienos Kauno gim- 
jenipp Rimošką j nazijos pirmoji mokinė, 1940 m. 
į kalėjimą... Jį lapkričio 7 d. turėjo nešti ,eise- 

ai Kauno sena- i no j Stalino atvaizdą, iškeltą ant 
ilgos karties... Bet liesa ketu
riolikmetė Julija ištarė: “Duo
kit man kitą nešti, Stalinas man 
persunkus.” Tai išgirdo gimna
zijos politorgas..., kuris kitą die
ną jau sėdėjo NKVD įstaigoje 
ir pranešė, kad Julijai vakar bu
vo persunkus Stalinas... Tardy- 

Baisi byla... Vieni sakė, 
kiti — 

(76-77 psl.).
“Mokytoja, vadinkim ją Al

dona Butkyte, renkant liaudies 
seimą, pasiūlė mitinge vieną val
dininką i Liaudies Seimo kandi
datus”... “kuriam mitingas ran
kų plojimu, atrodo, džiaugsmin
gai pritarė.

“Mitingas nenorėjo nė girdė
ti apie G. (rosmaną) Didžiulį, 
kurį komunistų patikėtinis siū
lė į kandidatus. Bet po atitin
kamos įžymaus komunistų vei
kėjo M. šumausko kalbos, kuris 
aiškiai pagrasino, Aldonos But- 
kytės siūlomas kandidatas bu
vo atmestas, o ji pati, vėlai va
kare, prie' milingo salės durų 
buvo areštuota. Aštuonis mė
nesius kalėjime tardoma, sun
kiai susirgusi, buvo paleista, bet 
po trijų savaičių mirė namuose, 
savo artimą draugę Bernadetą 
prašydama nepuošti jos kapo, 
nelankyti. Aldona mirė nuo il
go mušimo tardant.

(Bus daugiau)

1971 CHRYSLER
§3,760 factory equipped

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!BALZEKAS MOTOR SALES, INC.

4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515 
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(Tęsinys)
(“Po mūsų periodinės ir neperiodinės spaudos laukus pasidairius”)

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.

darbininku ir valstiečiu dikta
tūroje norėtų išleisti darbinin
kui nenaudingą Įstatymą...

“Liaudies priešas ir tas, ku
ris paabejos, ar naudingai daro 
visagalė komunistų partija ir 
NKVD kiekvienuose, kad ir ma
žiausios įmonės ar seniūnijos 
rinkimuose statydama kandida
tus ir “išrinkdama”, nors už 
juos išdrįstų nebalsuoti visas su
sirinkimas. Dar didesnis liau
dies priešas yra ir bus, kuris 
paabejos 100% Įvairių rinkimų 
rezultatais, laisvės paskolų lais
vanorišku pirkimu, soclenkty- 

nių pasižadėjimais, stachanovie- 
čių judėjimo malonumu, padė
komis ir garbinimais partijai ir 
vadams.

“Liaudies priešas yra ir bus 
kiekvienas, kuris pagalvos, kad 
kapitalizmo išnaudojimo kraš
tuose žmonės apsivelka, paval
go, kartais gal net geriau, nei 
Sovietų Sąjungoje...

“Liaudies priešas tas, kuris 
norėtų truputį daugiau žinoti, 
kas darosi už sąjungos sienų, 
taip pat baisus liaudies priešas, 
kuris išdrįstų Į užsienį parašyti 
giminei netinkamą laišką, arba 
susitiktu su užsieniečiu...

,eni nešdamas, 
amas kurui.
“19411 nųw

<KVD uždarė

nresčio NKVD punkto agentas, 
kokių sovietiniam režime rasi 
ant kiekvieno žingsnio. Agen
tas vadinosi Pavlik 13. Tas Pav
lik 13 Kauno NKVD Įteikė il
giausią raportą apie Rimošką, 
kaip užsienio — anglų ir ame
rikiečių šnipą. Tuo metu bu
vo Hitlerio ir Stalino medaus mas 
mėnuo, todėl toks nusikaltimas Julija mirusi tardoma 
grūmojo* mirtimi. Aš suradau ją išvežė į Sibir 
kelis asmenis, kurie paliudijo 

Himošką esant tikru bepročiu, 
nieku būdu neatitinkantį kalti
nimui...

“...Tuo metu mitinguose, laik
raščiuose ir radijo skelbė, kad 
reik sekti, nurodyti “liaudies 
priešus”, nes jų pilna Lietuva, 
papirktų Amerikos ir Anglijos 
imperialistų...” (I-mas t-mas, 49 
-50 psl.).

Veltui darė visokių žygių tuo
kart aukštas Lietuvos vyriausy
bėje pareigonis — “Mes valdy- 
sim pasaulį” autorius:

“...Aš kreipiausi Į Bykov, Ba
ranauską, Lietuvos kompartijos 
sekretorių A. Meskupą, kad jie 
savo galia paleistų nelaimingai 
pakliuvusį beprotį...” Veltui... 
Tardytojas Lukaškin reikalą iš
aiškino :

“Jeigu NKVD sako, kad kiš
kis suėdė vilką, tai taip ir turi 
būti”. (53 p.). Vadinas, bepro
tis Rimošką, patekęs per agento

į NKVD ran- 
kos-Anglijos’ 
ivo nukankin

488 MADISON AVENUE
Floor 21st,

praneša visiems savo klientams 
apie adreso pakeitimą 
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Neapdairus amerikiečiai
Iš JAV Karo Departamento išvogtas vadinamas Mc 

Namarros raportas, liečiąs Vietnamo karo eigą, jau ap
skriejo visą pasaulį. Raporto ištraukas pradėjo spaus
dinti New York Times, o dabar jas kartoja Europos ir 
Azijos dienraščiai. Minėti dienraščiai taip pat aprašinėja 
ir JAV vyriausybės užvestas bylas prieš New York Ti
mes ir Washington Post redakcijas. Bylos jau pateko į 
Aukščiausią JAV teismą ir kiekvieną valandą laukiamas 
sprendimas.

Net Sovietų Sąjungos vyriausybės kontroliuojama 
spauda, visą laiką laisvą Amerikos spaudą titulavusi ka
pitalistinės vyriausybės įrankiu, privalo aiškinti savo 
skaitytojams kaip spauda paskelbusi vyriausybę kalti
nančius dokumentus. Ji taip pat aiškina kontroliuojamos 
spaudos skaitytojams, kaip JAV vyriausybė-kreipiasi į 
teismą, kad jis uždraustų spausdinti prieš ketveris metus 
paruoštą vyriausybės pranešimą. Kiekvienas rusas tu
rėjo progos pamatyti, kad Amerikoje ne valdžios cenzo
rius, ne karo komendantas, bet tiktai teismas gali leidė
jams pasakyti, ko jie negali spausdinti.

Vietnamo ir Maskvos spauda, davusi savo skaityto
jams kelias slapto dokumento ištraukas, kaltina JAV vy
riausybę ir karo vadus dėl Vietnamo įvykių. Pravdos ir 
kitų sovietinių laikraščių skaitytojus nustebins McNa- 
marros užsakyta studija, bet jiems gali kilti mintis, kada 
gi bus paskelbti sovietų valdžios slapti nutarimai Čekos
lovakijai okupuoti? Kada bus paskelbti sovietų karo va- 

. dų nutarimai ir įsakymai Vengrijos ir Vokietijos darbi
ninkų sukilimams malšinti? Kada bus paskelbti sovietų 
valdžios pasitarimai ir nutarimai Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai okupuoti?

Panašūs sovietų valdžios dokumentai greitai nebus 
paskelbti, nes rusai atidžiau saugo slaptus valstybės do
kumentus. Prie jų neprieis neaiškūs, įtartini ar nepati
kimi tipai. Prie jų iš tolo neprieis joks užsienietis. Tik
tai amerikiečiai gali būti toki neapdairūs, kad prie tokių 
svarbių dokumentų gali prieiti ir juos išvogti toks neaiš
kus tipas, kaip Daniel EUsbergas. Tiktai Amerikoje iš
vogtus dokumentus jis gali du metu nešiotis, juos dau
gintų platinti ar pardavinėti. Dokumentai išvogti, dau
ginti ar dalinti 1969 metais, bet joks atsakomingas parei
gūnas jų nepasigedo, kol New York Times nepaskelbė 
pirmojo straipsnio iš 7,000 puslapių raporto.
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KAS NEDIRBĄ TAS NEVALGO!”
komendanto lozungas

, prasidėjo iš anksto paruošto 
“Antisovietinių elementų iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
deportacijų plano Nr. 001223’*' 
vykdymas, kurs savo masinio 
masto pasiekė metais vėliau 
1941 metų birželio 13 dienos 
naktį, kai iš anksto paruoštos 
komandos su importuotomis 
kariuomenės sunkvežimių gur 
guolėmis nakties metu visame 
krašte ėmė suiminėti ištisas 
žmonių šeimas, jas gabenti j 
“pakrovimo stotis” geležinke
lių stotyse ir po 50 galvų pa
krauti į prekinius bei gyvuli
nius vagonus.

Komandoms buvo griežčiau
siai įsakyta jokiomis aplinky
bėmis nepasakyti, kad išgabe
nus į Sovietų Rusijos gelmes

Konmnistų kaceto
Dviejų buvusių Sovietų 

Sąjungos vergų pranešimai

Pavergtųjų Pabaltijo tautų 
draugai praeitą savaitgalį 
Sherman House C hie a go j e bu
vo surengętUetuvos, Latvijos 
ir Estijos prieš 30 metų paver
gimo minėjimą, kuriame du 
ilgus metus buvę vergais sovie 
tų koncentracijos lageriuose 
pasakė ilgesnes kalbas iš savo 
ir kitų bedalių pergyvenimų.

Lietuva, Latvija ir Estija bu
vo okupuotos einant Molotovo 
ir Ribbentroppo slaptu 1939 
metų rugpiūčio 23 d. susitari
mu — Lietuva sovietų armijos 
okupuota 1940 metų birželio 15 
d., Latvija ir Estija porą dienų 
vėliau.

Vos spėjus raudonosios ar
mijos kareiviais ir NKVD poli
cija apstatyti sienas ir įstaigas,

šeimos bus išskirstytos, vyrai 
bus atskirti nuo šeimų ir vai-

JAV vyriausybė pradėjo veikti jai prieinamais bū
dais. Iš vienos pusės ji užvedė bylas pries slaptus ^sau
gumo tarybos raportus pradėjusius spausdinti didžiuo
sius dienraščius, o iš kitos pusės ji prisiekusiems teisė
jams įsakė ištirti, kaip tas raportas buvo pavogtas, kaip 
jis buvo platinamas, kiek jo kopijų padaryta ir kam tos 
kopijos buvo duotos. Daniel Ellsberg, 40 metų instituto 
profesorius, pajutęs Teisingumo Departamento ir FBI 
susidomėjimą McNamarros raporto likimu, dingo iš 
nuolatinės gyvenamos vietos. FBI jo negali surasti,, bet 
populiarus televizijos komentatorius Walter Crohkite jį 
surado, užrekordavo su juo pasikalbėjimą ir ketvirta
dienio vakare leido Ellsbergui visam kraštui papasakoti, 
kaip jį “sąžinė graužusi dėl karo veiksmų Vietname”, 
bet nei žodžio jis nepasakė, ar sąžinė jo negraužė, kai jis 
slaptus, dokumentus vogė, juos daugino ir dalino žmo
nėms kurie šių dokumentų matyti neturėjo.

Los Angeles, Cal., prisiekusiųjų teismas pradėjo' 
klausinėti žmones, kurie turėjo žinių apie raporto paruo
šimą ir jo dingimą. Prisiekusiems teisėjams 27 metų am
žiaus Linda R. Sinay papasakojo, kaip ji EUsbergo atneštą 
slaptą dokumentą kopijavo. Ji bandė verstis garsinimų 
pardavinėjimu, buvo net bendrovę įsteigusi, bet darbas 
jai nesisekė, bendrovėlė bankrutavo. Tuo tarpu Ellsber- 
gas 1969 metų pabaigoje už kopijų paruošimą jai sumokė
jo net 3150.00.

Tiktai neapdairioje Amerikoje toks tipas, kaip Da
niel EUsbergas, gali pavogti slaptą saugumo tarybos do
kumentą, multiplikuoti jį, dalinti žmonėms ir du metu lais
vai vaikščioti Tiktai didžioji Amerikos spauda, nekreip
dama dėmesio į slapto dokumento kilmę, ne tiktai spaus
dina jį, bet ir su vyriausybe teismuose veda kovą dėl tei
sės “informuoti skaitytojus”. Tiktai didysis Amerikos 
televizijos tinklas, nekreipdamas dėmesio į vagies užsi
mojimus, sudaro jam sąlygas teisintis dėl nepateisinamo 
dalyko.

Jeigu visame pasaulyje spauda būtų laisva ir infor
macijos galėtų laisvai plaukti, tai ir šitoks neapdairumas 
nebūtų pavojingas. Bet prie dabartinių sąlygų šitoks 
Amerikos leidėjų elgesys ir nesusivokimas visam kraštui 
gali būti labai pavojingas.

kai nuo motinų. Tatai reiškė, 
kad ne vien buvo šeimos suar
domos, bet ir kaip tautinės 
grupės likviduojamos: vyrai ir 
moterys išskirstyti sunkiems 
darbams nepakeliamose sąly
gose, o vaikai užauginami kaip 
rusiukai komunistai...

SSSR kacetai nemažėja, o 
pasibaisėtinai dangėja

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
dar 1955 metais iš sovietų ne
laisvės ir vergijos grįžęs ame
rikietis John Noble, knygos 
“I was slave in Russia” (Aš bu
vau vergas Rusijoje) autorius, 
kurs papasakojo klaikius per
gyvenimus darbų lageriuose 
Vorkutoje. Noble ateinantį mė
nesį išvyksta į Europą daryti 
pranešimų apie komunistų ne
šamo pasauliui pavergimo pa
vojus.

Savo pranešime Sherman 
House susirinkime Noble pasa
kė: “Ypatingai jaunoji karta 
yra linkusi abejoti, kad dar 
tūkstančiai žmonių vargsta ir 
gaišta sovietų Sąjungos prie
vartos darbų kacetuose, lauk
dami — nesulaukdami pagal
bos iš savo kraštų, nei iš lais
vojo pasaulio.

Žmonės, kurie patys nėra vi
so to patyrę, ypač jaunesnioji 
karta, yra linkę lengvai pati
kėti sovietų valdžios propa
gandai, esą ten viskas gerėja 
ir 'gerėja, žinoma, niekas ne
mėgsta kitam rodyti savo gė
dos vietas. Nemėgsta ir komu
nistai, juo labiau kalbėti ir 
prisipažinti, kad pas juos kles
ti prievartos darbo kacetai ir 
vergija. Jau 14,000 buvusių be 
laisvių, vergų kacetininkų yra 
Washingtonui pateikę savo 
paliudijimus apie jų išgyveni
mus Sovietų Sąjungoje. Iš tų 
paliudijimų aiškėja, kad So
mėtų Sąjungoje 1955 metais 
buvo “tik” 215 vergų darbo sto
vyklų, bet 1968 metais jų jau 
buvo 91i. Taigi, masinė vergi- 
a komunistų Rusijoje tebedi

dėja ir kacetų skaičiai tebedau 
gėja, o ne mažėja, kaip daug 
ias nori ir mano...

68% žūsta dėl bado ir 
nežmoniško elgesio

Antras kalbėtojas buvo šiuo 
metu Lake Geneva gyvenantis 
Olaf Tammark, kurs irgi beveik 
dešimtį metų ištvėrė sovietų 
nelaisvėje. Tammark savo pra
nešimą dar papildė padidintais 
vaizdais kito belaisvio nubrai
žytais apie pasibaisėtiną vergų 
gyvenimą Vorkutoje.

Vienas vaizdas rodo kaceto 
<omendanti “ofisą”. Pats ko- 
mentantas tikrina gyvais ske
letais virtusių vergų fizinę 
“sveikatą”. Sienoje kabo dide-

lis plakatas su užrašu “žmo
nės, kurie nedirba — neval
go!”

Kitas paveikslas rodo kaip 
kaceto belaisviai atneša ko
mendantui spygliuotose vielo
se nusižudžiusio vergo lavoną 
ir prašo, kad už atnešimą duo 
tų jiems pusę nusižudžiusiam 
nebereikalingos vandeninės 
sriubos porcijos...

Olaf Tammark pasakė: “Da
bar aš sveriu apie 150 svarų, 
bet Vorkutoje buvau 75 svarus 
“numetęs” ir aš nebuvau jokia 
išimtis. Jungtinių Valstybių ir 
kitų Vakarų valstybių valdžių 
statistika rodo, kad po praeito 
jo karo sovietai į savo darbo 
kacetus buvo sukišę 20 milijo
nų žmonių. Tačiau dar yra vi
sa eilė lagerių, kurių, skaičius 
ir vieta laikomi didelėje pa
slaptyje. Viename lageryje 
vergų skaičius ..svyruoja tarp 
2,000 ir 3,000 žmonių. Iš jų 08 
nuošimčiai dėl bado ir nežmo
niško su jais elgesio išmiršta...”

Susirinkime dar kalbėjo 
Lietuvos general. konsulas 
Petras Daužvardis, Chicagos 
latvių organizacijos pirminin
kas Viktors Viksnins, estų 
draugijos pirm. August Parts 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas Dr. Kazys Bobe
lis, kurs padėkojo garbės sve
čiams ir spaudai už atsilanky
mą. Daužvardis reiškė viltį, 
tį, kad faktai ir skaičiai apie

Fajerverkai tamsią naktį beveik uždengia britą parlamento rūmus 
ir "Big Ben" bokštą su garsiu laikrodžiu.

vergiją Sovietuose prisidės prie 
tos pasibaisėtinos padėties iš
kėlimo pasaulio forumo švie
son ir padėkojo kalbėtojams 
už pranešimus. Rep.

Pas ateitininkus svečiavosi 
E. Juškys

“Vienybė” š. m. gegužės 14 d. 
praneša, kad pas ateitininkus 
svečiavosi E. Juškys. Įdėta V. 
Zalatoriaus nuotrauka su to
kiu prierašu: “Tarybų Sąjun
gos pasiuntinybės konsulas pas 
ateitininkus. — Tarybų S-gos 
konsulas Washingtone E. Juš
kys (kairėje) šnekučiuojasi su 
čikagiškiu J. Dainausku Cice
ro ateitininkų. Pavasario vaka
re šv. Antano parapijos salėje. 
Vakaras diplomatui padaręs 
“gerą įspūdį”.

Įdomu, ar čia tik bendravi
mas ar ir bendradarbiavihias?

Stasys Juškėnas

DAR PO VIENĄ
Užstalėje Petras kalbasi su 

Ivanu:
— Ivanai, jeigu taip išmes- 

tum dar vieną taurelę, ar galė
tumei dirbti?

— Galėčiau.
— O jeigu dar vieną!
— O kodėl ne... Galėčiau...
— Na, jeigu dar vieną!
— Tada aš jau darbo dirbti 

nesugebėčiau. Tada kitus ko
manduočiau!

M. GELŽINIS

Ar gali prof. Dr. Ivinskis 
parašyti bešališką 

Mažosios Lietuvos istoriją?
3

Kanadiškė “Nepriklausoma Lietuva” 
1969 m. spalio 15 d.straipsnyje “Lietuvos 
istorijos problema” rašė, kad

“Lietuvos istoriją parašyti nėra leng
vas, bet labai atsakingas darbas. Vienam 
asmeniui pavedus, ji gali išeiti vienašališ
ka. Nežiūrint prof. Ivinskio pasiruošimo ir 
mokslinės erudicijos, tačiau būnant pri
klausomam vienai politinei grupei (Prof. 
Ivinskis yra Lietuvių Fronto vienas steigė
jų ir svarbus jo ideologas), sunku būtų įsi
vaizduoti, jog Lietuvos istorija būtų labai 
objektyvi, nes žmogus lieka saviems prin
cipams kietas.

Lietuvos istorijoje turės būti paliesta ir 
jos teritorija, jos politinės, ekonominės, 
kultūrinės, karinės sritys, neaplenkiant ir 
socialinių reikalų. Tos stambios sritys dar 
šakosis. Tad ar gali vienas asmuo būti ob
jektyvus visų tų problemų nagrinėjime ir 
jas teisingai bei tiksliai pristatyti. Sakysi
me, kaip prof. Z. Ivinskis vertins gruo
džio 17 d. įvykius, kaip bus prieita prie 
Vasario 16 d.” .

Iš “Nepriklausomos Lietuvos” pasta
bos matosi, kad ji straipsnį “Lietuvos isto
rijos problema” perspausdino iš “Dirvos”, 

reiškia, kad ji pavaizdavo ne tik savo,, bet 
ir Dirvos žmonių pareikštą rūpestį.

O kaip yra su mažlietuviais?
Profesorius Ivinskis mus stebina vienu 

reiškiniu: Apie Mažąją Lietuvą jis rašo 
daug, bet jis niekuomet nemini mažlietu- 
vių! Skaityk jo raštus kur tik nori — maž- 
lietuvių nėra! Jis, berods, kalba apie Ma
žosios Lietuvos “gyventojus”, apie “lietu
vius”, bet mažlietuvių jis, atrodo, nepa
žįsta. Ir jo politinė grupė, Lietuvių Fron
tas, pareiškė dėl mažlietuvių savaip. Jos 
leidinyje “Lietuvių Frontas ir Lietuvių 
Fronto Bičiuliai — LFB Valdybos Pasi
sakymas Lietuvos valstybės kO metų su
kaktyje”, 1958 m., į Laisvę leidinys nr. 1, 
pusi. 18 yra padėtas “LFB nusistatymas dėl 
M. Lietuvos ir Vilniaus lietuvių atstovavi
mo”. Jame žodžio “mažlietuvis” nėra.

Atminkim, kad Lietuvos priešai, vo
kiškieji mortensenininkai taip pat nepa
žįsta mažlietuvių. Jie, berods, mažlietu- 
vius ne visai nuneigia, bet stengiasi juos 
nutylėti kur tik galima. Ir gauname ku
riozą: ir klastingi Lietuvos priešai morten- 
seninkai ir karšti Lietuvos laisvintojai 
frontininkai — mažlietuvių titulavimo at
žvilgiu važiuoja vienos krypties bėgiais.

Ir dar viena aplinkybė sukelia mums 
abejonių:

Viena iš pagrindinių ir dar pakanka
mai neištirtų Maž. Lietuvos praeities pro
blemų yra jos apgyvendinimas. Senesnie
ji vokiečių ir daugumas lietuviškų istori
kų buvo ir tebėra tos nuomonės, kad maž- 
lietuviai buvo Mažosios Lietuvos autochto

nai, t. y. seni vietos gyventojai, kurių tėvų 
likučiai Dykroje pergyveno Ordino naiki
nimus ir po trijų šimtų metų, žymiai pa
daugėję, buvo Prūsų kunigaikščių laikais 
apgy vendinti”, t y. surašyti, į kaimus su
skirstyti ir kai kur, kaip žemių katastrai 
parodo , savo dirbamuose sklypuose raš
tiškai “įteisinti”..

Maždaug po 1920 m. grupė vokiškų 
mokslininkų pradėjo tvirtinti, kad maž- 
lietuviai, arba, kaip jie akcentavo, Prūsų 
lietuviai, nesą Maž. Lietuvos autochtonai, 
bet 15-me ir 16-me amžiuose iš Didž. Lie
tuvos, reiškia iš užnemunės į Prūsus atbė
gę baudžiauninkai. Tokios tezės pripaži
nimas ne tik labai apsunkintų lietuvių re- 
vendikaciją į visą Maž. Lietuvą, bet atim
tų jai ir visokį teisinį titulą. Deja, prie tų 
vokiečių mokslininkų galMojimo prisidė
jo ir keli Vokietijoje studijavę lietuviai, 
jų tarpe ir Dr. Ivinskis.

Mūsų skaitytojams anksčiau pristatyto
je Dr. Ivinskio knygoje “Lietuvos Sienų 
klausimu” yra ir keli pareiškimai, kurie 
sukelia abejonių. Viename 39 -me pusla
pyje padėtame sakinyje rašoma:

“šitaip atėjo daugiau žmonių iš Nemu
no antros pusės į mažai dirbamus ir retai 
gy venamus (šiaurės Rytprūsių) plotus”.

Šitas gerb autoriaus sakinys parodo, kad 
jis ir 1946 metai tebebūto vokiškų morten- 
seninkų pažiūros. Dėl to mes ir esame su
sirūpinę, ar panašios mintys tik nebus pa 
tekusios į naujai kuriamą Lietuvos Istoriją?

Ta pačia proga norime nurodyti į Dr. 
Jakšto straipsnį “Mažosios Lietuvos istori

ja” įdėtą Liet Enciklopedijos XV-me to
me, 401 — 414 pusi. Ten Dr. Jakštas rašo:

“Albrechto (Prūsijos kunigaikščio), 
taip pat ir jo įpėdinių vykdomosios koloni
zacijos pagrindiniai šaltiniai yra minėti 
katastrai, kur surašytos sodybos su kaimie
čiams duotomis žemėmis ir jiems uždėto
mis pareigomis. Nesakoma, nei kada tie 
kaimai įkurti, nei iš kur jų gyventojai 
atėjo”.

Čia mes norime pridėti, kad jokio aiš
kinimo nereikia, nes ir taip yra aišku; tie 
kaimai čia stovėjo iš senų senovės, o jų 
gyventojai buvo autochtonai, x čiabuviai. 
Toliau Dr. Jakštas labai gerai panaudoja 
net paties Mortenseno tokius žodžius:

“Net ir toks H. Mortensenas, neigęs pir
mykščius M. Lietuvos gyventojus buvus 
lietuvius, pabrėžtinai teigė: girios buvo 
sodybų tuštumos, oe ne gyventojų. Gyven
tojų jose knibždėte knibždėjo”. Kadangi 
Mortenseno žodžiai yra lyg iš mūsų burnos 
išimti, mes prie jų nebeturime ko bepri- 
dėti.

Ir trečioje vietoje dr. Jakštas pataiko į 
patį taikinio vidurį tokiu sakiniu: ‘‘Ta di
džioji kolonizacija buvo iš esmės vidaus 
kolonizacija”.

6. VOKIŠKIEJI MORTENSENINKAI
Straipsnio aiškumo dėlei turime šioje 

vietoje aptarti vokiškuosius mortensenin- 
kus.. Mortenseninkai yra mirusio prof. 
Mortenseno mokslų apie Mažąją Lietuvą 
pritarėjai, Rytų Europos tyrinėtojai, ku
rie rašo nepalankius straipsnius ir skelbia 

nepalankias knygas apie Lietuvos valstybę 
ir lietuvių tautą, vartodami tuos pačius 
įtaigojimus ir Įtaigojimo metodus.

Po 1920 m., o dar intensyviau po 1923 
metų, vokiškieji Rytprūsių ’praeities tyri
nėtojai visiškai sutrypė senąją, pačių vo
kiečių sukurtą Maž. Lietuy’os istorinę kon
cepciją ir į jos vietą pastatė tokius naujus 
istorinio pobūdžio įtaigojimus :

1) Prieš Ordino atėjimą į Pabaltijį, t. 
y. 12 amž. gale ir 13 amž. pirmoje pusėje, 
lietuvių giminės dar negyvenusios nei prie 
Baltijos jūros, nei prie Kuršių Marių.

2) Baltijos pajūryje ir prie Kuršių 
Marių gyvenę kuršiai.

3) Tryliktame amž. žemaičiai gyvenę 
Žemaičių aukštumoje ir į rytus nuo Duby
sos.

4) Nemuno žemupyje gy venę prūsiški 
skalviai, o Į \rakarus nuo Nemuno vidupio 
— prūsiški sūduviai.

5) Aukštaičiai gyvenę už Nemuno, į 
rytus nuo Nemuno vidupio.

6) Jau prieš Ordino atvykimą visas 
Dykra virtęs kraštas tebuvęs retai gyvena
mas ir ten gyvenusių giminių (kuršių, 
kuršiškų, karšuvių, skalvių, nadruvių, 
bartų, galindų ir sūduvių) fizinis pajėgu
mas tebuvęs menkas.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti
“NAUJIENAS”
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DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 

IR GERKL1S LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2354 W iJ.-a S'KtET
Ofise telefu PRospect 8-3229

Rezid. t*(«Ez WAibrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai, ryto, 

auo 7 iki 9 vai, vak. Tree, uždaryta.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd, (Crawford 

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

Jei neataUepta, skambinti 374-OU12

lelef^ PRospect 8-1717

DR. S. BOS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
UKtai antrad lenia>^ ir penktadieniais, 
ireciad. ir sekmad. oiisas uzo&rytaa.

3241 WEST 66th P LA C k
Phene: REpublic 7-786b

WL PtlkR UKAZIS
^ fH Y SIČIAM AND SURGEON 

'" -2434 WEST 7I*t STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezidu 388-2233
° OFISO VALANDOS: 

nrinadieniais ir ketvirtao. 1—7 vaL, 
Matrass, penktadxexu nuo 1—5, tree.

ir sesuo.. ūkiai susitarus

Paul Simon - demokratų kandidatas
Pirmadienio, birž. 21 d. va

kare Conrad Hilton viešbučio 
didžiojoje salėje įvyko vicegu
bernatoriaus Paul Simon gar
bei banketas. Žmonių buvo 
daugiau tūkstanties. Salė bu
vo kimšte prikimšta. Dauge
liui teko sėdėti prie balkonuo
se esančių stalų.

Bankete buvo patys įtakin
giausi demokratų partijos pa
reigūnai, pradedant Chicagos 
meru Richard J. Daley su žmo
na ir baigiant vicegubern a to
riu gerai pažįstančiu precinkt 
to kapitonu.

Pagrindinę kalbą pasakė me 
ras Daley. Labai gražiai ir aiš
kiai kalbėjo pats Paul Simon. 
Daley išdėstė demokratų par
tijos programą ir pagrindinius 
filosofijos nuostatus tai pro
gramai įgyvendinti. Daley yra 
praktiškas žmogus. Jis nesirū
pina jokiomis atitrauktomis 
idėjomis, bet kiekvieną kartą

____________________

GRAD1NSKAS
Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1S1N - EISIMAS
MNUbCKUA IK LIUUS

GIkeKOLOGINS CHIRURGIJA 
oi32 bo. Ava* WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamoimi Ml 3-uuul.

NEBEKENTĖK

GALI GAUTI VĖSINTUVĄ

2512 W. 47 SY. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVJI

Dr. A. JENKINS
G Y u r f Qja$ ir CHIRURGAS 

J844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

dien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Tree. ir šeštaa. uzaaryta.

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

Apdraustas perkraustymaz 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882

jis galvoja, ką praktiško jis ga 
lėtų padaryti kilusiai proble
mai. Jis pravedė greitkelius, 
praplėtė gatves; jis apšvietė 
skersgatvius, lūšnų vietoje pa
statė daugiaaukščius mūrus ir 
įvedė daugelį kitų reformų. 
Ne jis vedė greitkelius, bet jis 
sudarė reikalingus planus ir 
suorganizavo tiems keliams 
reikalingus pinigus. Jis ir da
bar rūpinasi įvairiais Chicagos 
miesto gyventojų reikalais. Da 
ley yra numatęs ir paruošęs 
planus šio didmiesčio ateičiai. 
Ne pasakiškus planus, bet ap
čiuopiamus ir įvykdomus.

Įdomiausią kalbą pasakė 
pats vicegubernatorius Paul 
Simon. Jis lyra apdairus ir 
protingas politikas. Visi lau
kė, kad jis pasakytų, ar jis 
kandidatuos į Illinois guberna
torius. Jis pačioje kalbos pra
džioje pareiškė, kad daugelis 
žmonių jo klausia to paties. 
Vakarienės metu keli svečiai 
jo klausė to paties dalyko. Jis 
pats norėtų atsakyti į šį klausi
mą, bet jis dar negalįs to pa
daryti. Jeigu jis kandidatuotų, 
tai, žinoma, tik Illinois guber
natoriaus pareigoms. Bet jis 
tuo tarpu negalįs pranešti, ar 
jis kandidatuosiąs.

Jis negalįs to padaryti, nes 
tokioms pareigoms kandida
tuoti brangiai kainuoja. Rei
kia ne tūkstančių, bet šimtų 
tūkstančių dolerių. Tokios su
mos jis neturįs. Kandidatuoti 
be pinigų, tai — pralaimėti rin 
kimus. Simon padėkojo vi
siems susirinkusiems, 

kad kiekvienas

0^.1 i/fil
mais arkliu lenktynių savinin
kas, New Jersey demokratas, 
duotų Illinois respublikonams 
tokią stambią sumą. Jeigu įti-

Paryžiaus gyventojui, gal, ir aišku, 
tačiau užsieniečiui automobilistui to
kios Paryžiaus gatvės linijoj sudarytu 

daug sunkumu.

kinančio paaiškinimo nebus, 
tai šis klausimas vargins gu
bernatorių ištisą metą.

Kalifornijos sen. John V. 
Tunney turėjo pasakyti svar
biausią kalbą. Jis labai gražiai 
kalbėjo, bet savo minčių jis, 
matyt, neapsvarstė. Amerikos 
vyriausybei, kongresui ir vi
sam kraštui košės privirė ne
patikimas tipelis, pradėjęs 
laikraščiams dalyti slaptus 
valstybės dokumentus, o Tun
ney aiškino susirinkusiems, Į 
kad kaltas buvęs prezidentas 
Johnsonas, karo sekretorius; 
McNamarra. ir kiti aukšti pa-! 
reigūnai. Ateiti į demokratų* 
vadų susirinkimą ir pasakoti 
jiems apie demokratų pareigū
nų klaidas, neatsiklausus ir 
neišsikalbėjus su tais pačiais 
pareigūnais, gali tiktai jaunas 
ir mažai galvojantis senatorius. Į 
Jo kalba buvo graži, palygini-____________________ ______
mai vykusiai parinkti, bet ne-’j pirm. Rimą Sukauską, 
logiška, siekianti skubaus bet tel. UN 293-4787. 
labai trumpo efekto. Tokias į 
kalbas sako tiktai labai vaikiš-

DLOC Valdyba

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

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS; Pinnad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo S'iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vai.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA,

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

nes jis 
banketo 
rinkimi-

2618 W. 71st St. — Tei. 737-5149
Tikrina akis, Pritaiko akinius ir 

‘‘contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

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

CHICAGO. ILL. 60629

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR IŠ LIETUVOS

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
TeU 925-8296

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

uždaryta.
Rez. teU WA 5-3099

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 Kasčiauskas 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 rugpjūčio 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

žino, 
stalas prisideda prie 
nės jo kampanijos.

Prieš kelias dienas visi paty
rėme, kad vienas New Jersey 
demokratas, uždarbiaująs ar
klių lenktynėmis ir pajutęs, 
kad leidimui gauti susidaro 
rimtas pavojus, jis davė $100, 
000.00 Illinois respublikonams 
ir visos jo bėdos išgaravo. Bet 
žmogus, kuris . kontroliuoja 
respublikonų partiją ir eina 
Illinois gubernatoriaus parei
gas, nieko nežino apie 100,000. 
00 dovaną respublikonų parti 
jai, — pareiškė vicegubernato- 
rius Simon. Paul Simon ne
tvirtino, kad gub. Ogilvie me
lavo, kai sakė, kad nieko neži 
nojo apie tokią didelę Phillip 
Levine dovaną, bet gubernato
rius turi šį reikalą ištirti ir in
formuoti valstijos gyventojus 
apie visą įvyki.

Vicegubernatoriaus pastabos 
apie gub. Ogilvie buvo labai aš 
trios. Gubernatorius turės įti
kinančiai paaiškinti valstybės

ki politikai.
Vicegubernatorius Paul Si

mon greitai susiprato ir pareiš
kė, kad jis nepritaria sen. 
Tunney pareikštoms mintims.’

Didžiausią naudą Paul Simo 
nui padarė darbininkų unijų 
atstovas Germano. Jis viešai 
pareiškė, kad organizuoti Illi
nois darbininkai gubernato
riaus pareigoms rems Paul Si
mon. Merui Dalev tai buvo di- 
dėlė staigmena. Yra keli de
mokratai, norį kandidatuoti 
gubernatoriaūs pareigoms, bet 
nei vieno neremia^Srganizuoti 
Illinois dafbininkai. Jeigu 
merui Daley įteks spręsti, kurį
parinkti kandidatu gubernato- turi dviems metams stipendiją 
riaus pareigoms, tai jis pasi- ruoštis daktaro laipsniui, 
rinks tokį kandidatą, kuris ga 
Ii laimėti. Daley dabar žino, 
kad organizuoti darbininkai;
rems Paul Simon. | Vieton gėlių prie,

Lietuvių Radijo 
leidėjas ir komentatorius An- Kynasto kapo, valstiečiai 
tanas Rudis su Marijona Rudie dininkai paaukojo Tautos 
ne turėjo dideli stalą apsėstą dui $50.

LOS ANGELES, CALIF
Jaunas kalbininkas

Jonas Skirius šį mėnesį Har
vardo universitete, Cambridge, 
Mass., gavo magistro laipsnį. Jis 
studijuoja romanų kalbas, lite
ratūrą ir asmenybes. Pagrindi
niu dalyku yra ispanų kalba ir 
literatūra, bet turėjo imti pran
cūzų ir lotynų kalbas.

Nuo birželio 14 d. iki rugsėjo 
10 d. Jonas Skirius studijuos Pie
tų Amerikos valstybėse: Peru, 
Chilėje, Urugvajuje, Argenti
noje, Brazilijoje ir kitose valst.

Jonas Harvardo universitete

NEW YORK, N. Y.
mirusio 

Forumo birželio 19 d., savo nario Alberto 
liau- 
Fon-

svečių. Buvo Rudžio šeimos 
nariai, Dr. Kazys Bobelis su 
žmona, kun. P. Cinikas, Frank 
J. Schaffer su ponia, M. Gude
lis ir kiti. Salėje prie kitų sta
lų buvo dar keli lietuviai.

Reporteris

ANGLIJOJ VAIKAI 
VAIKUOJASI

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

wAiKROOtlAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Paisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tel.; REpublic 7-1941

jlLLLJ

DR. V. P. TUMAS0N1S 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef,* HEmiock 4-2123 
Rezid. teHv-. GFBson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Support*) ir t. t.

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

——sumnuMo------ 5

NAUJIENAI
-------------« Tom SklTTS—--------

ir prop* anno tlctai ps-

NAUJIENAS

PLEASE 
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fir si I

IGELININKAS
(PDTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

gužauskų] 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA I 
2443 WEST 63rd STREET

I Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 J
-... __ -----

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

IR SŪNUSTTVAC 1 s> v

MAJRQUETTE
Aff 2533 W. 71st Street

Telel.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741-1742

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

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Our wildlife has no defenre 
against the careless use of fire. 

So please follow Smokey’s ABCc 
Always bold matches till cold. 
Be sure to drown all campfires,

them ftgain. Crush all 
smokes dead oun

Please! Only yog can 
pre-rent forest fires

Call: Frink ZapoUj

GA 4-8654

4«rni Tirtem -CasBaRy Ccmoanv

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

stogus, langus, dažau, sutvarkau 
elektrą ir t. t.

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

K. E R I N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
T»Homl auto metorof, staWiial, 

tuna-vp* Ir t. ♦.
4C24 So. CALIFORNIA AVE.

I CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327
-- ----------------- JI, II II.ILII. |»| n II « IIW...HM- . »

DETROIT, MKH.
Pavergtų Tautų paroda

Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centro Valdyba praneša, kad 
Pavergtų Tautų savaitgalio ati
darymas (festivalis) įvyks lie
pos mėn. 16 dieną, penktadienį, 
6 vai. p. p., vidurmiesty, prie 
upės kranto. Pavergtųjų Tau
tų motorkada įvyks liepos 17 d., 
4:30 vai. p. p. nuo Public Liba- 
ry-Woodvard Avė., ir baigsis 
5:30 vai. prie Civic Center. Prieš 
prasidedant motorkadai, auto
mobiliams parkavietė yra ant 
John R.-Kirby, užpakalyje me
no muziejaus.

Tarptautinio festivalio vieta 
Detroito vidurmiesty, prie upės 
kranto, ten pastatytuose name
liuose. Vienas tų namelių bus 
skirtas lietuviams. Tame name
lyje galima bus išstatyti bei iš
kabinti lietuviškų ornamentų: 
audinių, drožinių ar molio dirbi
nių pardavimui bei parodymui 
amerikiečiams.

D. L. O. C. Valdyba prašo 
Detroito ir apylinkių visuome
nę, jei kas turi minimų ekspo
natų, paaukot arba duoti par
davimui už nustatytą paties sa
vininko kaina. Jei daiktas bus 
parduotas, suvenyro savininkas 
gaus už parduotą daiktą pinigus.

Eksponatus rinkti ir tvarky
ti pavesti visuomenininkei Ste- 
fanjai! RaUnelienei, tel. TA 6-

Birminghame, Anglijoje, 14 
savaičių nėščiai dvylikos metų 
mergiotei Brendai padarytas 
abortas sukėlė didelį susijaudi
nimą. Bažnyčios šaukia mitin- 

' gus, parlamento nariai ginčijasi 
vieni prieš, kiti už, Scotland 

'■ Yardo agentai rengiasi traukti 
teisman abortą padariusią dak
tarę ginekologę Mary Wilson. 
Per Birminghamą pražygiavo 
8,000 žmonių demonstracija, pro
testuojanti prieš abortus. Gene
ral, registrar© įstaiga praneša, 
kad keliais paskutiniais metais 
abortai tarp nepilnamečių, jau
nesnių kaip 16 metų, padaugėjo 
30 nuošimčiais. Trijų mėnesių 
bėgyje padaryta 544 abortai, 
Viena nėščia mergiotė buvusi 
tik 11 metų amžiaus.

Brenda esanti nedrąsi “intra
verte” (savyje užsidariusi) mer
gaitė. Ji turinti 13 metų am- 

, žiaus bernioką, “draugą”.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

—Žagariečiy Klubo piknikas įvyks 
birželio 
Liepos), 
12 vai. 
kestras. 
svečius 
leisti laiką su Žagariečiais.

A. Šankus

27 d., Kay’s sode (buvusiame 
82nd ir Kean Avė. Pradžia 

Šokiams gros G. Joniko or- 
Kviečiam visus narius ir 

atsilankyti ir Linksmai pra-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių y
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos 

 <

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENA 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDMLXAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAros 7-1138-1139

Dėl platesnių informacijų taip 
pat prašome kreiptis į DLOC 
Valdybos narius vicepirm. Elz
bietą Paurazienę, tel. UN 2-3298,

— Tauragės Klubo pusmetinis na
rių susirinkimas įvyks birželio 27 
dreną 2 vai. popiet, Hollywoood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai 
kviečiami atsilankyti.

Klubo Valdyba

— Upytės Draugiško Klubo.pirmas 
piknikas įvyks birželio 27 dieną, sek
madienį, Onos Bruzgulienės darže, 
8274 So. Kedzie Avė. Pradžia 12 vai. 
Šokiams gros geras Antano Walluno 
orkestras. Bus visokių vaišių ir gė
rimų, taip pat bus gražių dovanelių. 
Upytiečiai kviečia visus narius ir sve
čius į šį linksmą pikniką. Lauksime 
jūsų atsilankymo.

A. Kalys, rast.

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COm.modore 4-2228
South Holland, Illinois
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JIS C H I C A G O S IR* 

APYLINKIŲ

♦

Paliks State gatvę 
*„ tik pėstiesiems 
* Čikagos miestas vis dar svars 
Jo įvesti miesto centre rajoną, 
kuriame būtą draudžiama įva
žiuoti automobiliams ar auto
busams. Miesto valdyba svars 
Jė New Yorko, išbandytą atvejį. 
•J en kiekvieną antradienį bū
davo uždaromos gatvės 10-ties' 
kvartalų plote. Po triji^ savai
čių miestas tą planą atšaukė, 
nes vieliniai biznieriai ėmė 
Skųstis, kad labai sumažėjo 
biznis. c ,

Čikagos plane numatoma už 
daryti State gatvę tarp Ran
dolph ir Van Buren. Yra ir ki
tokią pasiūlymų. Bus bando
ma išvengti susisiekimo iš ry
tų pvakarus sutrukdymų.

Miesto atstovai važiuoja į 
Dayton, Ohio, kur šį savaitgalį 
bus uždaryta mašinų judėji
mui miesto dalis. Daytone 
gatvėse- organizuojami-koncer
tai, šokiai. Bus bandoma orga
nizuoti panašias pramogas ir 
Čikagos centre, gatvės vidury
je. • —

liams bizni. Jis siūlo įvesti lei
dimus, kuriuos pornografi
nių knygų ir žurnalų pardavė
jai galėtų įsigyti už $2JMM) dol. į 
metams. Nešvarių filmų rody-Į 
tojams leidimai būtų SL,(MK> 
doL metams.

Laimėio 480.000 dol. j
Jauna Čikagos negrė Robbie! 

Williams laimėjo pirmą pre-Į 
miją Irish Sweepstake loteri
joje,-' paremtoje arklių lenkty-, 
nių rezultatais. Ji yra be darbo, 
kaip ir jos draugas, kuris nu
pirkęs laimėjusį bilietą, jai pa
dovanojo. Jis jau pareiškė vii-Į 
tį, kad mergina ir toliau bus 
draugiška ir nepamirš, iš ko ji 
gavo laimingąjį bilietą.

Prieš pornografiją
; Springfieldo atstovas John 
Fary, deni, iš Čikagos pasiūlė 
suvaržyti pornografijos pirk

Gavo namams pinigus
Federalinės valdžios butų de

partamentas išdavė Čikagos 
miestui pažadėtus 26 milijonus 
dolerių, nors Čikaga ir neišpil 
dė visų sąlygų, nepatvirtinda
ma visų naujų butų statybos 
vietų. Iš 663 sklypų patvirtintų 
naujiems butams , tik 242 yra 
baltųjų apgyventose miesto da 
lyse.

Reikia 1.000-ties, 
o atėjo tik vienas .

, Čikagos taxi bendrovės Che
cker ir Yellow Cab prieš kiek 
laiko paskelbė, kad joms rei
kia apie 1,000 naujų vairuoto
jų. Ogilvie tuoj pareiškė, kad

birželio Įvykių minėjime Čikagoje, atlieka meninę programą

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SWITCHBOARD — TYPIST 
Experience necessary. Pleasant work
ing conditions. 9 to 5 hours. (Insur
ance Agency) moving-to Lincolnwood 
within 3 months... must be able to 

move to new location.
PHONE FOR APPT. 

MISS AMELY 761-9200

DEPENDABLE WOMAN 
WANTED

General housework. One or two 
day week.

Steady. References. Skokie.
OR 5-4400

- ' . ' ■ - ‘ ■ -
* HELF WANTED — MALE 

Darbininku Reikia

WANTED EXPERIENCED 
FULL TIME BUTCHERS

~ ■ ?. Top Wages
- • •• Apply In Person at:

SOUTHWEST PACKING CO.
Purveyors to Restaurants, 
Hotels and Institutions.
3125 E. 92nd STREET

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

FREE SAMPLES
BASIC H AND BASIC L 

DISTRIBUTORS NEEDED
CALL
779-8746

MARQUETTE ART GALLERY ♦ A. PETRIKONIS
Original Oil Paintings by European and American Artists. Custom Framing, 

Interior Designs, Portraits, Art Supplies, Art Gifts. 4
Paintings Cleaned & .Restored.

3215 West 63rd Street, Chicago, III. 60629. Phone: 436-2112 >
i Hours: Mon., Thurs., Fri. — 9 ‘A. M. to 9 P. M., Tues., Wed., Sat. — 
j 9 A. M. to 6 P. M., Sunday — 11. A. M to 5. P, M, We speak Lithuanian.

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

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, UL 60629. • TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairią prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI ĮLIETU VĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

imi! iii rrm—r-^“ ~ /m
V. VAL ANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to saviyegulariy!

Paid and 
Compounded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO 6%

see us for 

financ*n9 

AT OUR LOW RATES
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME ...

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD

Peter Kazanausk as, President

HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4

CHICAGO, ILLINOIS 60608

Phone: Virginia 7-7747

Thur.9-8 Sat. 9-1
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REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Į Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA18

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUČMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
NORTH RIVERSIDE — 

Anxious to sell 3 bedroom brick, 
car attached garage, screened porch, 
finished basement, beautiful yard. 
Low taxes. Needs decorating. Priced 

below appraised value.
, $34,500 or best offer. 

Tel. 366-1379

MARQUETTE PARKE 6 kambarių 
mūro namas. Centrinis naujas gazu 

šildymas. Palikimas.
Tel. 778-6916

tiek vairuotojų jis pasiusiąs iš 
šalpą gaunančiųjų tarpo.

Dabar taxi bendrovės prane
šė, kad per tris savaites šalpos 
įstaigos atsiuntė bendrovėms 
39 kandidatus. Iš jų į darbą bu 
vo priimti 36 asmenys, tačiau,

— / Pedagoginį Lituanistikos 
Institutą jau įstojo šie K. Done
laičio Aukštesniosios Lit. m-los 
abiturientai: Marytė Buivydaitė, 
Dalia Galesaitė, Rima Janulevi- 
čiūtė, Rasa Macevičiūtė, Jūratė 
Namikaitė, Daina Plaušinaitytė,

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

kai reikėjo pradėti darbą, 
sirodė tik vienas.

Elektra nutrenkė

pa Ona Požarniukaitė, Asta Rama
nauskaitė, Liana Ramonaitė, 
Gražina Valavičiūtė. Registraci
ja tęsiama toliau. Ir šiais metais 
aukštesniąsias lit. mokyklas

TASTEE FREEZ
Plus stock. Southwest side. 
•5.18,500 cash.

581-1126
9 A. M. to 1 P. M. and

9 P. M. to 10 P. M.

ST. DENIS — BOGAN

7 room Cape cod. Large paneled 
family room. New kitchen.

$29,000. By owner.

PO 7-1274

APŽIŪRĖKITE SEKMADIENĮ 12—4 
vai., 5626 So. Maplewood. 5 kamba
riu, 2 miegamu mūro bungalow. Tik 

$18,500. Tel. 254-5553

Leon Reno, savo darbovie
tėje, 6238 S.Oakley, nešė ilgas 
metalines kopėčias, kurios už
kabino elektros vielą ir srovė 
Reno užmušė vietoje. Kiti du 
darbininkai turėjo gumines 
pirštines ir srovė jiems nepa
kenkė.

Lt. gov. Paul Simon 
kalba kaip kandidatas
Čikagoje pirmadienį įvyko 

demokratų pietūs, kuriuose 
kiekvienas turėjo sumokėti po 
100 dol. už lėkšte. Pietūs vvko 
Lt. gov. Paul Simon labui. Jis 
pats kalbėdamas pietuose kal
tino Ogilvie administraciją 
neturint krypties, nuoširdumo 
ir stiprių įsitikinimų. Simon 
ragino Illinois gubernatorių 
sustabdyti kraujo praliejimą 
Cairo mieste, ragino ištirti, 
kaip ir už ką arklių stadijonų 
savininkas davė respubliko
nams 100,000 doleriu. » c

Iš Paul Simon kalbos daug 
kas spėlioja, kad jis pa
skelbs savo kandidatūra i Illi
nois gubernatoriaus vietą. Pie
tuose buvo ir Čikagos meras 
Daley.

Susitarė dėl 
Crosstown greitkelio

Springfielde demokratai su
sitarė su respublikonais, kad 
demokratai, parems guberna
toriaus Ogilvie reikalaujamą 
900 milijonų bondų projektą, 
jei Ogilvie duos Čikagai 33 mi- 
lilijonus dol. Crosstown greit
keliui ir pakankamai pinigų 
CTA subsidijai, kad nereikėtų 
pakelti CTA autobusų kainų. 
Smulkmenos bus aptartos šią 
savaitę.

TRUMPAI
—-    ""     - , l._  ——   „ ,|    

— Kent State universiteto bib 
liotekoje yra įsteigtas Baltų 
skyrius, kuriame sutelkiami 
duomenys, knygos, raštai ir 
dokumentai apie Lietuvą ir ki 
tus Pabaltijo kraštus. Taip pat 
yra planuojama praplėsti šį 
skyrių mikrofilmomis. Univer 
sitetas tikisi dėmesio ir para
mos. Informacija yra gauna
ma rašant: Lithuanian Sec
tion, Baltic Room, Kent State 
University Library, Kent, Ohio 
44242.

baigusiųjų Į Institutą ligi šiol 
jau įstojo 26 nauji studentai, 
šis Institutas, kaip visiems jau 
žinoma, ruošia mokytojus li
tuanistinėms mokykloms. Ta
čiau Institutą baigusysis moky
toju gali ir nebūti, jeigu mo
kyklinis darbas jam nepatin
ka. Jis gali būti laikraščio ar 
kitų lietuviškojo kultūrinio gy
venimo sričių bendradarbiu, 
kuriam taip pat reikalingas 
platesnis ir gilesnis lituanisti
nis pasiruošimas. O be to, toks 
pasiruošimas reikalingas (o 
gal ir reikalingiausias!) jo 
būsimai lietuviškai šeimai.

— Gintaras Kastys, dr. Rai
mondo ir Florencijos Kasčių 
vyriausias sūnus, baigė Michi- 
gano universitetą Lansing, 
Mich. Vasarą jis dirbs Chicago 
Park District Įstaigoje, o ru
denį tęs mokslus Magistro 
laipsniui viename iš šešių JAV 
universitetų, kurie jam pasiū
lė geras studijų sąlygas. Ginta
ras Kastys yra geras ledo rutu
lio žaidėjas.

BRIGHTON PARKO APYLINKĖJ 
SAVININKAS PARDUODA 

TAVERNĄ
ir 2 butus po 4 kambarius. Oro vė
sinimas. Biznis Įkurtas prieš 16 metų. 

Prieinama kaina.
Skambinkite VI 7-8397

BY OWNER. 7 ROOM BRICK 
HOUSE

4 Bedroom plus 4% Room Basement 
Apartment. Gas heat. cer. bath. New 
carpeting. Flood control. 2 car garage. 
Near schools. Vic. 49th — Kedvale. 

Must see to appreciate. 
523-7067

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

DĖMESIO! KARPENTERIS!
Pataisysiu viską, kas tik reikalinga 
prie namų — didelis ar mažas darbas. 

Pastatysiu ir naują. Tel. 582-7595.

NORWOOD CONSTRUCTION 
Special prices on dormers 
and additions, aluminum 

siding and soffits. 
469-1241 or 867-7799 — 

FRANK HUDSON

DIDELIS 
PUIKUS BARGENAS

Karališko dydžio kambariai. Tik 5 
metu 5% kambarių su 2 voniom, 3 
dideliais miegamaisiais, didesne vir
tuve ir valgomuoju taip pat bufetu 
joje. Visas namas su centriniu oro 
vėsinimu yra ilgesnis ir platesnis už 
normalius. Toki namą ir toki barge- 
ną sunku rasti. Jūs sutaupysite daug 
pinigų. Tik paskubėkite. Skambin

kite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
su baldais suaugusiems 2-rame aukšte. 

6541 So. CAMPBELL Avė. 
Skambinkite WA 5-6616

CICERO — 15 ir 59 Avė. apylinkėje, 
2 butų po 6 kamb. mūras su 3 mieg., 
pilnu rūsiu, atskirom šildymo siste
mom gazu. dvigubu garažu. $37,900. 
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct, Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

♦ Tautinis kostiumas parda
vimui. Teirautis telef.. 737-2789.

(Sk)

♦ Į IV Dainų šventę Chicagon 
liepos mėn. pirmomis dienomis 
pradės skristi —■ važiuoti cho
ristai iš Amerikos ir Kanados. 
Juos sutikti ir atvežti į Jaunimo 
Centrą yra reikalingas susisie
kimo priemonių patarnavimas.

Dainų šventės Komitetas pra
šo geros valios lietuvių tam tiks
lui paskirti savo turimus auto
mobilius su šoferiais. Paskyrę 
savo automobilius Šiam svar
biam reikalui bus laikomi IV 
Dainų šventės rėmėjais. Auto
mobilius prašome registruoti 
Dainų šventės būstinėje, 6643 S. 
Maplewood Ave., Chicago, m. 
60629, telef. 436-5665 arba 
778-2858. (Pr). J ;

— Būkime pareigingi ir bi
lietus Į IV Dainų šventę, kuri 
įvyks liepos 4 dieną, įsigykime 
kaip galima anksčiau, išven
giant susigrūdimo paskutinėje 
savaitėje arba prie įėjimų — 
kasoje. Bilietai gaunami Mar
giniuose, 2511 W. 69th St. 
Chicago, Hl. 60629, tel. PRos
pect 8-4585. International Am
phitheater salė yra vėsinama 
(air conditioned).

OWNER

!—5’s, brk. Full bsmt. 

3017 WE£T 41st PL.
BI 7-0336

MARQUETTE PARKE Į vakarus nuo 
California Ave. savininkas parduoda 
2 aukštų modemų mūro narna. 2 bu
tai po 5% kambarių su 3 miegamai
siais ir paneliuotu kambariu su prau

sykla beismante. WA 5-0970

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

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tvera.

(Pr.)

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

|imo sąlygos, j
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kadzie Ave. P R S-2233 ’
-

z— — ------- «

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

— Ar jau įsigijai bilietą į IV 
Dainų šventę, kuri įvyks liepos 
4 d. Chicagoje. žinok, kad tavo 
dalyvavimas jauniesiems dai- 
nininkamfs atneš džiaugsmą, o 
suaugusiųjų dainos — Tave nu
neš į senąją tėvynę — Lietuvą. 
Bilietai gaunami Marginiuose, 
2511 W. 69th St., Chicago, Hl. 
60629. Tel. PR 8-4585. Interna
tional Amphitheater salė yra 
vėsinama (air conditioned).

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

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

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

/ ......— ... .. ■ \
A. A L. INSURANCE A REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigus automobiliv draudimai.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

LAIKAS DABAR!
DU PELNINGI MŪRAI apie $17,000 

pajamų metams, Brighton Parke. Kai
na $50,000.

4 KAMB. PUIKUS MEDINIS, nau
jas šild., garažas, arti parko. Kaina 
$15,800.

6 KAMB. 15 METŲ MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. S26.800.

2 BUTU MŪRINIS, 4 ir 5 kamb.. 2 
autom, garažas, Marquette Parke. 
$26.500.

5 BUTU GELSVAS MŪRAS — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kamb.. virš S7,000 pajamų, 
du blokai nuo parko. $47,000.

1% AUKŠTO 20 metų mūras. Gra
žūs 2 butai, uždari pušų porčiai. nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas. platus sklypas, arti mūsų. Naš
lė neužurašo — $33.500.

SKONINGAI MODERNUS 7 kamba
rių mūras ir 2 auto garažas. Tviska 
švara, tvarka ir graži gatvė arti ofiso. 
$23.900.

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

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

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas' ir pasto
gė. centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklvnas. 41-ma ir Camnbell.

PUIKUS BUNGALOW. įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoi galima užim
ti. 77-ta priA California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais Įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390

10 BUTU, mūras, alum, langai, šil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

6*6 KAMB., 18 metų mūr., šil. gazu, 
Įrengtas rūsys. 2% vonios. 2 autom, 
garažas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski, 

i $26.900.
m AUKŠTO 12 metu mūrinis. Sb 

:iima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvpas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. ahiminiiaus langai, 2 automobiliu 
garažas. Marquette Parke. Tik 
$28.900. ~

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

IŠKILMINGUMAS IR GROŽIS
įspūdingas Colonial tipo mūras su 7 
labai iškilmingais kambariais aut gra
žaus 57’ sklypo. Požeminis žolės lai- 
stvmas, natūralūs malkų židinys, daug 
dalykų grožiui ir patogumui. 2 maši
nų garažas su radio durimis, puikiai 
Įrengtas beismantas. Yra pats ge
riausias Brighton Parko apylinkėje 
gvventi ir jaustis kaip milijonieriui. 
Arti lietuvių ir Five Holy Martyrs baž
nyčių. Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar.
Kalbame lietuviškai.

254-8500

PARDUODAMAS 3 BUTŲ, po 4 kam
barius. gerame stovyje medinis na
mas Brighton Parke. 2 automobilių 

garažas sodelis. 240 v. elektra. 
SAVININKAS. 376-7081.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontai

HEATING CONTRACTOR
(rengiu naujus ir perstatau senos Ti
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning J 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

HKA11N G & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. DLL. 60609
TEL: VI 7-3447




