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JAV LAKŪNAS NUMUSE 3 HANOJAUS Mi
LIETUVIŲ PRAŠYMAS BREŽNEVUI

"Mes prašome Tarybinę vyriausybę suteikti 
mums sąžinės laisvę . . .

Elta čia skelbia daugiau kaip 17,000 Lietuvos katalikų pro 
testo raštą — skundą Sovietų Sąjungos kom. partijos gen. sekre
toriui L. Brežnevui, šis tekstas — originalus tekstas lietuvių kalba 
Tarybų Sąjungos Kompartijos Generaliniam Sekretoriui, Maskva- 
Kremlius, Lietuvos Romos katalikų memorandumas.

“Praėjus II Pasauliniam ka
rui tautos pakilo iš griuvėsių ir 
nori pastovios tailkos. Tikros 
taikos pagrindas yra teisingu
mas ir žmonių teisių gerbimas. 
Mes, Lietuvos katalikai, skau
džiai apgailestaujame, kad iki 
šios dienos mūsų tautoje yra var
žoma tikinčiųjų sąžinės laisvė 
ir persekiojama Bažnyčia.

Vyskupai J. Steponavičius ir 
V. Sladkevičius daugiau kaip 10 
metų be teismo sprendimo, be 
termino yra varginami tremty
je, nors niekuo nėra nusikaltę.

Š. m. lapkričio mėn. buvo nu
teisti metams kalėti du kuni
gai; J. Zdebskis ir P. Bubnys 
už tai, kad jie tėvų prašomi, bei 
atlikdami savo kunigiškas parei
gas, vaikams paaiškino katali
kų tikėjimo pagrindus, šitie ku
nigai padėjo vaikams ruoštis pir
majai Komunijai ne mokyklo
je, bet bažnyčioj e ir niekam prie
vartos nenaudojo — mokėsi kas 
norėjo.

Tuo tarpu mokyklose tikinčių
jų tėvu tikintys vaikai prievar- 
ta yra mokomi ateizmo.net ver- 
Čiami kalbėti, rašyti ir elgtis 
prieš savo sąžinę, tačiau šitų 
prievartautojų niekas nebara ir 
neteisia.

Kunigai nepajėgia mus tikin
čiuosius tinkamai ’ aptarnauti, 
nes jų permaža. Jau daug kur 
vienas kunigas aptarnauja po 
dvi, o kartais net tris parapijas. 
Priversti dirbti net seneliai ir 
invalidai kunigai, šitaip yra dėl 
to, kad Kunigų Seminarijos rei
kalus tvarko ne tiek vyskupas, 
kiek valdžios įgaliotinis. Valdžia 
leidžia kasmet į Seminariją pri
imti vos dešimt klierikų.

Kunigų skirstymus į parapijas 
taip pat diriguoja valdžios pa
reigūnai. Nors LTSR Baudžia
masis Kodeksas pramato baus
mes už tikinčiųjų persekiojimą, 
bet praktikoje jos niekam netai
komos. 1970 m. Vilkaviškio švie
timo skyrius atleido už tikėjimą 
iš darbo mokytoją O. Brilienę, 
o Vilkaviškio valdžia savame 
mieste neduoda net šlavėjos dar
bo. šitokių pareigūnų niekas ne
baudžia, nors dėl jų sauvalės in
teligentai bijo viešai praktikuo
ti tikėjimą.

Valdžios pareigūnai neleidžia 
! tikintiesiems savo lėšoms atsta- 
r tyti sudegusias bažnyčias, pav., 
[Sangrūdoje, Batakiuose, Gaurė
je. Per didelį vargą leidžiama 
įsirengti koplyčią gyvenamame 
|Dame, tik jokiu būdu ją nega
ilima perkelti ant šventoriaus.

Mes galėtume nurodyti dar 
; daug skaudžių persekiojimo at- 
< vejų, kurie apkartina mūsų gy
venimą ir sukelia nusivylimą ta- 

Irybine Konstitucija ir įstaty
mais. Todėl mes prašome Tary

binę Vyriausybę suteikti mums 
Sąžinės laisvę, kuri užgarantuo
ta TSRS Konstitucijoje, bet iki 
šiol nebuvo vykdoma. Mes nori

ame ne gražių žodžių per spaudą 
ir radiją, bet rimtų vyriausybės 

f, pastangų, kurios padėtų mums 
katalikams jaustis lygiateisiais 

rTarybų Sąjungos piliečiais”.
Memorandumo priedas

i “Prie memorandumo jungia
mi 17,054 parašai. Būtina pažy
mėti, kad memorandumą pasira-

IS VISO PASAULIO
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SA1GONAS. — Oro mūšyje virš šiaurės Vietnamo Amerikos 
lakūnai numušė tris komunistų Migus, jų tarpe du vėliausio mo
delio Mig-21. Tai jau antras kartas, kada numušami trys priešo 
lėktuvai. Trys jų buvo numušti balandžio 17 d. Komunistai padi
dino atakas centrinėje P. Vietnamo dalyje, atsiimdami iš pietiečių 
svarbų kelio ruožą ir tarpukalnę tarp Pleiku ir Kantom miestų. 
Saigono karinė vadovybė paskelbė, kad iš Kontumo šią savaitę 
bus išvežti visi civiliai. Komunistų dalinys buvo įsiveržęs į kari
nę bazę “Firebase 42”, vos 6 mylios nuo Pleiku.

KELLOG. — Idaho sidabro 
kasykloje gaisre žuvusių skai
čius siekia jau 35 dar nežinomas 
likimas kitų 47 darbininku, ku
riems ugnis ir dūmai užkirto ke
lią iš kasyklos pabėgti.

SIDNĖJUS. — Kinijos stalo
teniso komanda liepos mėn. lan- la.uK° fot09ratiiaz kurioje naciu draugai paliko iš lėktuvu aiškiai matomą apartą strėlę, kuri turėjo parodyti vo- 
kysis Australijoje ir N. Zelan
dijoje.

SEOULAS. — Kariniai šiau
rės Korėjos laivai pagrobė vie
ną P. Korėjos žvejų laivą su 8 
asmenimis. Kiti pietiečių laivai 
buvo apšaudyti.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos žydai ruošia 1 milijono pa
rašų peticiją prezidentui Nixo- 
nui, kuris prašomas Maskvoje 
užtarti sovietų žydus.

ANKARAS. — Trys turkų te
roristai, nuteisti už pagrobimus 
ir Izraelio konsulo mižudymą

Edgar Hooverio ’vadovauta FBI turėjo daug darbo su’šnipais ir 'Amerikos išdavikais. Nuotraukoje matoma vieno

kiečiu lakūnams kelią j svarbius karinius taikinius Amerikoje. Tokiy strėlių buvo rasta karo metu Ramiojo van
denyno ir Atlanto pakraščiuose.

mirti, buvo pakarti penktadie-’ 2 
nio naktį Ankaros kalėjimo kie
me.

RALEIGH. — šiaurinėje Ka
rolinoje pirminiuose rinkimuose 
gubernatorius George Wallace 
laimėjo 50% visų demokratų 
balsų.

šė tik nežymi Lietuvos tikin
čiųjų dalis, nes milicijos ir KGB 
organai griebėsi visos eilės prie
monių parašų rinkimui nutrauk
ti. Kapsuke, šakiuose, Išlauže, 
Kapčiamiestyje keletas asmenų, 
dalyvavusių parašus renkant, 
buvo areštuoti. Vienas jų į mi
licijos skyrių buvo pristatytas 
dargi su geležiniais antrankiais. 
Pas suimtuosius rastieji parašų 
lapai buvo konfiskuoti, nepai
sant, kad šis memorandumas ad
resuotas sovietų vyriausybei.

Jei ateityje valstybės organai 
taip elgsis su tikinčiųjų skun
dais kaip lig šiol, mes būsime 
priversti kreiptis į tarptautines 
institucijos: į Romos popiežių, 
mūsų Bažnyčios galvą, arba į 
Jungtinių Tautų Organizaciją, 
kaip žmogaus teises ginančią au
toritetingą instituciją.

Be to mes norime Tamstai pra
nešti, kad šis memorandumas 
yra tautinio negando išdava: 
sovietinės valdžios Lietuvoje me
tais visuomeninės ydos, kaip ne
pilnamečių tnusikaltimai, alko
holizmas ir savižudystės dešim
teriopai padidėjo, grėsmingo 
masto pasiekė taip pat šeimų iš
tuokos ir negimusių kūdikių nai
kinimas. Ir juo labiau mes tols
tame nuo krikščioniškosios pra
eities, juo ryškiau išeina aikš
tėn prievartinio ateistinio auk
lėjimo baisūs padariniai, juo pla
čiau plinta nudievintas ir nure- 
ligintas nežmoniškas gyvenimo 
būdas. i

Mes kreipiamės į Tamstą kaip 
į aukščiausią partijos autorite
tą, prašydami kuo rimčiausiai 
ir kuo atsakingiausiai apsvars
tyti mūsų išdėstytus faktus ir 
priimti atitinkamą nutarimą”.

Lietuvos Katalikų Atstovai 
(Versta iš rusų kalbos (E)

LIETUVOS KATALIKŲ RAŠTAS J. T.' 
GEN. SEKRETORIUI K. WALDHEIMUI

Ponui Kurt Waldheimui, Jungtinių Tautų-Generaliniam Sek
retoriui, Lietuvos katalikų kreipimasis.. “Turėdami galvoje, 
kad Lietuva Jungtinių Tautų Organizacijoje savo atstovybės ne
turi, mes, Lietuvos katalikai, naudodamies atitinkamais kanalais, 
turime kreiptis į Tamstą, Pone Sekretoriau.

Musų kreipimąsi iššaukė tai, 
kad mūsų respublikos tikintieji 
negali pasinaudoti Visuotinės 
Žmogaus Teisių Deklaracijos. 18 
štr', išdėstytomis teisėmis. Tuo 
pagrindu mūsų kunigai, tikin
čiųjų grupės ir atskiri katalikai 
atvejų atvejais yra kreipęsi į So
vietų Sąjungos aukščiausius 
valstybinius organus, reikalau
dami padaryti galą tikinčiųjų 
teisių pažeidimam. Į sovietų val
džią buvo nukreipta keletas ti
kinčiųjų peticijų, jų tarpe: 
1971 rugsėjo mėnesį pasiųstas 
2,000 asmenų pasirašytas Prie
nų katalikų pareiškimas; 1971 
spalio mėnesį pasiųstas 1190 
asmenų pasirašytas Alytaus ra
jono Santaikos parapijos tikin
čiųjų pareiškimas; 1971 m. gruo
džio mėn. pasiųstas Raseinių ra
jono Girkalnio parapijos 1344 
parapijiečių pareiškimas. Visi 
šie pareiškimai buvo nukreipti 
į SSSR įvairias aukščiausias in
stancijas, bet nė viena iš jų ne
atsiuntė oficialaus atsakymo, 
nors valstybinės įstaigos į pi
liečių pareiškimus mėnesio bū
vyje privalo atsakyti. Neoficia
lus atsakymas ( į tuos pareiš
kimus) pasireiškė sustiprinto
mis represijomis tikinčiųjų at
žvilgiu.

Visos Lietuvos katalikai me
morandumu Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos generali
niam sekretoriui p. Brežnevui 
ryžosi sovietinei vadovybei pri
minti savo beteisę padėtį, bet 
sovietų milicijos ir KGB orga
nai grasinimais,' areštais ir 
ležiniais antankiais masinį 
rašų rinkimą nutraukė.

Šitokie valdžios veiksmai 
kino, kad minėtas, 17,000 
kinčiųjų pasirašytas memoran
dumas tikslo nepasieks, jei jis 
bus* pateiktas tuo pačiu keliu, 
kaip ir pirmesnieji kolektyviniai 
pareiškimai. Todėl mes, Lietu
vos katalikai, kreipiamės į Tams
tą, gerbiamas Generalinis Sekre
toriau, ir prašome Tamstai pa
teikiamą memorandumą drauge 
su parašais persiųsti Sovietų 
Sąjungos Komunistų Partijos 
generaliniam sekretoriui p. L 
Brežnevui.

Su pagarba
Lietuvos Katalikų Atstovai”
(Versta iš rusų kalbo) (E)

Italijoj rinkimai 
r ROMA. —Wakar ir šiandien 
Italijoje vyksta parlamento rin
kimai. Rinkimubse gali daly
vauti 37 milijonai balsuotojų Jie 
turi išrinkti 315 senatorių ir 630 
žemųjų rūmų atstovų. Kandida
tų išstatyta 8,500.

Stebėtojai laukia iš tų rin
kimų mažai pasikeitimų. Stip
riausia partija toliau gali likti 
krikščionys demokratai, tačiau 
jie vieni vyriausybės vis vien 
negalės sudaryti ir turės ieško
ti koalicijos partnerių.

Suvaržys eksportą
WASHINGTONAS. — Japo

nija ir septynios Europos vals
tybės sutiko savanoriškai apri
boti savo plieno eksportavimą į 
JAV. Per ateinančius trejis me
tus aštuoni plieno gamintojai 
visi bendrai nesieks įvežti dau
giau, kaip 15% viso Amerikoje 
sunaudojamo plieno.

Savanoriškas eksportų su
varžymas padės Amerikos plie
no pramonei geriau planuoti sa-

Re- 
pa

Įti- 
ti-

Vienas - i Kuba, 
kitas - į Hondūrą 
WASHINGTONAS. — šį sa

vaitgalį du Amerikos keleiviniai 
lėktuvai buvo piratų sėkmingai 
pagrobti. Vienas lėktuvas buvo 
nukreiptas į Havaną, Kubą, jau
no vyro, kuris pradžioje reikala
vo, kad lėktuvas skristų į šiau
rės Vietnamą. Jis kalbėjo apie 
revoliuciją, apie Vietnamp ka
rą ir grasino, kad, jei Ameri
ka nesustabdys šiaurės Vietna
mo bombardavimo, keleiviniai 
lėktuvai bus dažniau pagrobia
mi jo organizacijos.

Kitas piratas, išreikalavęs iš 
lėktuvų bendrovės 303,000 dol. 
ir kelis parašiutus, privertė lėk
tuvo įgulą Skristi į Hondūrą, 
kur piratas iššoko iš lėktuvo virš 
kalnuotų džiunglių. Amerikos 
ambasadai prašant, Hondūro vy
riausybė pasiuntė į tą vietą 180 
žmonių ieškoti pirato, jei jis li
ko gyvas. i

Darbiečiai laimėjo 
britų savivaldybes 
LONDONAS. — Britanijos 

M,vyriausybės partija — konser
vatoriai nusivylė savivaldybiii 
rinkimų rezultatais, kurie paša
lino virš 800 tos partijos narių 
iš miestų ir miestelių tarybų. 
Opozicijos partija — darbiečiai 
laimėjo 40 miestų valdžias ir su
darė daugumą tokiuose miestuo
se, kur anksčiau jie buvo mažu
moje.

Dviejuose rinkimuose pakeis
ti numirusiems parlamento na
riams konservatoriai laimėjo 
smarkiai sumažinta balsų per
svara. Konservatoriai turi par
lamente 27 atstovų daugumą ir 
ji po šių rinkimų nepasikeitė.

Darbo partijos pirmininkas 
Anthony Wedgwood Benn*-par 
reiškė, sužinojęs .rinkimų, rezul
tatus, kad piliečiai prakalbėjo" 
per rinkimus ir pasakė, kad jie 
nori vyriausybę pakeisti. Dar
bo partija nori naujų parlamen
to rinkimų.

-Konservatorių vyriausybė rin
kimų gali nešaukti iki 1975 me
tų. Jie sako, kad iki to laiko 
padėtis gali žymiai pasikeisti. 
Jau kuris laikas premjero Heath 
valdžia kankina darbininku strei
kai, infliacija, bedarbių skai
čiaus didėjimas ir neramumai 
Šiaurinėje Airijoje.

INDEPENDENCE, Mo. — 
šiandien buvęs prezidentas Har
ry Truman švenčia savo 88-tą 
gimtadienį. Jo žmona jau turi 
87 m. Jie vedė prieš 53 m.

SPRINGFIELD AS. — Gaisre

Baigia susitarti 
dėl ratifikavimo

BONA. — V. Vokietijos kanc-
senelių prieglaudoje, kur gyve-peris Brandt susitarė su opozici
ne daugiausia negrai, žuvo 9 as 
menys ir 33 buvo sužeisti.

vo produkciją ir padės išlaiky
ti amerikiečių darbus plieno pra
monėje.

Pietų Vietnamo kariuomenė turi geriausius šarvuočius ir tankus, 
tačiau jiems trūksta gėry karininkei. Daug kur mūšiai buvo pralai

mėti todėl, kad vadai pirmi pasitraukė iš kovos lauko.

Šiauriniame fronte komunis
tai paleido 12 raketų į Da Nango 
karinį aerodromą, sunaikindami 
viena amerikiečiu lėktuvą ir ki
tą sužalodami, keturi amerikie
čiai buvo sužeisti. Priešas trau
kia jėgas prie Hue miesto, kur 
šią savaitę laukiamas puolimas. 
Miestą jau gali pasiekti didžio
sios komunistų 
mm., kurių tris 
lėktuvai.

patrankos, 130 
sunaikino JAV

buvo išgelbėtiP. Vietname 
penki helikopterio įgulos nariai, 
kurie buvo laikomi dingusiais 
jau 13 dienų. Helikopteriui nu
kritus, dalis įgulos pasislėpė 
džiunglėse ir radijo signalais 
prisišaukė pagalbą. Trys išgel
bėti lakūnai buvo sužeisti. Pra
džioje amerikiečiai netikėjo, kad 
radijo signalai yra tikri, o ne 
priešo viliojimas, siekiantis su
naikinti į spąstus nusileidusį 
gelbėjitno helikopterį., Besi- 
slL8i^tantįena^<.amerįkiečiams.pa- . 
Vyko Hįtikihti radijo bangomis 
vadovybę, kad jie tikrai — ame
rikiečiai.

Korespondentai laukia, kad 
Hue miesto gelbėti bus iškelti 
JAV marinai, kurie karo laivuo
se, Tonkino Įlankoje laukia įsa
kymo išsikelti. Hue mieste jau 
buvo nusileidę keli marinų he
likopteriai su karininkais, kurie 
apžiūrėjo išsikėlimo vietas. Ma
rinų laivuose yra apie 5,000. Jie 
gali būti pasiųsti Į P. Vietnamą 
pakeisti čia dar likusių ne kovos 
daliniu.

jos vadu Reiner Barzel turėti 
paskutinius parlamento debatus 
dėl nepuolimo sutarties su So
vietų Sąjunga ir Lenkija atei
nantį antradienį ir trečiadienį. 
Po debatų būtų ratifikavimo bal
savimas.

Iki balsavimo speciali komisi
ja redaguoja abiejų partijų re
zoliuciją. kuri pabrėžtų visiems 
vokiečiams priimtiną tų sutar
čių interpretaciją. Ypač norima 
pabrėžti, kad nepuolimo sutar
tys neturi užkirsti kelio sujun
gimui abiejų Vokietijos dalių.

Sakoma, kad kancleris Brand- 
tas nori ratifikuoti tas sutartis 
prieš prezidento Nixono kelio
nę į Maskvą.

Hue mieste yra I-moji Saigo
no divizija ir kelios brigados pie
tiečių marinų, šie daliniai yra 
geresni už Quang Tri miestą gy- 
nusią III-čiąją Saigono diviziją, 
kuri buvo “žalia”, sudaryta iš 
rekrutų prieš metus, pradėjus 
“vietnamizacijos” politiką. Ma
noma, kad priešui Hue miesto 
puolimas brangiai kainuos.

Naują, stiprią ofenzyvą Hano
jus pradėjo ir Kambodijoje, kur 
Kambodijos uniformomis apsi
rengę komunistų kariai puolė ga
zolino sandėlius ir bandė su
sprogdinti Phnom Penho svarbų 
tiltą. Gazoliną jie padegė, ta
čiau tilto nesusprogdino.

ČIKAGA. — Mokslininkai iš
tyrę Fox upės žuvis, paskelbė, 
kad viena iš šešių žuvų, o buvo 
ištirta virš 3,000 žuvų, turi vie
nos ar kitos rūšies vėžį. Moksli
ninkai pataria tos upės žuvų ne
valgyti.

NEW YORKAS.—Reatle gru
pės dainininkas John Lennon ga
vo leidimą laikinai pasilikti Ame 
rikoje, nes teismas jį pripažino 
“žymių artistu“. Imigracijos 
įstaiga bandė jį deportuoti, nes 
jis 1968 m. Britanijoje buvo 
baustas už marijuanos naudoji
mą.

Fischeris sutinka 
lošti bet kur

NEW YORKAS. — Amerikos 
šachmatų čempionas Bobby Fi
scher paskelbė, kad jis sutinka 
lošti su Boris Spasskiu, pasaulio 
čempionu. Islandijoje ar bet ku
riame laisvojo pasaulio mieste, 
pagal pasaulinės šachmatų fe
deracijos nustatytas taisykles.

Federacija balandžio 28 d. pa
skelbė. kad pasaulinis čempiona
tas. visos 24 partijos, įvyks Re- 
ykjavike. Islandijos sostinėje. 
Anksčiau pusę visų partijų bu
vo numatyta lošti Belgrade, Ju
goslavijoje. bet kilus ginčui dėl 
pinigų.

grada< 
zuoti.

ir Fischeriui nesutikus 
garantijos pinigų. Kel- 
atsisakė lošima organi-

ateizmo.net
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CICERO
Gyventojų protesto žygis 
prieš greitkelio statymą

C.icero gyventojai ruošiasi ma
siniai protestuoti prieš Chica- 
gos miesto galvų kėsįą statyti 
dar vieną automobiliams greit
kelį skersai miestą Cross
town Expressway.

Susidariusi organizacija, An- 
ti-( Irosstown Coalition ruošia 
masinį protesto parašų rinki
mų, kurs įvyks sekmadienį, ge
gužės 21 d. Parašai reikalingi 
parodyti Chicagos miesto valdy
bai gyventojų valią, kadangi 
pats miesto meras Richard Da
ley yra pasakęs, kad greitkelio 
statymas ar neslatymas priklau
sys nuo pačių gyventojų va
lios.

Argumentų prieš tokio greit
kelio statymą eilėje sužymėti 
tokie, kaip kad greitkelio ruo
že bus nugriauta ir panaikinta 
daug namų ir bizniu, dėlto su
mažės mokesčių mokėtojų ir li
kusieji turės aukštesnius mo
kesčius mokėti; daug C.icero gy
ventojų bus priversti išsikelti, 
o Cicero nebesant vietos gaus 
keltis km- kitur; Cicero neteks 
9 bažnyčių ir 613 rezidencinių 
vienetų (namų).

AFOLLO B
ORION _

ARROWS'

5«a« te * sįį&j 
hruŲXiiiXQjijjiiHli»ii:

mas. Plinta Įvairių paskalų ir 
gana šiurpių, tad šiame susirin
kime apie tai išgirsite naujau
sių pranešimų. Po susirinkimo 
— kavutė. D.

me, 1 bilijonas šiauriniame ir 
2.6 bilijonai svarų pietiniame 
Laose.

Nuotoliai padaryti ekologijai 
(aplinkai) būsią jaučiami šimt
mečiais.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SEARN EXTRA MONEY $ $ 
Part Time Work 
in YOUR AREA 

NEED 
SECRETARIES 

Statistical and General 
TYPISTS — COMPTOMETER 

OPERATORS
KEY PUNCH OPERATORS 

No Age Limit
(Our facilities are available if you 

wish to brush up your skills). 
CALL .NOW

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

LAKE AND
COUNTY PROPERTY

1) An excellent tavern and light 
lunch business in the city of Mer
rill, Wisconsin. 2 bedroon) living 
quarters. 1 car garage. Storage shed

;and extra rental income building on 
i property. Tavern is complete with all 
equipment. Building has new roof, 
nicely decoratel interior. Excellent 

i income. $35,000.
2) Tavern with 3 bedroom home 

'on about one acre of land. Well es-
a . r i tablished and maintained property onAmei-Cal Office Sc vices, Inc. ule ec|ge of Tomahawk. Excellent 

.business, beautiful bar in a large 
‘roomy business building. 2 car garage. 
Nicely wooded lot. Excellent par
king area. $45,000.

3) Tavern with small p-ocery store 
and filling station. Full liquor license. 
Grocery writh novelties and fishing 
tackle. Main building houses tavern, 
store, and 4 bedroom living quar
ters. 1 car attached garage. Excel-

Į lent corner location. Excellent tou- 
Irist area and year-round business. 
$50,000.

4) Tavern with rentals. Good city 
location. 2 story brick building with 
separate garage. Barroom, dining

secretary
$130 A WEEK

IBM Typwriter, some Dictaphone 
and other varied duties. 

SEA — RICH CORP.
2512 So. DAMEN AVE.

Phone 847-6633

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

GENERAL FACTORY TRAINEE
with possibility of advancement to room, kitchen, 2 lavs, and 2 bedrooms 

foreman. 25 to 35 years of age. on first floor, 11 rental rooms with 
Permanent position, good working large lounge room and bath up. Ex

conditions and many Company cellent gross. $30,000.
benefits. I 5) Tavern with living quarters. Lo-

Must speak English. Apply in person cated in the heart of Merrill. 48’ bar 
ABLE ELECTRO - POLISHING

2904 W. 26th STREET

o n first floor, 11 rental rooms with

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

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

NAMŲ VALDY5LA.S — NOTARLA.TAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA {

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Senoji karta ligų prhpausla, 
bet laikosi, kenčia, nepasiduoda: 
K. Sriubienė, M. Švedienė, Mi- 
kolaitienė ir kitos. Iš vyrų taip
gi yra paliegusių: V. Arlauskas, 
F. Kisielius, K. Nazinskas, P. 
Zubkus. F. Vitkus — visi su
brendę bet nepasiduoda. Tad 
mes sveikieji sakome: Nepasi
duokite! būkite vyrais, išauš 
skaisti vasarėlė, prasidės pikni
kai, išvažiavimai, o tai bus kaip 
ir buvę.

Svarbus susirinkimas
Lietuvių Namų Savininkų 

draugijos nariai vyrai ir mote
rys — mėnesinis susirinkimas 
jau šį antradienį, gegužės 9 d. 
7:30 vai. vak. 1500 So. 49th 
Avė. Visi-visos būkite savo pa
reigose, atsiveskite ir daugiau 
žmonių. Visus vietos gyvento
jus paliečia greitkelio pravedi-

VIETNAMO KARO 
PADARINIAI

Scientific American gegužės 
mėnesio laidoje apskaičiuoja, kad 
Indokinija, kraštas nedaug di
desnis už Texas, turi jau 26 mi
lijonus kraterių, padarytų bom
bomis tarp 1965 ir 1971 metų. 
Kitais žodžiais i tą teritoriją 
yra numesta 13 milijonų tonų 
sprogstamos medžiagos, kas yra 
lygu 450 Hirosimos bomboms...

Kiekvienam žemės akrui ten 
atitenka po 142 svarus sprogme
nų arba po 584 svarus kiekvie
no gyventojo galvai.

Bombomis sujaugta 3.4 bili
jonai kubinių jardų žemės, be
veik po 1,000 kubinių jardų per 
minutę.

Iš 26 bilijonų svarų apie 21 
bilijonas svarų sprogmenų iš
sprogdinta Pietiniame Vietna-

LIETUVIO /Ik
BATŲ TAISYMO 
DIRBTUVĖ

4612 $o. Paulina St.
(Town of Lake)

Dirba 6 dienas savaitėje. Pirm, ir 
ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki
tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. 

Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą. 
Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS

TEL.: YArds 7-9107

Lietuviu spaustuvė
COMMUNITY INSTANT PRINTERS

Greitai, gražiai ir pigiai spausdina 
viską. Skambinkite ir sužinokite mūsų 
prieinamas kainas tel. (312) 778-1970 
2951 W. 63 St. — Chicago, HI. 60629.

KRUMPLIS ir STULPINAS
uittitittitiitiriiiif’riiitttsttuuiitttittutiiitatiiittmitttstiiiaiiiiit*

with 28 stools. One of the best over- 
j the-bar and carry-out business in the 
north. 4 bedroom living quarters on 
second floor. Excellent income. — 

. $28,000.
j 6) Tavern with owners apartment, 
several rental rooms, and a separate 

nv f1 bedroom rental apartment. Down-
. BRIGHTON P ARK — i town Tomahawk on a main highway. 

Vicinity 43rd & Rockwell. t Excellent year-round business — 
Selling Tailor & Cleaners store, pres- $34,000.

— 7) Bakery business. A complete 2
! story brick and cement block building 
with excellent business complex and 
beautifull living quarters. Can be 
bought, building alone, or complete 
with bakery equipment. Excellent 
expansion opportunities. 
Building only — $35,000.
Building with bakery equipment — 
$45,000.

8) Neighborhood tavern. 1 block 
off main highway in Rhinelander. 
Excellent 2 bedroom living quarters 
upstairs. Bar, storeroom, and 1 bed
room on first floor. 3 car garage. 
Excellent bar and carry-out business. 
$30,000.

9) Excellent city beer depot on 
West Side of Rhinelander. 2 bed
room living quarters. Partial base
ment. Small partial basement under 
home.
come. Carry-out liquor license avail
able. $28,000.

10) 2 bay, automatic car wrash. 
New7 cement block building. Only 
1 year old. Excellent location on 
Highw’ay 17 North. Excellent income. 
$90,000.

>M. A. HESS REALTY
719 W. KEMP STREET

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

sing machine and all equipment 
including building. 
516 rooms in rear.

BY OWNER. 
CALL LA 3-1310.

P TRUMPAI

♦

MARQUETTE PARKE savininkas par
duoda 6 kambarių permodeliuotą na
rna. Garažas. $17,900. Skambinti no 

5 vai. vak. 476-5363.

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE' BROKER 
2749 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL. 60629 
434-3400 or 735-1968

GEROJE MARQUETTE PARKO APY
LINKĖJE parduodamas 15 metų na
mas su 3 miegamais, centriniu 

vėsinimu, 2 mašinų garažu: 
Tel. 434-1295 po 5 vai. vak.

PIGESNIS UŽ BARGENĄ

oro

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėįas J. LIEPONIS

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

SIUNTINIAI į LIETUVĄ ! 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, Iii. 60632. Tol. YA 7-5980

— Marijos Aukšt. mokyklos 
mokinių atrinkti piešiniai, dau
giausia gėlės, bus išstatyti Bal- 
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje gegužės 7 d. 2 vai. Parodo
je dalyvauja Sylvia Alenskaitė, 
Aušra Baronaitytė, Kazytė Braz- 
džionytė. Basa Degutytė, Rita 
Jackevičiūtė, Rūta Jakovickaitė, 
Virginija Jarašiūtė, Joana Mar- 
tinkutė, Rita Matukaitė, Ramu
nė Miglinaitė, Birutė Povilaity
tė. Dorothy Supytė, Daiva Va
laitytė, Lucille Vėšotaitė ir ki- 
aos mokinės. Meno mokytoja 
ir parodos koordinatorė yra 
seselė M. Rosanne. Paroda tę
sis iki gegužės 27 d.

— Leonard J. Malas iš Brigh
ton Parko apylinkės* baigė 5

1 car garage. Excellent in-

Didesnis ir geresnės statybos gražus 
5 kambarių mūras su didžiule virtu
ve, pilna ąžuolinių spintelių ir su 
masyviu valgomuoju joje. Ištaiginga 
Hollywood stiliaus vonia, puikus beis
mantas poilsiui ir žaidimams. 2 maši
nų garažas. Savininkas išvyksta į 
Floridą ir turi greitai parduoti bar- 
geno kaina. Gera apylinkė i pietus 
nuo 63-čios gatvės. St. Mary Star of the 
Sea parapijoj. Todėl pirkite skubiai 
tą bargeną geromis sąlygomis. Skam

binkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

P. O. Box 742

Rhinelander, Wisconsin 54501

PHONE: 
715-369-3456 (office) 
715-362-6572 (home)

Write for our free brochure.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairiu prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
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.

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

AL N A U J 0 K A I T I S
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

r

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kainą $1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

« — NAUJIENOS, CHICAGO *, ILL. — SATURDAY, MAY 6, 1972

DĖMESIO?
Skubiai, pigiai dėl ligos parduodamas 
medinis namas. 2 aukštų po 7 kam
barius, po 4 miegamus. Beismantas. 
Alum, langai. Naujas stogas ir nu
tekėjimo vamzdžiai. 2 mašinų mūri

nis garažas. $13,000. 
4511 So. HERMITAGE 

Skambinti 927-9507

GERIAU NERASIT
APIE 16 METŲ geras 2 butų mūras 

ir 2 auto garažas. Marquette Parke. 
Platus lotas. Atskiri gazo šildymai. 
Greit galima užimti. $37,500.

MODERNIOS DVI BIZNIO patalpos 
ir liuksusinis butas. 2 aukštų mūras. 
Garažas. Labai platus lotas. Viskas 
įrengta prieš 7 metus. Dabar par
duodama už pigiausią kainą.. Užinte- 
resuoti bizniu, prašomi kreiptis tuo
jau.

ŠVIESUS 2 BUTŲ . MŪRAS _arti 
Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas įrengtas beis
mantas. Aukšta pastogė. $22,400.

MODERNŪS 3 MIEGAM, beveik 
naujas mūras prie pat Marquette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpetai ir kiti 
priedai. Garažas. $30,000.

PUIKŪS 4 MIEGAMI. Mūras apie 
18 metų. 1% vonios. Karpetai. Pla
tus lotas. Garažas. Vertinga pastogė 
šeimai didėjant. Naujam mieste apie 
81 ir Kedzie. $31,000.

TVIRTAS 6% KAMBARIŲ MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. įrengtas beis
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$26 600.

ŠVARUS 7 KAMBARIU MŪRAS. 
Gražiai įrengtas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke. $23.500.

10 BUTU MŪRAS, apie S14.500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74.700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

ŽEMĖS — 30 nėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320T/2 W. 95th St.

GA 4-3654

up- Fann Hre ann Casualty Company

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

M. A.ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.
- J

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBĖS^ 

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

T»L: REpublIc 7-1941 
k '

A. A L. INSURANCE * REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
*645 So. ASHLAND AVĖ.

cA W775
(Currency Exchange jataigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

•NAUJIENOS* KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

_____  ______  _______  We 
savaičių kursus jaunųjų skautų have an excellent selection of busi

ness, residential, and recreational 
properties.vadovams. Juos suruošė Mo

hawk distrikto vadovybė. Iš
kilmingoje pabaigtuvių sueigo-, 
je garbės svečiais daljwavo skau-l 
tų vadovai Adolfas ir Anna M., 
Gudžiūnai.

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5551

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FARMA POILSIUI IR 
INVESTAVIMUI 

71 akras su 4 kambariu 15 metų na
mu. Naujas izoliuotas stogas, du nauji— Ramunė Birgelytė ir Pra

nas Joga planuoja programas prūdai. Geros ganyklos. ° Rami vieta. 
Amerikos ir Kanados mokytojų 
bei jaunimo studijų savaitei 
rugpiūčio 6—13 d. Dainavos1 
stovykloje.

SAVININKAS PARDUODA
ŠIAURĖS VAKARŲ APYLINKĖJE 

modernų 2 butų mūrinį su 2 mašinų 
muro garažu. Geros pajamos. Mažas 

įmokė jimas.
Savininkas duos paskola. 

Tel. 489-6268

MŪRINIS' BUNGALOW. 3 miega
mi, 12 metų, 305 sklypas. 55-ta ir 
Massassoit £28 500

2 PO 4 MŪRINIS. 2 auto, garažas, 
įrengtas didelis kambarys skiepe. 
Geriausia vieta Brighton Parke. — 
$26.500.

2 PO 5 MŪRINIS. 3 miegami kiek
viename bute. Įrengtas skiepas tin
ka grožio salonui orie 55-tos ir Cali
fornia. Ave. $54.500.

12 BUTU MŪRINIS 7 metu. įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento-

TEL. 436-7878

$10,500. Rašyti arba skambinti ang
lu kalba. 

SIG ANDERS 
1614 WASHINGTON ST. 

UNIONVILLE. MISSOURI 63565 
Area code 816 — 947-2112

— Lietuvos Vyčių organizaci-. 
ja rengia ekskursiją į Pietų, 
Amerikos kraštus ir ten esan
čias lietuviškas apylinkes. Kar- 2^™? išnuomojami, . 6 kambariai 1-me aukšte su 3 miega-
tu su ekskursantais vyksta sol. mais ir gazu apšildomi suaugusiems.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

SPECIALUS INVESTAVIMAS BER- 
WYNE, 35-tos ir O ak Park Ave. apy
linkėje. 4 butų rezidencinis namas. 
3 po 2 ir dienas 3 kambarių butai, 
visi su baldais. S400 mėnesinių pa

jamų. 50’ sklypas. S24,900' 
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct.. Cicero 

Tel. BI 2-2162 arba LA 1-7038

MŪRINIS 19 METU 2 gražūs butai po 
4% kambarius. Įrengtas rūsys. Mūro 

garažas. Arti parkas. Pigus. 
Brokeris — PR 8-6916.

Prudencija Bičkienė, muz. Liu
das Stukas jr akt. Vitalis Žu
kauskas. Jie dalyvaus kartu su 
vietos menininkais numatytų 
bendrų parengimų programose. 
Ekskursija lėktuvu išvyksta iš 
New |Aorko birželio 22 d. Šį 
šeštadienį, gegužės 6 d. 8:30 
vai. Chicagos Vyčių organizaci
jos savoje salėje ruošia vakarą 
— Naktis Dixie krašte.

1410 So. 49th AVENUE 
iki 4:00 vai. p. p. galima apžiūrėti. 

Po 4:00 vai. p. p. skambinti
TEL. 303-0609.

IŠNUOMOJAMI 
2% KAMBARIŲ. 
Atskiras įėjimas.

Pageidaujama senesnio amžiaus pora 
ar moteris. Skambinti

C A 5-4995 iki 7:00 vai. vak., 
vėlesniu laiku 776-3727.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
SEKMADIENI 12—4 VAL 
4600 So. ROCKWELL ST. 

metų senumo mūrinis bungalow. 
5021 So. Maplewood Ave. du namai

ant vieno sklypo labai gerame stovy
je ir tuščias sklypas.

Dėl informacijų skambinti 
BUD’S REAL ESTATE 254-5551.

7

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr„ 
do 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40.500.

6 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė ir 
vonia, alum. langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Maruuette Parke. $21.500

APYNAUJIS 1% aukšto mūri, alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-ju autom, garažas. Marquette Par
ke. $38.500.

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr.. alum, lan
dai. karštu vandeniu šild. gazu. mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRS 50 PĖDU pločio, gražus kam
pinis sklvpas. 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 1 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0121

55-TA IR KII.DABE

Liudos Griauzdienės mais
to krautuvėje, šalia kitų maisto 
produktų galima gauti natūra
lūs vitaminai, proteinai, įvairių 
žolių arbata ir aliejai. Natūrali 
kosmetika. 1439 So. 49 Ave., 
Cicero, Ill. 60650. Tel. 656-5689.

(Pr).

♦ Jaunimo Kongresui paremti 
banketas, rengiamas Medžioto
jų klubo, įvyks šiandien 8 vai. 
vak. Marquette salėje, 6908 So. 
Western Ave. Bilietai prie įėji
mo. (Pr).

Labai geros statybos ir labai puošnus 
5% kambarių pakelto ranch tipo na
mas su dideliu beismantu. 3 dvigubo 
dydžio miegamais ir karališku valgo
muoju prie gražios ir patogios virtu
vės. Hollywood tipo vonia plius ne
pilnos vonios kambarys šeimos pato
gumui. 2 mašinų patogus garažas. 
Tai yra garantija jūsų laimei. Skam

binkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

Bruzgulienės Ann’s Hilltop 
Inn, 8274 Kean Ave.. Willow 
Springs, Ill., prieš pat Tautines 
kapines, pradeda pavasario ir 
vasaros sezoną Šį sekmadienį, 
gegužės 7 d. su linksniu pikniku. 
Ta proga bus atšvęsta 18 metų 
sukaktis šiame biznyje. (Pr).

Ekskursija į Lietuvą. Lie
pos 5 d. iš New Yorko dviem 
savaitėm išskrenda į Paryžių, 
Maskvą, Vilnių ir Frankfurtą. 
Pabuvę 5 dienas Lietuvoje, eks
kursantai liepos 19 d. grįžta į 
New Yorką. Kelionės, hoteliai 
ir maistas tekainuoja $885.00. 
Platesnių informacijų gausite 
Wide World Travel, 9723 So.j
Western Ave., Chicago, Illinois zervacijų skambinti p. Marga- 
60643, arba telefonuokite (312) ritai Krupa 754-6172 arba p. B. 
BE 3-1103. (Pr).

♦ Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubo Pavasarinė madų paroda 
ir vakarienė bus trečiadienį, 
gegužės 10 d. 7 vai. vak. Marti
nique restorano Garden kamba
ryje, 2500 W. 94 PI. Aldona 
Torok yra pirmininkė. Dėl re-

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų 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

Yanas GR 6-9355. (Pr).

K. E R I N G Į 5
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai 

tune-ups Ir t. f.
4*24 So. CALIFORNIA AVE 

CHICAGO, ILL, TEL. VI 7-9327
——
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"Mes prašome Tarybinę vyriausybę suteikti 
mums sąžinės laisvę . . .

Elta čia skelbia daugiau kaip 17,000 Lietuvos katalikų pro
testo raštą — skundą Sovietų Sąjungos kom. partijos gen. sekre
toriui L. Brežnevui, šis tekstas — originalus tekstas lietuvių kalba. 
Tarybų Sąjungos Kompartijos Generaliniam Sekretoriui, Maskva- 
Kremlius, Lietuvos Romos katalikų memorandumas.

KOMUNISTU SUPM10 HUE MIESTO?
SAIGONAS. — Oro mūšyje virš šiaurės Vietnamo Amerikos 

lakūnai numušė tris komunistų Migus, jų tarpe du vėliausio mo
delio Mig-21. Tai jau antras kartas, kada numušami trys priešo

“Praėjus II Pasauliniam ka
rui tautos pakilo iš griuvėsių ir 
nori pastovios tailkos. Tikros 
taikos pagrindas yra teisingu
mas ir žmonių teisių gerbimas. 
Mes, Lietuvos katalikai, skau
džiai apgailestaujame, kad iki 
šios dienos mūsų tautoje yra var
žoma tikinčiųjų sąžinės laisvė 
ir persekiojama Bažnyčia.

Vyskupai J. Steponavičius ir 
V. Sladkevičius daugiau kaip 10 
metų be teismo sprendimo, be 
termino yra varginami tremty
je, nors niekuo nėra nusikaltę.

š. m. lapkričio mėn. buvo nu
teisti metams kalėti du kuni
gai: J. Zdebskis ir P. Bubnys 
už tai, kad jie tėvų prašomi, bei 
atlikdami savo kunigiškas parei
gas, vaikams paaiškino katali
kų tikėjimo pagrindus, šitie ku
nigai padėjo vaikams ruoštis pir
majai Komunijai ne mokyklo
je, bet bažnyčioje ir niekam prie
vartos nenaudojo — mokėsi kas 
norėjo.

Tuo tarpu mokyklose tikinčių
jų tėvų tikintys vaik^ pnėvar-’ 
ta yramokomiateizmo,--Betver- 
čiami kalbėti, rašyti ir elgtis 
prieš savo sąžinę, tačiau šitų 
prievartautojų niekas nebara ir 
neteisia.

Kunigai nepajėgia mus tikin
čiuosius tinkamai aptarnauti, 
nes jų permaža. Jau daug kur 
vienas kunigas aptarnauja po 
dvi, o kartais net tris parapijas. 
Priversti dirbti net seneliai ir 
invalidai kunigai, šitaip yra dėl 
to, kad Kunigų Seminarijos rei
kalus tvarko ne tiek vyskupas, 
kiek valdžios Įgaliotinis. Valdžia 
leidžia kasmet Į Seminariją pri
imti vos dešimt klierikų.

Kunigų skirstymus Į parapijas 
taip pat diriguoja valdžios pa
reigūnai. Nors LTSR Baudžia
masis Kodeksas pramato baus
mes už tikinčiųjų persekiojimą, 
bet praktikoje jos niekam netai
komos. 1970 m. Vilkaviškio švie
timo skyrius atleido už tikėjimą 
iš darbo mokytoją O. Brilienę, 
0 Vilkaviškio valdžia savame 
mieste neduoda net šlavėjos dar
bo. šitokių pareigūnų niekas ne
baudžia, nors dėl jų sauvalės in
teligentai bijo viešai praktikuo
ti tikėjimą.

Valdžios pareigūnai neleidžia 
tikintiesiems savo lėšoms atsta
tyti sudegusias bažnyčias, pav., 
Sangrūdoje, Batakiuose, Gaurė
je. Per didelį vargą leidžiama 
įsirengti koplyčią gyvenamame 
name, tik jokiu būdu ją nega
lima perkelti ant šventoriaus.

Mes galėtume nurodyti dar 
daug skaudžių persekiojimo at
vejų, kurie apkartina mūsų gy
venimą ir sukelia nusivylimą ta
rybine Konstitucija ir įstaty
mais. Todėl mes prašome Tary
binę Vyriausybę suteikti mums 
sąžinės laisvę, kuri užgarantuo
ta TSRS Konstitucijoje, bet iki 
šiol nebuvo vykdoma. Mes nori
me ne gražių žodžių per spaudą 
ir radiją, bet rimtų vyriausybės 
pastangų, kurios padėtų mums 
katalikams jaustis lygiateisiais 
Tarybų Sąjungos piliečiais”.

Memorandumo priedas
“Prie memorandumo jungia

mi 17,054 parašai. Būtina pažy
mėti, kad memorandumą pasira-

1$ VISO PASAULIO

KELLOG. — Idaho sidabro 
kasykloje gaisre žuvusių skai
čius siekia jau 35 dar nežinomas 
likimas kitu 47 darbininku, ku- 
riems ugnis ir dūmai užkirto ke
lią iš kasyklos- pabėgti.

SIDNĖJUS. — Kinijos stalo Edgar Hooverio vadovauta FBI turėjo daug darbo su’-šnipais ir 'Amerikos išdavikais. Nuotraukoje matoma vieno 
teniso komanda liepos mėn. lan- ,a.u!so t°to9rat'ia, kurioje naciu draugai paliko iš lėktuvu aiškiai matomą apartą strėlę, kuri turėjo parodyti vo- 
kysis Australijoje ir N. Z elan- i 
dijoje.

SEOULAS. — Kariniai šiau
rės Korėjos laivai pagrobė vie
ną P. Korėjos žvejų laivą su 8 
asmenimis. Kiti pietiečių laivai 
buvo apšaudyti.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos žydai ruošia 1 milijono pa
rašų peticiją prezidentui Nixo- 
nui, kuris prašomas Maskvoje 
užtarti sovietų žydus.

ANKARAS. — Trys turkų te
roristai, nuteisti už pagrobimus 
ir Izraelio konsulo nužudymą 
mirti, buvo pakarti penktadie-' 
nio naktį Ankaros kalėjimo kie
me.

RALEIGH. — šiaurinėje Ka
rolinoje pirminiuose rinkimuose 
gubernatorius George Wallace 
laimėjo 50% visų demokratų 
balsų.

šė tik nežymi Lietuvos tikin
čiųjų dalis, nes milicijos ir KGB 
organai griebėsi visos eilės prie
monių parašų rinkimui nutrauk
ti. Kapsuke, šakiuose, Išlauže, 
Kapčiamiestyje keletas asmenų, 
dalyvavusių parašus renkant, 
buvo areštuoti. Vienas jų į mi
licijos skyrių buvo pristatytas 
dargi su geležiniais antrankiais. 
Pas suimtuosius rastieji parašų 
lapai buvo konfiskuoti, nepai
sant, kad šis memorandumas ad- 
resuotas sovietų vyriausybei.

Jei ateityje valstybės organai 
taip elgsis su tikinčiųjų skun
dais kaip lig šiol, mes būsime 
priversti kreiptis į tarptautines 
institucijos: į Romos popiežių, 
mūsų bažnyčios galvą, arba į
Jungtinių Tautų Organizaciją, 
kaip žmogaus teises ginančią au
toritetingą instituciją.

Be to mes norime Tamstai pra
nešti, kad šis memorandumas 
yra tautinio negando išdava: 
sovietinės valdžios Lietuvoje me
tais visuomeninės ydos, kaip ne
pilnamečių nusikaltimai, alko
holizmas ir savižudystės dešim
teriopai padidėjo, grėsmingo 
masto pasiekė taip pat šeimų iš
tuokos ir negimusių kūdikių nai
kinimas. Ir juo labiau mes tols
tame nuo krikščioniškosios pra
eities, juo ryškiau išeina aikš
tėn prievartinio ateistinio auk
lėjimo baisūs padariniai, juo pla
čiau plinta nudievintas ir nure- 
ligintas nežmoniškas gyvenimo 
būdas. |

Mes kreipiamės į Tamstą kaip 
į aukščiausią partijos autorite
tą, prašydami kuo rimčiausiai 
ir kuo atsakingiausiai apsvars
tyti mūsų išdėstytus faktus ir 
priimti atitinkamą nutarimą”.

Lietuvos Katalikų Atstovai 
(Versta iš rusų kalbos (E)

S:

. kiečiu lakūnams kelią į svarbius karinius taikinius Amerikoje. Tokiu strėlių buvo rasta karo metu Ramiojo van
denyno ir Atlanto pakraščiuose.

LIETUVOS KATALIKU RAŠTAS J. T: 
GEN. SEKRETORIUI K. WALDHEIMUI

Ponui Kurt Waldheimui, Jungtinių Tautų'Generaliniam Sek
retoriui, Lietuvos katalikų kreipimasis.. “Turėdami galvoje, 
kad Lietuva Jungtinių Tautų Organizacijoje savo atstovybės ne
turi, mes, Lietuvos katalikai, naudodamies atitinkamais kanalais, 
turime kreiptis Į Tamstą, Pone Sekretoriau.

Musų kreipimąsi iššaukė tai, 
kad mūsų respublikos tikintieji 
negali pasinaudoti Visuotinės 
.žmogaus Teisių Deklaracijos. 
str^ išdėstytomis teisėmis. Tuo 
pagrindu mūsų kunigai, tikin
čiųjų grupės ir atskiri katalikai 
atvejų atvejais yra kreipęsi į So
vietų Sąjungos aukščiausius 
valstybinius organus, reikalau
dami padaryti galą tikinčiųjų 
teisių pažeidimam. Į sovietų val
džią buvo nukreipta keletas ti
kinčiųjų peticijų, jų tarpe: 
1971 rugsėjo mėnesį pasiųstas 
2,000 asmenų pasirašytas Prie
nų katalikų pareiškimas; 1971 
spalio mėnesį pasiųstas 1190 
asmenų pasirašytas Alytaus ra
jono Santaikos parapijos tikin
čiųjų pareiškimas; 1971 m. gruo
džio mėn. pasiųstas Raseinių ra
jono Girkalnio parapijos 1344 
parapijiečių pareiškimas. Visi 
šie pareiškimai buvo nukreipti 
į SSSR įvairias aukščiausias in
stancijas, bet nė viena iš jų ne
atsiuntė oficialaus atsakymo, 
nors valstybinės įstaigos į pi
liečių pareiškimus mėnesio bū
vyje privalo atsakyti. Neoficia
lus atsakymas ( į tuos pareiš
kimus) pasireiškė sustiprinto
mis represijomis tikinčiųjų at- 
žvilgiu.

Visos Lietuvos katalikai me
morandumu Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos generali
niam sekretoriui p. Brežnevui 
ryžosi sovietinei vadovybei pri
minti savo beteisę padėtį, bet 
sovietų milicijos ir KGB orga
nai grasinimais, 'areštais ir ge
ležiniais antankiais masinį pa
rašų rinkimą nutraukė.

šitokie valdžios veiksmai įti
kino, kad minėtas, 17,000 ti
kinčiųjų pasirašytas memoran
dumas tikslo nepasieks, jei jis 
bu< pateiktas tuo pačiu keliu, 
kaip ir pirmesnieji kolektyviniai 
pareiškimai. Todėl mes, Lietu
vos katalikai, kreipiamės į Tams
tą, gerbiamas Generalinis Sekre
toriau, ir prašome Tamstai pa
teikiamą memorandumą drauge 
su parašais persiusta Sovietų 
Sąjungos Komunistų Partijos 
generaliniam sekretoriui p. L. 
Brežnevui.

Su pagarba
Lietuvos Katalikų Atstovai” 
(Versta iš rusų kalbo) (E)

Italijos rinkimai
’ * - £ i - . ■

? -ROMA..—-'Wakar ir- šiandien 
Italijoje vyksta parlamento rin
kimai. Rinkimuose gali daly
vauti 37 milijonai balsuotojų Jie 
turi išrinkti 315 senatorių ir 630 
žemųjų rūmų atstovų. Kandida
tų išstatyta 8,500.

Stebėtojai laukia iš tų rin
kimų mažai pasikeitimų. Stip
riausia partija toliau gali likti 
krikščionys demokratai, tačiau 
jie vieni vyriausybės vis vien 
negalės sudaryti ir turės ieško
ti koalicijos partnerių.

Suvaržys eksportą
WASHINGTONAS. — Japo

nija ir septynios Europos vals
tybės sutiko savanoriškai apri
boti savo plieno eksportavimą į 
JAV. Per ateinančius trejis me
tus aštuoni plieno gamintojai 
visi bendrai nesieks įvežti dau
giau, kaip 15% viso Amerikoje 
sunaudojamo plieno.

Savanoriškas eksportų su
varžymas padės Amerikos plie
no pramonei geriau planuoti sa-

Vienas - i Kubą, 
kitas - į Hondūrą 
WASHINGTONAS. — šį sa

vaitgalį du Amerikos keleiviniai 
lėktuvai buvo piratų sėkmingai 
pagrobti. Vienas lėktuvas buvo 
nukreiptas į Havaną, Kubą, jau
no vyro, kuris pradžioje reikala
vo, kad lėktuvas skristų į šiau
rės Vietnamą. Jis kalbėjo apie 
revoliuciją, apie Vietnamo. ka
rą ir grasino, kad. jei Ameri
ka nesustabdys šiaurės Vietna
mo bombardavimo, keleiviniai 
lėktuvai bus dažniau pagrobia
mi jo organizacijos.

Kitas piratas, išreikalavęs iš 
lėktuvų bendrovės 303,000 dol. 
ir kelis parašiutus, privertė lėk
tuvo įgulą Skristi į Hondūrą, 
kur piratas iššoko iš lėktuvo virš 
kalnuotų džiunglių. Amerikos 
ambasadai prašant, Hondūro vy
riausybė pasiuntė į tą vietą 180 
žmonių ieškoti pirato, jei jis li
ko gyvas. i

INDEPENDENCE, Mo. — 
šiandien buvęs prezidentas Har
ry Truman švenčia savo 88-tą 
gimtadienį. Jo žmona jau turi 
87 m. Jie vedė prieš 53 m.

SPRINGFIELDAS. — Gaisre 
senelių prieglaudoje, kur gyve
no daugiausia negrai, žuvo 9 as
menys ir 33 buvo sužeisti.

vo produkciją ir padės išlaiky
ti amerikiečių darbus plieno pra
monėje.

Pietų Vietnamo kariuomenė turi geriausius šarvuočius ir tankus, 
tačiau jiems trūksta gėry karininkę. Daug kur mūšiai buvo pralai

mėti todėl, kad vadai pirmi pasitraukė iš kovos lauko.

lėktuvai. Trys jų buvo numušti balandžio 17 d. Komunistai padi
dino atakas centrinėje P. Vietnamo dalyje, atsiimdami iš pietiečių 
svarbų kelio ruožą ir tarpukalnę tarp Pleiku ir Kantom miestų. 
Saigono karinė vadovybė paskelbė, kad iš Kontumo šią savaitę 
bus išvežti visi civiliai. Komunistų dalinys buvo įsiveržęs Į kari
ne bazę “Firebase 42”, vos 6 mylios nuo Pleiku.

,------------------------------—-------

Darbiečiai laimėjo 
britų savivaldybes

į LONDONAS. — Britanijos 
vyriausybės partija — konser- 

' vatoriai nusivylė savivaldybių 
i rinkimų rezultatais, kurie paša
lino virš 800 tos partijos narių 
iš miestų ir miestelių tarybų. 
Opozicijos partija — darbiečiai 
laimėjo 40 miestų valdžias ir su
darė daugumą tokiuose miestuo
se, kur anksčiau jie buvo mažu
moje.

Dviejuose rinkimuose pakeis
ti numirusiems parlamento na
riams konservatoriai laimėjo 
smarkiai sumažinta balsų per
svara. Konservatoriai turi par
lamente 27 atstovų daugumą ir 
ji po šių rinkimų nepasikeitė.

Darbo partijos pirmininkas 
Anthony Wedgwood Benn'-par 
reiškė, sužinojęs_rinkimų..r&u&y 
talus, kad piliečiai prakalbėjo 
per rinkimus ir pasakė, kad jie 
nori vyriausybę pakeisti. Dar
bo partija nori naujų parlamen
to rinkimų.

•Konservatorių vyriausybė rin
kimų gali nešaukti iki 1975 me
tų. Jie sako, kad iki to laiko 
padėtis gali žymiai pasikeisti. 
Jau kuris laikas premjero Heath 
valdžią kankina darbininkų strei
kai, infliacija, bedarbių skai
čiaus didėjimas ir neramumai 
Šiaurinėje Airijoje.

Baigia susitarti 
dėl ratifikavimo

BONA. — V. Vokietijos kanc
leris Brandt susitarė su opozici
jos vadu Reiner Barzel turėti 
paskutinius parlamento debatus 
dėl nepuolimo sutarties su So
vietų Sąjunga ir Lenkija atei
nantį antradienį ir trečiadienį. 
Po debatų būtų ratifikavimo bal
savimas.

Iki balsavimo speciali komisi
ja redaguoja abiejų partijų re
zoliuciją, kuri pabrėžtų visiems 
vokiečiams priimtiną tų sutar
čių interpretaciją. Ypač norima 
pabrėžti, kad nepuolimo sutar
tys neturi užkirsti kelio sujun
gimui abitjų Vokietijos dalių.

Sakoma, kad kancleris Brand- 
tas nori ratifikuoti tas sutartis 
prieš prezidento Nixono kelio
nę į Maskvą.

ČIKAGA. — Mokslininkai iš
tyrę Fox upės žuvis, paskelbė, 
kad viena iš šešių žuvu, o buvo 
ištirta virš 3,000 žuvų, turi vie
nos ar kitos rūšies vėžį. Moksli
ninkai pataria tos upės žuvų ne
valgyti.

NEW YORKAS—Beatle gru
pės dainininkas John Lennon ga
vo leidimą laikinai pasilikti Ame 
rikoje, nes teismas jį pripažino 
“žymių artistu". Imigracijos 
įstaiga bandė jį deportuoti, nes 
jis 1968 m. Britanijoje buvo 
baustas už marijuanos naudoji
mą.

šiauriniame fronte komunis
tai paleido 12 raketų į Da Nango 
karinį aerodromą, sunaikindami 
viena amerikiečiu lėktuvą ir ki
tą sužalodami, keturi amerikie
čiai buvo sužeisti. Priešas trau
kia jėgas prie Hue miesto, kur 
šią savaitę laukiamas puolimas. 
Miestą jau gali pasiekti didžio
sios komunistų patrankos, 130 
mm., kurių tris sunaikino JAV 
lėktuvai. •

P. Vietname buvo išgelbėti 
penki helikopterio įgulos nariai, 
kurie buvo laikomi dingusiais 
jau 13 dienų. Helikopteriui nu
kritus, dalis Įgulos pasislėpė 
džiunglėse ir radijo signalais 
prisišaukė pagalbą. Trys išgel
bėti lakūnai buvo sužeisti. Pra
džioje amerikiečiai netikėjo, kad 
radijo signalai yra tikri, o ne 
priešo viliojimas, siekiantis su
naikinti į spąstus nusileidusį 
gelbėjimo , helikopterį, Besi- 
slaos tantier&įv am erįkiečiams. pa- 

“vykb 'flikinli' radijo bangomis 
vadovybę, kad jie tikrai — ame
rikiečiai.

Korespondentai laukia, kad 
Hue miesto gelbėti bus iškelti 
JAV marinai, kurie karo laivuo
se, Tonkino įlankoje laukia įsa
kymo išsikelti. Hue mieste jau 
buvo nusileidę keli marinų he
likopteriai su karininkais, kurie 
apžiūrėjo išsikėlimo vietas. Ma
rinų laivuose yra apie 5,000. Jie 
gali būti pasiųsti į P. Vietnamą 
pakeisti čia dar likusių ne kovos 
dalinių.

Hue mieste yra I-moji Saigo- 
no divizija ir kelios brigados pie
tiečių marinų, šie daliniaijyra 
geresni už Quang Tri miestą gy- 
nusią III-čiąją Saigono diviziją, 
kuri buvo “žalia”, sudaryta iš 
rekrutų prieš metus, pradėjus 
“vietnamizacijos” politiką. Ma
noma, kad priešui Hūe miesto 
puolimas brangiai kainuos.

Naują, stiprią ofenzyvą Hano
jus pradėjo ir Kambodijoje. kur 
Kambodijos uniformomis apsi
rengę komunistų kariai puolė ga
zolino sandėlius ir bandė su
sprogdinti Phnom Penho svarbų 
tiltą. Gazoliną jie padegė, ta
čiau tilto nesusprogdino.

Fischeris sutinka 
lošti bet kur

NEW YORKAS. — Amerikos 
šachmatų čempionas Bobby Fi
scher paskelbė, kad jis sutinka 
lošti su Boris Spasskiu, pasaulio 
čempionu, Islandijoje ar bet ku
riame laisvojo pasaulio mieste, 
pagal pasaulinės šachmatų fe
deracijos nustatytas taisykles.

F'ederacija balandžio 28 d. pa
skelbė, kad pasaulinis čempiona
tas. visos 24 partijos, įvyks Re- 
ykjavike. Islandijos sostinėje. 
Anksčiau pusę visų partijų bu
vo numatyta lošti Belgrade. Ju
goslavijoje. bet kilus ginčui dėl 
pinigų, ir Fischeriui nesutikus 
įmokėti garantijos pinigų. Bel
gradas atsisakė lošimą organi
zuoti.



VAŽIUOJAM MEŠKERIOTI
Pavasaris išaušo, oras pakvi

po žaluma, visus vilioja iš po žie
mos atgimstanti gamta.

š dūmais ir dulkėmis i 
gaubtas Čikagos daugelis vyks
ta i laukus prie upių, ežerų pa
kvėpuoti tyru pavasario oru, at
gaivinti dulkėmis priskretusius 
plaučius. O meškeriotojai, per 
Žiemą tvarkę, šveitę meškerio
jimo įrankius, ne vienas ir savo 
podsio valandas praleidęs prig 
blizgių, galvodamas, kuriomis 
spalvomis jas nuspalvinti, kad 
žuvies akiai būtų patrauklesnis. 
Būriais susiėję, vien kitam bū
tus ir nebūtus meškeriojimo 
nuotykius pasakodami, žuvies 
gaudymo sezonui atsidarius, ta
riasi kur vykti, kur žuvies' bū
tų galima daugiau pagauti, ir 
ne bet kokios, o dešimtsvarių 
lydekų, “basš’ų”.

Per eilę metų daugelis Čika
gos meškeriotoj ų į vasarojimo 
ir meškeriojimo sezono atidary
mą vykdavo į Harris-Villa, Wis., 
dabar jau trečią sezoną čia šei
mininkaujamų malonių p. Rude
nų vasarvietę.

ši apylinkė man primena Lie
tuvos Zarasų kraštų: kalvos, 
kalvelės, apaugusios pušimis, o

ap- tarp jų išsimėtę žuvingi ežerai, 
ežerėliai, upokšniai, o ir prie pa
čios vasarvietės išsidriekęs di
dokas žuvingas ežeras. Tad va
saros metu ir vyksta čia daugelis 
lietuvių praleisti atostogas: vie
ni pakvėpuoti tyru oru, pasigro-

vinti čia esančio ežero bangose, 
o stipresniam vėjui spūstelėjus, 
pasigrožėti jo dūkstančiomis, 
tarsi norinčiomis savo vandenis 
išlieti j krantus, bangomis. Meš
keriotojai, apsiginklavę įvairiais 
meškeriojimo “ginklais”, leidžia
si į ežerą laimės išmėginti.

Šiemet Harris-Villa vasarvie
tėje vasarojimo bei meškerioji
mo sezonas atidaromas gegužės 
mėn. 13 d. Kaip ir pernai, sezo
no atidarymo metu įvyks žvejo
jimo konkursas. Konkurso sąly
gos: kas gegužės mėn. 13 d. nuo 
6 vai. ryto iki 8 vai. vak. ir ge
gužės 14 d. nuo 6 vai. ryto iki 
1 vai. popiet prie vasarvietės 
esančiame ežere sugaus didžiau-

JONAS ŠTUIKYS
su laimikiu — 38 coliyz JI s va r y lydeka

5

PLAUKIOJIMO SEZONO ATIDARYMAS Svečiai linksminosi

Šauni Juros Šaulių šventė
Gen. Daukanto jūrų šauliui monis — Medžiotojų in meš- 

kuopos plaukiojimo sezono keriotojų draugijos pirminin- 
1^^^ Ii i 4 s vyko šešta-jkas, J. Fettingis — Liet. Ev. liu 

dienį , balandžio 29 d. Balio.teronų dr-jos pirm, ir kiti. 
Pakšto salėje. Balių pradėjo 
parengimo vadovas j. š. N. Mar šaulių .veiklą parėmė J. Bau- 
.tinkus, kurs po trumpo įžangos feldas ir ponia $100.00 ir B. 
žodžio pakvietė ir pristatė kuo Aniulis ir ponia $50.00. 
pos pirniininką B. Klimavičių.

Pirmininkas padėkojęs pa
rengimo vadovui ir talkinin
kams už įdėtą darbą šį balių T .
paruošiant ir pasveikinęs ba- “al E?,bu1"-
liaus svečius, taip gausiai su-i 
sirinkusius, iškvietė uniformuo-j 
tus kuopos šaulius prie scenos 
ir išrikiavo, o orkestras sugro
jo tradicinį Jūreivių maršą. Šis 
veiksnias padarė svečiam įspū
dį ir labai patiko.

Tai atlikus N. Martinkus me 
ninei daliai pravesti pakvietė 
ir pristatė jūrų šaulį, kuopos j 
vicepirmininką, j 
šios

Piniginėmis aukomis jūros

Plaukiojimo sezono atida
rymo baliui bilietų pardavė 

i Alfreda ir Mykolas Maksvy

svečius

B. Pakš 
Įvairiau-to orkestrui grojant 

sius šokius gražiai išdekoruo- 
toje salėje. Salės dek oracijos 

i priminė jūrų šaulių ženklus 
ir vandenynus. Jūrų šauliai su 
gebėjo suruošti tokį puikų pa
rengimų, kur vyravo tvarka, 
susiklausymas ir pagarba žmo
gui. Daugelis pastebėję jūrų 
šaulių veiklą užpildė pareiški
mus įstoti nąujais nariais. De
ja, laikrodis rodė, kad laikas 
apleisti šią malonią vietą ir 
svečiai pradėjo nenoromis skir 
stytis, linkėdami vėl susitikti 
sekančiame jūrų šaulių paren
gime. Stasys Patlaba

SAVE AT , 1'NsoRtDl

I
,L *■ * * * ‘

Mutual Federal
Savings and Loan

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

2212 V/. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Pefer Kazanauska.s, President Phone 847-7747

Paid and LL ęg
Compounded « ■ Tu
QUARTERLY „V 

rer. Annum

Per Annum

NOW INSURED TO 520,000.

KNYGOS VAIKAMS IK. JAUNIMUI
— Sek pasaką, mainyte. 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus . 1.

S. Petersoniene

rvezija pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 
irykštavimai. Naujienose galmia gauti šių periu ir žemčiūgu mūsų mažie 
tiems bei jaunimui:

1. N. Butkiene. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY 
NIJKeS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš valku pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dbl.

2. Vanda Frankiene - Vaitkevičiene, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota Didelio formato, 24 psl., gra
lis teidniys S1.5U

3 A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaites vaikams. Dail. V. Siman- 
keviciaus iliustruota, ĮSU psl., $1,80.

*• Suse Vanagaite - Petersoniene, LAUME DAUML 17 eilerašcių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Zemeje. Labai gražus leidinys 
didelio tormato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl.. kaina 5 doi.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00. i

6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAJ, Liet. Mokytojų s-gos premi 
Juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail 
Y. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaites, kaip pasakom 
zaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dari. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinvs. $3.00.

8. Jonas Val^t SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI/ mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai bendravo su savo dievais. 54 psl., $1.00

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pal mažens yra daug lengviau juo* 
įpratinta lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygų 
tų vaikams perkamas dovanas — pusė 
įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn

Jei ievai išbalansuo 
knygų pusė žaislu — lietuviško auk

173a HALSTED ST.

E N U S.

CHICAGO. ILL. liOfiOb.

šią, pagal svorį, lydeką, gaus 
p. Rudenų vasarvietėje vieną sa
vaitę nemokamų atostogų, kas 
pagaus didžiausią žuvį, vadina
mą “bass” — gaus nemokamą 
dviejų dienų savaitgalį, o kas pa
sistengs sužvejoti didžiausią iš 
neperdaug didelių užaugančių 
“bluegill” — tas gaus premiją
— šampano butelį. Daugumas 
meškeriotojų didžiuojasi sugavę 
didžiausias lydekas bei “bas- 
s’us”, “bluegill” esančios per ma
žas objektas, jas ir neprityręs 
meškeriotojas galįs prisižvejo-1 
ti šimtais, šiemet, anot savinin
ko p. Rudėno žodžių, žiemos me
tu apylinkės gyventojai, pra

gręžę ežere eketes, “bluegill” 
tiek prigaudė, kad kibirais ne-! 
sėsi į namus. Tad sezono ati
darymo metu gal jų bus suma
žėję, tad ir prityrusiems meš
keriotojams teks pasitempti, no
rint šampano butelį laimėti. 
Manau, kad į sezono atidarymą 
atvyks ir p. žilionių šeima, čia 
“bluegill” meškeriojimo meną 
turėtų progos parodyti aistringa 
jų žuvautoja ponia Žilionienė ir 
laimėti minėtą premiją.

Prie vasarvietės esančiame 
ežere gausu ne tik didelių lyde
kų, bass’ų, karpių, bet esama ir 
didelių vėžlių.

Pernai atostogų metu su Me
čiu Aldoniu išplaukėme ežeran 
lydekų traukti. Sėdim, sėdim val
tyje, o jos, tarsi iš mūsų tyčio- 
damosios, pliauškia ežero pavir
šiumi, -nekimba ir tiek. Po va
landėlės M. Aldonio meškerės 
plūdė panėrė.

— Broleli, turiu, bet sunkiai 
duodasi traukiama. Pritraukė 
prie laivo, iškėlė, pliumpt atgal 
didžiulis vėžlys. Nusikeikė vy
ras ir vėl meta meškerę;. neil
gai trukus vėl timptelėjo, ir vėl 
Mečys prakaituoja, vargsta, o 
aš, sietelį į vandenį panėręs, lau
kiu, kada prie laivelio pritrauks 
didžiulę “lydeką”. Pagaliau lai
mikis prie laivelio, ir vėl didžiu
lis vėžlys. Įmanevravome į sie
telį, ir aš, visas jėgas Įtempęs, 
net sietelio lankas lūžo, įtrau
kiau jį į laivą.

— Cha, cha, ir pamilo tave 
vėžliai — tariau.

Grįžtame į krantą, o čia smal
suolių būrys laukia: ką gi Me
čys taip sunkiai darbuodamasis 
ištraukė.

— “čerepokas”, sverkime.
Pasvėrė — 26 svarai. Palei

do pievelėje, o jis tik šniokščia, 
didžiulę savo galvą kaišioja iš 
po kaulinės nugaros, o nagai,

; nagai, pamėgink prikišti ranką, 
tuoj jos neteksi. Nuvežė vyras 

; tą “baisų žvėrį” į jų apdirbimo 
įmonę, prašydamas, kad kaulinę 
jo nugarą, kaip suvenyrą, jam 
už jį grąžinti, mat, jo mėsa bu
vo valgoma. Pažadėjo, bet ir 
tas žadinys dingo, kažkas nu
kniaukė šį suvenyrą. Ir taip 
Mečys grįžo iš atostogų be di
džiulių lydekų ir be vėžlio su
venyro.

iNe visus nesėkmė žvejyboje 
lyti, štai aistringas žvejotojas 
Jonas štuikys su J. Merkeliu iš
plaukia ežeran. Neatsilieku ir 
aš. Meškeriotojai sako, kad Jo
no blizgės esančios ypatingos ir 
jas žuvys myli, mat, jis savo 

j blizges ypatingais dažais nuspal
vina; girdi, lydekos ne tik iš tolo 
jas mato, bet ir užuodžia, na, ir 
griebia. Panorėjau ir aš pama- Į 
tyti, kaip Jonas su ypatinga sa
vo blizge trauks lydekas, tad lai
kiausi netoliese jų laivo. Ir po I 
kelių mėtymų, girdžiu:

Gydienė — 25, M. Mikėnas ir 
J. Vierajtienė po S, Cicero j. 
š. kuopa 16 ir V. Zinkus 15, 
Rengėjai bilietų platintojams 
širdingai dėkoja.

Skaniausiu maistu
vaišino A. Maksvytienė, U. Zin- 
kienė, L. Litvinienė, P. Holzie- 

ir O, Zinkutė. Pažymėtina, 
garbės narį,j Kad maistas huvo suaukotas 

kuopos įsteigėją Mykolą kuopos narių šeimininkių.
Barą aptarnavo J. Klimas, N.

Bi- 
svečiams, lietų kontrolę pravedė V. Zin- 

dalies išpil- Kus, P. Litvinas ir Vladas Na- 
rariakojienę, viekas. Laimės bandymą su-

M. Maksvytis, padėkojęs va- Martinkus ir K. Vidžius, 
dovui Martinkui ir 
pristatė meninės 
dytojas: skt, B.
M. Jonikienę, A. Gasnerienę, V.!maniai pravedė M. Maksvytis: 
Aleknienę, A. Palukaitienę, B. j visos vertingos dovanos buvo

Mirė Liudas Gregeris
Centralia, Ill. šių metų ba

landžio 11 d, ,nuo širdies smū
gio mirė lietuviams plačiai pa 
žįstamas mūsų tautietis Liudas 
Gregeris. Jis paliko žmoną 
Rozaliją, sūnų Eduardą, mar
čią Jeranias ir anūkę Kristiną.

Gregeris 1895 metų gegužio 
12 dieną buvo gimęs Tauragė
je, o paskutiniu metu gyveno 
Centralia, Ill.

Velionis buvo gerai infor
muotas apie pasaulio įvykius 
ir apie lietuvių gyvenimą. li------------f -------~--------- I ------ UU1UY1U VCLUA11ŽJ. xi-

Vindašienę, J. Kirkuvienę, B.'suaukotos pačių kuopos narių, gus metus jis skaitė Naujienas 
gėrimais ir sekė Amerikos lietuvių kolo-Aukos svaigiaisiais

Okteto vadovė sktn. B. Va-'nebuvo priimamos, 
riakojienė su savo grupe “Dai-j 
nuojančios sesės skautės” pa-į 
dainavo dainas: Rambyno pu
šys,» Sodelyje ir Mergaitė. Dai 
nininkės visas minėtas dainas 
pasigėrėtinai gražiai sudaina
vo, maloniai nuteikdamos pub
liką, kuri joms atsidėkojo 
gausiais aplodismentais.

V. Zinkutė padeklamavo ke- 
etą. eilėraščių, susilaukdama 

:š svečių gausių plojimų.
Pristatyti svečiai: A. Saulai- 

tis — vyr. sktn. LSS Pirmi jos 
pirmininkas; K. Milkovaitis — 
LSST CV vicepirmininkas; P. 
Padvas — LSST CV narvs, K.

Stravinskienę ir V. Zinkuįę.
nijų veiklų.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui pašlu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608

• — ■ IIU v-CT . r. t- •

Sunkiai duodasi traukiama, o 
arčiau laivo šoktelėjo Į viršų 
didžiulė žuvis ir nutrūko. Nusi
keikė vyras, bet nenusiminė, juk 
ypatinga, žuvis viliojanti: bliz
gė, vėl meta ir vėl: čiupt, atsiliuo- 
suoja. Ir taip bene- šešius kar
tus, griebdama — paleisdama 
blozgę žuvis vargino ir nervino 
Joną, kol pritraukė prie laivo. 
Čia ji pasipurtė ir išspiovė bliz
gę. Jonas nepasimetė, pajutęs, 
kad žuvis yra čia pat po laivu, 
išmetė meškerę prie pat laivo ir 
ėmė maskatuoti, -šį.kartą įpy
kusi žuvis griebė blizgę ir nuri
jo iki pat vidurių, * aštrūs kab
liai stipriai įsismeigę į jbs kū
ną ir vyras ištraukė 38 inčų, 11 
svarų lydeką.

Iš Harris-Villa,. su nemažais 
laimikiais praeitą vasarą grįžo 
visa eilė meškeriotojų, kaip J. 
Vyšniauskas, P. Remeikis, B. 
Dapkus, J. Kaminskas, Eigelis, 
K. Vieraitis, A. Rimkus ir kt.

Manau, kad ir šiemet į atida
romąjį meškeriojimo sezoną iš 
Čikagos ir jos apylinkių vėl su- 
skrisime, suvažiuosime pabuvoti 
mielų p. R.udėnų globoje, pakvė
puoti tyru oru, išmėginti laimės, 
parungtyniauti, kais išeis laimė
tojais ir nusineš skiriamas pre
mijas. U

Baigdamas turiu paminėti, 
kad p. Rudėnai, perėmę vasar
vietę, jau daug yra padarę pa
gerinimų vasarotojų patogumui. 
Maistas ir jaunimui ir senimui 
yra geras, visadk? šviežias, nes 
daug produktų pabaudoj am a iš 
nuosavo ūkio, o kainos visiems 
yra prieinamos. Ij

Pensininkams, kurie atosto
gaus birželio mėnesį, p. Rudė
nai padarys nuolaidą.

Vincas Urbonas

vių klubo pirmininkas, A. Ra-

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą. Adomaiti - Dėdę šėma, as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą. Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą _ Dėdės
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji atsimena 
ir_ pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuoliu gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuviu Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl.,-kaina 2-del, - - ■ L

-- UN AMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

¥>u can’t
live on love

forever.
That’s for when you’re old, right?

The kind of retirement you’re after 
isn’t the typical rocking-away-on- 
the-front-porch variety. You proba
bly picture yourself taking extended 
vacations, pursuing hobbies, or buy
ing that forty acres and Eving off the 
land. Pipe dreams? Not if you pre
pare now.

There’s an easy, painless way to 
make your retirement dreams a real
ity. Join the Payroll Savings Plan 
where you work. That way, an amount 
you specify will beset aside from each 
paycheck and used to buy U.S. Sav
ings Bonds. It’s an easy way to save.

E Bonds, when held to matu
rity of 5 years, N months (4% the 
first year). That extra payaMe 
as a boons at maturity, applies to afl

Now is the rime to start saving. 
Mone/s J1 to iavc ■s'hSe

“Pil. D. ’I. pagrobė parduo
tuvėje suknelę ir nesumokėjusi 
bandė prasmukti 'pro pardavė
ją, kurios vertė 25 rub.”

(Iš draugiško teismo sprendimo)

• Lauk, šuneli, kol pastips 
kumelė.

• Laižykis, nabagėli, prikan
dęs akmenėli.

Take stock in America.
NoW Bonds pay a bonus at maturity

Chicago, III 60608
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Mūsų praeities astralinis paminklas

ALFONSAS GIEDRRATHS

f

PETRONĖLĖ ORINTAITĖ

k
L

L

Gausioje mūsų atsiminimų li
teratūroje prie iškilesniųjų vei
kalų tenka priskirti Petronėlės 
Orintaitės apybraižas Liepalo
tų Medynuose; Ne dėl išskirti
no origanalumo ar kitokių kla
sifikacijų, bet grynai dėl tan
kaus įvairiažodinio kalbos audi
nio, vaizdžiai išreiškiančio gi
lios meilės emocijas prarastos 
tėvynės grožiui, turtams bei 
dvasiniam gerbūviui. Jame ryš
kiai atsispindi Suvalkijos vals
tiečių būdas, papročiai, tradici
jos, išraiškos, priemonės, etc.

Šis diplomuotos pedagogės dar
bas turėtų būti vertinamas dau
giau pagal jo mokslinę paskirtį, 
kas pareikalautų daug vietos. 
Todėl čia tenka ribotis tiktai 
sutrumpintais aptarimais ir vie
na-kita pastaba, sąžiningai pri
silaikant bešališkumo dorybę 
skelbiančių Tacito žodžių: Sine 
ire et studio.

1. Veikalo planas ir kompozi
cija — paskirstyta į devynis 
skyrius su atitinkamais pavadi
nimais, prisilaikant chronologi
nės įvykių tvarkos, išskiriant 
“Valstietis nuo Vabalninko (113 
psl.) ”, kuriuo atsiminimais grįž
tama prie universitetinių laikų. 
Kiekvienas skyrius pradedamas 
autorės eiliuotu žodžiu (mat, ji 
— ir poetė, žiūr. L. E. XXI t.), 
kurių viena įtarpa skolintasi iš 
Birutės Pūkelevičiūtės (65). Be
je, vienoje iš tokių, ritmo labui, 
geriau tiktų “bangos” vietoje 
“vandenys” (157).

2. Stilius ir sakinių konstruk
cija savitai išlaikyta, vietomis 
primenanti Donelaitį ir Krėvę, 
pav. “Gyvuliai alkiu nedvesia ir 
nuo kojų pavasariais negriūva, 
nes vis laiku sykis į sykį pašerti 
ir pagirdyti. Arklio ar galvijo 
plaukas atbulom ašakom nesi- 
šiaušia, kaip tųjų, kur prie tin-

ginio prisilaiko ir vien plikais 
dejavimais guodžiasi: ką beda
rysi, vargšas žmogeli, jei Die
vulis šykščiai laimina, jei lai
mužė nesiveda...” (147), arba 
“tai gaiviausias šaltinis per 
daugelį kaimų aplinkui! Ir taip 
atkakliai laikosi neišsenkamas 
ir neišdildomas, nelyginant ne- 
maruolių vėlių budrumu gaivina
mas — vidurnakčių glūdume 
slaptingai iš apačios vis pripil
domas”... (150).

3. Pagrindinė veikalo idėja 
turi tris aspektus: a) 
auklėjimas gyvosios 
meilei, pav., “Ir paskui 
nas savąjį medžiokšnį

jaunimo 
gamtos 

kiekvie- 
atidžiai 

juoselėjome: metūges skaičiavo
me, liemenaitį matavome, skės
tų lapų vėduoklėmis gėrėjomės. 
Ir budriai, lyg višta pereklė viš
čiukus, saugojome — niekam ne
valia* nė Sakelytės nulaužti ar
ba lapo nuraškyti, šiukštu ka
mieną drožinėti ar nagu braižy
ti!” (210).

b) Skatinimas pamilti gėry
bėmis tvaksėjusią tėvų šalį, 
pav., “O tenai — kaupais ir ku
petom semiasi valgiai! Kad pri
virs kiaušinių plačiausią rėtį, 
kad atkriošins kelis raudonus 
kumpius geldoje. Dar įrūkytų 
lašinių pusę palties. Sūrių be 
skaičiaus — balti ir geltoni, pa
ilgi ir apskritainiai, minkštai 
saldūs arba kieti sudžiovinti. 
Sviestą čia pat iš muštuvio sam
čiu kabina, lyg bulvių košę. O 
dar medus skobtiniame inde. Ir 
— sotinkitės, svečiai, kiek be- 
telpa, diržus atsileiskite. Paskui, 
kai prisiryta ligi gūžio, už kin
kys arklius, suguls į drangas, 
užsiplieks botagu... Ir švilpiame 
pora trejetas vežimų — dar ki
tur svečiuotis, linksmai kiemi
nėtis”. (106-7) ir medelynų ka
ralystės turtai: vešlios sodybos, 
kultivuoti laukai, derlingos dir-

vas, sultingas šienas — fliora, (rą, labai n "budingas žodinėmis 
fauna, etc. 203—216 p.

c) Skatinimas praturtinti kai- ir suvalkietiškais išsireiškimais, 
bą retai vartojamas žodžiais, — 
kurių nėra Dabartinės Lietuvių 
Kalbos Žodyne, bet jie yra la
bai tinkami, nors kai kurie ir 
tarmiška, pav.: dabartės (121), 
Lygut (12), Vegi (61), Saviep 
(51), šegi (161), pliuralas 
(101), didikis (79), — taip pat 
pačios autorės sukurtaisiais nau
jadarais, pav., Miestėnai (79), 
atgyna (96), karyba (108), 
mandaguolis (135), kūrinija 
(136), kovūnas (143), kraitlovis 
(149), pramergo (166), atopūs- 
tis (181), dvilksta (183), saus- 
šala (182), jauniklynas (185), 
netyčiukas (188), medunešė' 
(209), Kibė (191), merginėlė 
(201).

4. Kalba labai vaizdinga (ypač

retainėmis,- autorės naujadarais

Tokias vietas vertėtų pasibrauk
ti ir kasdien i jas pasižiūrėti. 
Tam ir knygos formatas patogus 
(434”x7”), ir bendra išvaizda 

— kalbos vadovėlis.
žinoma, kai kurie provincia

lizmai nevisiškai sutampa su 
logiškais bendrinės kalbos rei
kalavimais, pav,: “Mūsiškis za
navykas jau turi iš vakaro ge
rai avižų mišiniu užsišerti bė
rius, storai prisitepti stebules ir 
dobilais pasikimšti pakulinę pa
sostę: broleli, bus ilga kelionė!” 
(205). Arba “Kai per žiemą 
piaunasi penimiai, didlaukių šei
mininkės nepavydi jai mėzgalio 
priteikti”. (193).

O, štai, ir atvirkštinės meta
foros pavyzdys: “Tai nuo žvirgž-

palyginimais, pav., “Tartum gy- j dėnų, nuo Rygiškių ar žalvėde- 
vi lavonai, patys urmu sulindę rių atbildėję turtingi didlaukiai 
į nakties kapo mauzoliejų..?’| (K y. jų savininkai. A. G.)”. 
(94) ir taisyklinga, išskirianti 
vietomis pavartotus provincializ
mus, bet dėl žodinių įmantry
bių gausos, veikalas nėra leng
vai skaitomas; tačiau, studijuo
jantiems lietuvių kl. ar literatū-

(153).
Įspūdžio ar teiginio sustip

rinimui autorė mėgsta vartoti 
žodines parentezes, dažnai iš
reiškiančias tą pačią prasmę, 
pav.: plazdesio tvamojimas, kle

OAK SUPPLY and FURNITURE CO.
SPRING CLEARANCE SALE

• Lint filter

Big Family-Size - Washpower®

MAYTAG Automatic WASHERS

h the Laundry or in the Kitchen, who knows 
more about getting things dean than Maytag?

Low Temp - Permanent Press
MAYTAG Halo«of*Heof DRYERS

11

AI06

DE306

Maytag Decorator Colors Cost No More Than White!

WP600

MAYTAG DISHWASHERS

1-1- 
11:

• Maytag's giant capacity washes more dishes, cleaner 
In one load! • Holds 10" plates in both racks. • Self 
cleaning Micro Mesh” Filter traps tiniest food parti

des - prevents recirculation.

SUPPLY AND FURNITURE CO.
723 WEST JACKSON BLVD. • CHICAGO, ILL. 60606.
FURNITURE & APPLIANCE SHOWROOM — 700 WEST JACKSON BLVD.

ALL PHONES (312) 641-0222
HOURS: MONDAY — FRIDAY 8:30 — 5:30, SATURDAY 8:30 — 1:30

• Porcelain Drum & Top

• Safety Door

dependable MAYTAG,
Washers - Dryers and 

Dishwashers

MOTHER'S DAY SPECIAL
Built-In or Portable

OAK

gesio čirbėjimas (211), ūbavi
mais skrybauti (216); arba: 
“kietasprandis darbo ašvienis”. 
(69).
-O supergalaktišką įvaizdą ran

dame šio sakinio baigmėje: 
“Tie mūsų miesto bokštai, kur 
vidurdienio saulės žėresy taip 
gaiviai plaukia — rodos, supasi 
liūliuoja dangynu skverne..?’ 
(144).

Sveikintina, kad autorė šia
me veikale visur teisingai var
toja “gėralai” (18, 150, etc.) — 
ne “gėrimai”, kaip mūsų laik
raštininkų klaidingai priimta šį 
žodį vartoti. Taip pat slavisti- 
nei “bažnyčiai” autorė bando 
duoti lietuviškus pakaitalus: 
maldnamis, šventykla (155), 
Šventnamis (161).

Autorė labai įdėmiu pastabu
mu charakterizuoja kaikuriuos 
V. D. U-to profesorius ir pati 
“moka net šaipalo žodi dribtelė
ti” (100) ponams, bet juos pa- 

’ keisti lietuviškais viešpačiais 
nebando, nes gerai žino, kad iš
eivijoje, turbūt, visa mirštan
čioji generacija vis dar nori bū
ti ponais”. Todėl poną, unarą 
(115) ir primusą (54) reikėjo 
paimti j kabutes.

Tačiau autorė nevengia net 
mūsų priešus (!) vadinti vieš
pačiais (114, 171) kaip ir kai 
kurie mūsų laikraščiai šį vergiš
kumo idiegį vis dar kartoja: 
Kremliaus viešpačiai, etc.

Beje, pasamonai (35) ir šiū- 
kai (115) tvarkoj — jie yra ir 
B. Sereiskio žodyne, bet simala- 
dų (84) metriką, turbūt, tega
lėtų paaiškinti tik pati autorė.

Nežinia, kokios įtakos paveik
ta (gal tarmės?), autorė rašo: 
tiesmukas (12, 81, 143), turėk
lai (153), priedūras (97), kai 
D. L. K. žodyne šie žodžiai su 
trumpąja “u” — be brūkšnio. 
Taip pat — šlaj ūkais atčiuožia” 
(150), kumščios (117), kumš- 
čiom (147), o žodyne — šlaju- 
kės, kumštis.

Korektūros klaidų nepapras
tai mažai, tik — umaru prižė
lęs (152), atžagarią žodį (201), 
juoselėjome (200), blinda (209) 
(žodyne — blindė) ir gal dar 
kur nors viena-kita. O labai 
daug gražių lietuviškų terminų, 
žodynuose nerandamų, pav.: at- 
siveldėjus, nusklembta (7), išsi- 
pleikusios (146), atžagus (190), 
pleperuoti 
prasminių 
strakalinių pasišokėjimų, pajo- 
džarginių žangstymų (182), uo
liai kruopščias! (189).

Žodžiu; šiame gražiai litera
tūriniai apipavidalintame, atsi
minimų veikale yra visko - 
net pašaipos juoksmeliu sumir- 
gėjusios skeptikos ir sarkasti- 
kos (13, 19); tik gal ne visi 
skaitytojai sutiks su autores vie
tomis taip suhiperbolintais tei
giniais, pav., “Nors provincijos 
miestuose, ypač apskričių sos- 
tapilėse, valdininkų bei tarnau
tojų gana gausi minia išdidžiai 
šaukėsi inteligentais, bet — ar
ba pūsdavosi gaidiškom skiau- 
turėm kilniau nei pakaušjs iš
neša, arba negudriai vaidino vis 
kažką puikesnio, aukštai nepa
liečiamo. O tuo tarpu veiduose 
biurokratinis anrpauaas dažno
kai slėpė tik perdėtą savigarbą 
arba protinį nuobodulį, net dva
sios sustabarėjimą. Gi į mus, 
mokytojų luomą — buvo tradici
ja žvelgti šnairomis, lyg į ko
kius nevykėlius pusinteligen
čius”. (6-7).

Ir užbaigai “mažumytį links
miau” (86) ; “llgatrobės pabarz- 
dėje, pačioje apačioje, įsinamu1- 
dinęs savininkas, patsai dakta
ras”. (158). “O Beržinis, tas 
plepalo patauška, nežabotas plio- 
va — vograuja toliau (190). Tai 
ji, ,matai, prieš patį kunigą 
šventą liuditoją — viską ligi 
dvišakumos pasirodė.. Neva ne
tyčiomis (201)”.

Atrodo, kad rašytoją P. Orin- 
taitę savo laiku buvo palietusi

I

(191) ir vaizdžiai 
paralelizmų, a la:

SLA
SLA

ir prof. Herbajiausko paskaitų 
įtaka, nes jis juk buvo irgi ne 
"eiliniausias lektorius (126)”.

Aplamai, ši, šviesiai žalsvos 
vilties apdare, knyga, savo kon
densuotu turiniu ryškiai pavaiz
duoja mūsų žemės prarastąjį ro
jų — visa tai, ko mes netekome 
— tai mūsų žavėtinai gražios 
ir turtingos praeities astralinis 
paminklas ateinančioms kar
toms ; todėl ir jos paskirtis uni
versal : tinka bibliotekoms, mo
kykloms ir įvairaus amžiaus bei 
intelekto skaitytojams.

Petronėlė Orintaitė, LIEPA- 
L OT l M E D Y X U OSE, A py bra i- 
ž'os, 216 psl. Kaina 3 dol. Nidos 
Knygų Klubo leidinys Nr. 82, 
1971. *

REIKIA PAŽINTI KIAULĘ

Gimnazistas sugrįžęs i kaimą 
pas tėvus, moksliškai nusiteikęs, 
pamatęs kiaulę klausia tėvą:

—— Tėvai, koks čia gyvulys?
— Sūnau, jeigu tu tik tiek iš

mokai, kad nė kiaulės nepa
žįsti, tai tu man Į mokyklą dau
giau nevažiuosi. M. š.

“Autobuse, sudarytame iš 37 
keleivių, .rasti keturi zuikiai, 
grįžę be bilietų iš medžioklės'’.

(Iš kontrolieriaus pažymos)

“Neisspręstas mėšlo pašalini
mas iš veršeliu”. •

. (Iš pasisakymo)

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

— jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dao 
giau kaip SEPTYNIŲS MILIJONUS dolerių savo apdrau* 
tiems nariams.
didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy 
bes apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSTVIE 
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinė* 
pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis Čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100 oc 
iki $10.000.00

— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrauda Endowment In
surance, kad jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo studi 
joms ir gyvenimo pradžiai

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdrauda 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

— ACCIDENTALS APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asm? 
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBU ir draugijų na
riams. Už $1.000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
i metus.

— kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbui

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET. NEW YORK. N. Y. 10001

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

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

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

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

1800 So. Halsted St Chicago, III. 60608
VIENA STIPRIAUSIU BENDROVĘ). PURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Susirūpino Rusijos žydais
Los Angeles, Calif., miesto 

taryba, viename neseniai įvy
kusiame jos posėdytje, nutarė 
paraginti (sic!) prezidentą Ni- 
xoną, kad jis lankydamasis Mas
kvoje ir kalbėdamas su Rusijos 
vadais — pareikštų savo nuo
monę apie Sovietų žydų proble

mas ir kad Sovietų Rusijos va
dus prašytų amnestijos Rusijos 
žydų politiniams kaliniams bei 
laisvos emigracijos tiems žy
dams, kurie pareikš norą, iš Ru
sijos išvykti.

Be abejo, tai geras mostas 
žydi jos atveju. Betgi mane ste
bina, kodėl prezidentas ragina-

Kitose JAV vietose:
metams . _______ $20.00
pusei metų $11.00

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu

NAUJIENU raštinė atdara kasdien, ašskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

Žiauriai elgiasi su pavergtaisiais
Komunistai, okupantų bendradarbiai, “kultūriniai 

bendradarbiautojai” ir kitokį sovietinės prievartos teisin- 
tojai Naujienoms dažnai primeta, kad jos nieko gero ne
įžiūri dabartinėje “socializmo statyboje” ir kasdien vis 
stiprėjančioje “komunistinėje santvarkoje”. Okupuotoje 
Lietuvoje, sako, padaryta didelė pažanga, bet Naujienos 
tos pažangos nemato, o kelia viešumon tiktai blogąsias 
“augimo proceso” puses.

Dažniausiai sovietinės prievartos teisinto jai kartoja 
lituanistikos srityje padarytą pažangą. “Tarybinėje” 
Lietuvoje išleisti keli žodynai, paruoštos kelios lietuvių 
kalbos studijos ir atspausdinti keli lietuvių kalbos praei
tį liečiantieji veikalai. Niekas neneigia šioje srityje pa
ruoštų tyrinėjimų, bet kai tiems apologetams primeni, 
kad svarbiausią tyrinėjimų skatint-oją, lingvistą J. Kaz
lauską rusai suėmė, tardė, o vėliau Į Viliją Įmetė, tai 
prievartos teisintojai nusisuka ir nutyla. Kai primeni, 
kad tas pats profesorius Kazlauskas nerimavo dėl baltis
tikos biudžeto apkarpymo, kai jis skundėsi Maskvai tuo 
pačiu reikalu, kai rengėsi vykti į sovietų sostinę ir pra
šyti, kad lietuvių kalbos tyrinėjimams būtų paliktos bent 
ankstyvesniųjų metų biudžete numatytos sumos, tai Kaz
lauskas čekistų buvo suimtas, bandytas įtikinti, kad nie
kur nevažinėtų, o kai nepavyko jo įtikinti, tai Kazlaus
kui gyvybę atėmė.

Lituanistikos biudžeto apkarpymas jau atsiliepė į 
Universitete vedamas lituanistikos studijas. Praeitais me
tais žuvo keli gabesni lituanistai, o šiais metais jau net 
universitetas yra susirūpinęs jaunesniu personalu. Ne
tolimoje ateityje, skundžiasi, jau nebebus patyrusių pro
fesorių. Lietuvoje keliais metais suklestėjo lituanistikos 
studijos, bet pačioje Lietuvoje gali viskas ir vėl aptemti. 
Lietuvoje dirbantiems lituanistams gali būti amžinai už
čiauptos burnos ir sulaužytos plunksnos. Turint galvoje 
Kazlausko nužudymą ir lituanistikos tyrinėjimams pri
metamą rusų prievartą, visko galima tikėtis.

Bet rusai panašiai elgiasi ne tiktai su lietuviais. Prie
varta vartojama prieš gudus, ukrainiečius, gruzinus ir ki
tus. Prieš kelias savaites skaitėme Latvijos veiklių komu
nistų skundą kitiems rytų Europos komunistams apie pa
siryžimą rusifikuoti Latviją. Latvijos uostai militarizuo
jami, steigiama nauja karo pramonė ir Latvijon varomi 
rusai naujiems statybos darbams vesti. Patys latviai ver

čiami duonos ieškoti Sibiro šiaurėje statomuose miestuose, 
o Latvijon gabenama rusų darbo jėga.

Sovietų valdžios priešakyje yra keli Ukrainos komu
nistai, bet rusai vartoja tokią pačią prievartą ir prieš uk
rainiečius, kokia vartojama prieš lietuvius, latvius ir es
tus. Sovietų spauda aprašo Kijeve įvykusį “didelį nesusi
pratimą”. Ten rusai išgriovė visos Ukrainos^sanitarinės 
technikos institutą. Kijeve veikęs institutas ne tik ruošė 
kraštui reikalingus technikus, bet vedė mokslinius tyrinė
jimus ligos priežastims nustatyti ir ieškojo priemonių 
toms ligoms gydyti. Institute dirbo didokas Ukrainos 
mokslininkų skaičius, rimtai besirūpinęs krašto gyvento
jų sveikata.

Centralinė sovietų valdžia jau keliais atvejais kabinė- 
josi prie šio instituto. Jiems nepatiko tyrinėjimams lei
džiamos sumos, rusai buvo nepatenkinti įstaigoje esančiu 
personalu ir to personalo vedamu darbu. Rusams nepati
ko mintis, kad patys ukrainiečiai gali labai gerai, geriau 
negu rusai, tvarkyti sanitarinius reikalus. Instituto va
dovybei buvo žinomas centrelines sovietų valdžios nepasi
tenkinimas, bet niekas nemanė, kad vieną gražią dieną, 
atėję į darbą, mokslininkai ras tyrinėjimų dokumentus iš
mėtytus į koridorius, vertingus laboratorijų instrumen
tus sudaužytus, o vedamus tyrinėjimus visai sujauktus. 
Į tyrinėjimus ukrainiečiai buvo įdėję šimtus kruopštaus 
darbo valandų, bet rusiškoji prievarta ir noras parodyti 
savo galią viską pavertė niekais.

Pradžioje Kijeve, o vėliau ir visoje Ukrainoje pasipik
tinimas šiuo žiauriu elgesiu buvo toks didelis, kad mask- 
vinės Iz vesti jos ir Pravda pasiuntė į Kijevą savo kores
pondentus padarytai prievartai tyrinėti. Pravdos kores
pondentas L. Jefimovas pranešė, kad užpuolimą ant Ki
jevo instituto suplanavo ir pravedė kitos “mokslinės įstai
gos” direktorius M. Mendak. Pastarasis vadovauja Kije
vo “statybinės konstrukcijos” institutui. Sutartu laiku ir 
pagal Mendako ženklą paruošti statybininkai- įsiveržė į 
sanitarinės technikos įstaigą ir pradėjo viską vartyti. In
stituto valytoja ir saugotoja M. Trocenko protsetavo ir 
žadėjo iškviesti policiją. Pats direktorius Mendak patarė 
jai tylėti, o tai jo vyrai ir ją išmesią, kaip tuos laboratori
jos stiklus ir vamzdžius.

Pagaliau buvo informuotas ir pats Kijevo sanitarinės 
technikos instituto direktorius F. PlachotinJ Iš sargės 
patyręs, kas darosi institute, jis atskubėjo ir prisistatė 
prieš “konstrukcijos direktorių” Mendaką. Profesorius 
Plachotin, aišku, užprotestavo ir liepė tuojau sustabdyti 
ardomąjį darbą. Pravda pranešė šitokį Mendako atsaky
mą: “Čia aš esu padėties viešpats. Tamstai čia nėra kas 
veikti. Galite išsinešdinti,-o jeigu man kliudysite, tai įsa
kysiu jus surišti ir išnešti iš čia”. • -7 •

Šitoks instituto išgriovimas sukėlė didžiausią pasipik
tinimą visoje Ukrainoje. Kiekvienam ukrainiečiui paaiš
kėjo “bendradarbiavimo” su rusais prasmė.’

mad pasirūpinti tik žydais ir 
ypač tik Žydais politiniais kali
niais, kurie didžiajame Sovietų 
Rusijos kalėjime — Sibire — su
daro tik labai mažų kalinamųjų 
dalį, palyginus jau net vien tik 
su lietuviais. Kodėl raginama 
rūpintis keliais šimtais žydų, o 
nieku neužsimenama apie ka
linamas ištisas tautas?

Lietuvos žydas apie 
Lietuyq Tel Avive

Kiek liečia žydų emigraciją iš 
Sovietų Rusitjos — padėtis jau 
nėra tokia tragiška. Ypač ji pa
gerėjo pastaraisiais metais, kai 
Izraelį pasiekė kelios dešimtys 
tūkstanacių Sovietų Rusijos žy
dų. (1971 m. — 13,000). Be abe
jo, jų išvykimas surištas su tam 
tikrais sunkumais, bet išvykti 
galima, o kai kurie savo paža
dėtąją žemę pasiekia ir ne taip 
jau sunkiai. Nesenai, balandžio 
23 d. Los Angeles laikraštyje 
Herald — Examiner tilpo iš Tel 
Avivo AP perduotas pasikalbė
jimas su iš Sovietų Rusijos at
vykusiais žydais, kurių tarpe 
vienas — Dov Slovo, 21 metų am
žiaus studentas iš Vilniaus. Jo 
tėvas Vilniuje buvo valdinės įs
taigos darbininkas — tarnau
tojas ir dabar Tel Avive gavo 
buhalterio darbą. Pats Dov Slo
vo spalio mėn. pradės tęsti che
mijos mokslų studijas Jeruza
lės Hebrajų universitete. Įdo
miausia Dov Slovo pareiškimo 
vieta yra štai kokia: “..mes par
davėme. viską, ką turėjome, kad 
galėtume išvykti, be to dar kiek 
ir pasiskolinome, bet mes ne
turėjome jokių sunkumų išva
žiuojant. Lietuvoje administra
cija yra prieš Maskvą ir jie (su
prask — lietuviai. V. B.) žy
dams nedaro daug sunkumų”. 
(In Lithuania the administra
tion is against Moscow and they 
do not give Jews much trouble).

Tragiškai žuvo jaunas 
lietuvis

Balandžio mėn. viduryje, pa
gal laikraštį L. Ą. Times iš San 
Diego marinų naujokų apmo
kymo kareivinių pasišalino nau
jokas Jonas Grybauskas (John 
Gribowskas), 18 metų amžiaus, 
kuris ten ėjo naujokų apmoky
mą. Jo pasišalinimas kareivinė
se pastabėtas antradienio rytą 
5 vai. Gi ketvirtadienį jo suša
lęs lavonas buvo rastas Ameri- 
kan Airlines sprausminio kelei
vinio lėktuvo. (Boeing 707) ra
tų gūžtoje, kurioje Grybauskas 
sušalo kai lėktuvas skrido iš San 
Diego Į Los Angeles ir iš čia į 
New Yorką, kur lėktuvui nusi
leidus ir artinantis prie rampos 
— tarnautojai nuo žemės pa
stebėjo iš ratų gūžtos kyšančią 
žmogaus koją... Tai ir buvo jau
nasis marinas, jau miręs, nes 
lėktuvas toje kelionėje skrido

Edgar Hoover, neseniai miręs FBI direktorius, kaip jis atrodė, pra- 
dėdamas tas pareigas 1924 metais.

33,000 iki 37,000 pėdų aukštyje, 
kur nešildomoje patalpoje (o to
kia yra ratų gūžta) temperatū
ra gali nukristi net iki 50° že
miau zero. Galima įsivaizduo
ti koks ten buvo šaltis.

Tikri motyvai tokios savižu
diškos kelionės nėra žinomi, ar 
gal nėra skelbiami, tačiau šio
mis dienomis tas tragiškas įvy
kis gavo daugiau šviesos, kai 

Į vietinė marinų vadovybė paskel
bė tardymo davinius ir... kai ku
riuos rezultatus. Būtent J. Gry
bauskas nesenai buvo apmuštas, 
gavo net 10 smūgių, savo apmo
kymo instruktoriaus (drill in- 

-struktor). Apie tai Grybauskas 
rašė savo motinai, gyvennančiai 
Warren, Mich. Su savo draugais 
kareivinėse esąs kalbėjęs apie 
nepasitenkinimą sąlygomis ka
reivinėse ir daręs užuominų apie 
pasišalinimą. Tiek oficialiai ir 
teskelbiama. Betgi tardymo 
rezultate — Grybausko apmo
kymo instruktorius pažemintas 
kariniame laipsnyje ir nubaus
tas 200 dolerių pinigine bauda. 
Be to Instruktorius Graebel (ap- 
mušęs Grybauską) nušalintas 
nuo instruktoriaus pareigų. Ma
rinų vadovybė savo pareiškime 
dėl šio įvykio sako, kad Grybaus
ko pasišalinimas iš kareivinių 
neturi tiesioginio ryšio su jo ap
mušimu. Pareiškime dėstoma 
nuomonė, kad Grybausko nusi
statymas pasišalinti sietinas su 
jo sunkumais prisitaikinti nau
jokų apmokymo drausmei.

Bet kodėl jis pasirinko tokį 
tragišką kelią į New Yorką----
taip ir liks, turbūt, niekada ne
išaiškinta. ' .

Irgi lietuviška 
propaganda . . .

Viename stambiausių Ameri
kos magazinų “Time” skaitau ži
nutę, kad “lietuvių kilmės (Li
thuanian born) filmų žvaigždė 
Laurence Harvey, 43 metų am
žiaus, persiskyrė su savo žmona 
Joana Harvey, 50 metų amžiaus, 
po trijų vedybinio gyvenimo me
tų, be vaikų. Skyrybos įvyko 
Santa Monica, Calif.

Kiek kaštuoja automobilis?
Federalinė Plentų 'Adminis

tracija Washingtone apskai
čiavo, kad 1972 metais perkan 
tis standartinio didumo auto
mobilį, jam išmokėti, ir jį už
laikyti per 10 metų turės išleis
ti $13.553, taip kad kiekviena 
pravažiuota mylia jam kaštuos 
po 13,55 centų.

Savininkas 1972 metų kom
paktinio automobilio sumokęs 
per 10 metų $10,808 ir per tą 
laiką suvažinėtų 100,000 my
lių, kiekviena mylia kaštuos 
po 10,81 centą.

Už mažo subkompaktinio au 
tomobilio pirkimą ir išlaikymą 
per tą laiką teks išmokėti^ 9,444 
arba po 9.4 centus nuo mylios.

MOTERS AMŽIUS
Moters amžius skirstomas į 

septynis laikotarpius: pirma —- 
kūdikis, antra — maža mergai
tė, trečia — panelė, ketvirta —■ 
j auna, moteris, penkta — jauna 
moteris, šešta — jauna moteris- 
ir septinta — jauna moteris.

FELIKSAS MOTUZAS

DARBAI IR ŽMONĖS
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šeštadienio vakarui pasisekė suruošti 
gan didelę ir Įdomią programą. Komitetui 
pritarus pasikviesti į profesoriaus priėmi
mą ir ukrainiečius, su Kaziu Samsonu nu
vykome pas kun. Sambrotavičių, kurio 
bažnyčia yra Cicotte gatvėje, prie Michi
gan — Livernois. Bažnyčia katalikų, Ga
licijos gyventojų, bet priklausanti Bizan
tijai. Mums pasisakius reikalą, jis mus su
tiko su džiaugsmu. Dar aš suminėjau: 
“Gal jums, klebone, bus per sunku, tai gal 
mus supažindinsite su muziku Atainacich, 
“Dumkos” choro vadovu, mat mes norėtu
me turėti ir ukrainiečių chorą. «

Jis sako: “Jums nereikės nei Dumkos, 
nei kito, mes turime gerą chorą ir atei
sime net su vėliavomis, ir aš pats pa
sakysiu sveikinimo kalbą. Nors aš asme
niškai prof. Biržiškos nepažįstu, bet ži
nau jo kovą dėl Vilniaus ir žinau apie jo 
ištrėmimą iš Vilniaus”. Besikalbant, kun. 
Sambratovičius mus pavaišino ir “mišiau- 
nu” vynu. Mat pas mus tuosyk buvo blai
vybė, tai mylėdavome lankytis kleboni
jose, kur gaudavome “mišauno” vyno. 
Girkšnojant vyną, mums klebonas pasa
kė, gražių komplimentų. Jis sako, kad 
Ukrainos buvo laimingiausi laikai tada, 
kada Ukrainą valdė Lietuvos kunigaikš- 
oiaia. Išgirdę tokį ukrainiečių pritarimą, 
grįžome namo linksmi.

šeštadienio vakare Lietuvių salė buvo 
perpildyta. Buvome porą eilių sėdynių 
palikę ukrainiečių choristams, bet mūsų 
senesnio amžiaus moterėlės, vėliau atė
jusios sėdosi ir gana. Tai svečiams trūko 
sėdynių, ir jie turėjo stovėti stati.

Programą adv. Uvikui vadovaujant, 
ilgą kalbą pasakė prof. Biržiška lietuvių 
kalba. Vėliau jis kalbėjo ukrainiečių kal
ba, pasakydamas ukrainiečiams daug 
istorinių atsiminimų iš turėtų pažinčiii 
Ukrainoj su ukrainiečių veikėjais bei ko
votojais už Ukrainos laisvę ir nepriklau
somybę. Toliau kun. Sambrotovičius var
du Detroito ukrainiečių pasveikino prof. 
Biržišką ir lietuvius, ypač lietuvius kovo
jančius už Vilnių. Po jo kalbos ukrainie
čių choras atsirado scenoje su savo vėlia
vomis ir padainavo ketvertą dainų. Lie
tuvai choras užbaigė programą.

Sekmadienį suruošė pietus p. p. Smailiai 
savo rezidencijoj, kur dalyvavom, šalia 
svečio Biržiškos, kun. Ig. Bareišis, Dr. J. 
Jonikai tis. prof. Stenton, p. p. Uvikai, 
Motuzai ir dar dvi poros, kurių pavar
džių nebeatmenu.

Pasakiau, kad pas mane yra nemažas 
senų knygų rinkinys ir kad turiu visas 
TMD išleistas knygas. Tai profesorius 
Biržiška sako: “Kaip čia rytoj pasiekus 
jūsų namus, norėčiau jūsų knygynų pa
vartyti". Mano žmona sako: ‘‘Tai atva
žiuokite pas mus rytoj ant pietų. Dr. J. 
Jonikaitis atveš". Sutarta. Atvykęs pas 
mus, profesorius tik įėjęs į vidų, tuoj 
pasakė komplimentą. Jis sako: “Man 

maloniausi namai, jei aš įėjęs į vidų, 
pamatau spintą pilną lietuviškų knygų.’’ 
O čia kartu kaip tik buvo- ir kiti knygų 
mėgėjai, kaip kun. Ig. Borešis, J. Smai
lis ir dr. Jonikaitis. Tai bepietaujant ir 
visą popieti praėjo kalbos apie knygas.

Prof. Biržiška labai ilgėjos Vilniaus ir 
jo krašto. Jis teigė, kad tik pasisektų nu
sikratyti lenkų, jis grįžtų Į Vilnių, ban
dytų įsiknisti Vilniaus vyskupijos archy
vus, kur dabar lenkai vyskupai neprilei
džia nė iš tolo. Bandytų įsibrauti į didžių
jų Vilnijos dvarų archyvus. Profesoriaus 
manymu, kiek ten yra Lietuvos istorijai 
medžiagos, kuri dabar rūdyja be vertės ir 
naudos. ,

Kiek tąja proga surinkta aukų Vil
niaus sąjungos reikalams, tikrų žinių ne
turiu. Radau vieną kvitą, kad pasiųsta 
Vilniaus reikalams $313.00, bet nėra da
tos, gal kitu sykiu buvo siųsta. Vilniui 
esame daug kartų aukoję. Buvo užraši
nėjamas žurnalas “Mūsų Vilnius”, kurį 
aš pats tąja proga užrašinėjau ir atsime
nu, kad užrašiau virš 30 egz.

Skulptorius Petras Rimša lankėsi 
Amerikoje 1936 m. Didesnėse lietuviu ko
lonijose buvo rengiamos jo kūrinių pa
rodos. Jos Detroitą pasiekė vasarą. Lie
pos 13 d. buvo atidaryta jo kūrinių paro
da priyatiškoj Gordon Peer Art Galeri
joj, miesto centre, ir tęsėsi iki liepos 27 
d. Parodos atidarymas įvyko šeštadieni, 
VII. 13, susirinkus gana gausiam lietuvių 
ir svetimtačių būreliui. Adv. Uvikas 
anglų kalba susirinkusius supažindino su 

skulptorium Rimša ir jo kūryba. The, 
Detroit News sekmadienio laidoje me
no žinovė ir rašytoja parašė gana ilgą 
straipsnelį apie talentingą skulptorių su 
labai rūpestingai ir gražiai užbaigtais 
darbais. Jos nuomone, Rimšos kūryba 
dalinai panaši Į senovės auksakalių — 
goldsmith. Tilpus anglų spaudoje žinutei 
apie Rimšos parodą, pradėjo lankytis ir 
svetimtaučiai. Atsilankvta ir lenku ra
šytojų. Vėliau Detroite išeinančiame “Dzien 
nik Polski” buvo parašyta apie Rimšos pa
rodą nepalankiai. Lenkai Rimšą pripaži
no gabiu ir talentingu skulptorių. Bet sulig 
lenkais, Rimša, degdamas lietuvišku pat
riotizmu ir lenkų neapykanta, savo skulp
tūrišką talentą aptamsino... Lenkus erzino 
Rimšos kįųinys — Gedimino sapnas. Ant 
sienos kabojo du dideli mędaljonai. Vie
name kunigaikštis Gediminas po medžiok
lės užmigęs sapnuoja staugiantį vilką, o 
apačioje parašas — taip Gediminas sapna
vo. Kitame mędaljone ant . Vilijos ūpės 
kranto užaugęs šimtametis ąžuolas, po 
ąžuolu kiaulė knaisioja žemę ir ėda giles. 
Apačioje parašas — taip Gediminas nesap
navo.

Parodą pats Rimša skaitė nusisekusia, 
nprs kūrinių didesnių Detroite nebuvo 
parduota gana daug, ypač medaljpnų, 
parduota gana daug. Bet simpatijų Detroi
te jis susilaukė daugiau, negu tikėjos. Tą 
jis pats pripažino.

Rimšos paroda pasibaigė Detroite lie
pos pabaigoje. Toliau rengti parodas va
saros metu nepatogu ir negalima tikėtis ge

rų pasekmių. Kol jis iki Detroito atvyko, 
-jau buvo gavęs porą užsakymų padaryti 
skulptūrėlių, bet tokiam darbui reikalinga 
ir vieta. Detroite kaip tik ir pasitaikė. Smai
liai, turėdami erdvų namą, pasiūlė Rimšai 
porą kambarių — vieną nakvynei, kitą 
darbavietei, pagaliau pažadėjo ir maistą, 
kol jis Detroite gyvens. Rimša pasiliko 
Detroite visai vasarai ir rudeniui. Jam čia 
apsistojus, taip susigyvenom, kad visus sa
vaitgalius drauge prdleisdavom. J. Smailis 
nevairuodavo mašinos, tai man teko tai at
likti. Per savaitę dirbdavom, o šeštadien| 
ir sekmadienį po muziejus, meno instituci
jas, bažnyčias, piknikus ir ūkius. Žinoda
mas, kad kun. Caughlin pastatytoje baž
nyčioj Little Flower yra skulptūrų, kurio
mis Petras gali susidomėti, nuvežiau , be| 
išvežti buvo sunku, ypatingai jam pama
čius stacijas, kurios buvo skulptorių iš 
gipso padarytos ir iš bronzos ątlietos. Aš 
jau buvau ten lankęsis keletą kartų ir daug 
svečių nuvežęs parodyti. Tą nepaprastą 
bažnyčią visi pagirdavo, kad graži, beį 
kada Rimša ėmė vaikščioti stacijas, gerai, 
kad buvo po pietų ir žmonių besimeldžian
čių bažnyčioje nebuvo. Rimša kiekvieną 
kūrinį — staciją apžiūri, kur pasiekiama 
apčiupinėja ir vis galvą kraipo, kiek čia 
darbo, kiek čia pinigėlių išleista, ir Rim
šos per porą valandų negalėjau iš tos baž
nyčios išvesti. Net važiuodamas namo jis 
vis kalbėjo, kad matė retą pasaulyj skulp
tūrišką kūrinį.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKUS LIGOS 
PMTĄJKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofi*o telef.; P Respect 8-3229

R»zid. telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta’

Bičių įgėlimas kaip gydomoji priemonė

R*l tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pul«wc| Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

telef.: PRo»p»ct 8-1717

DR. S. B1E2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kaa dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas 

Rex.: 3241 WEST 66th PLACE
Phone: REpubiic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 6954)533 

fa Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTS 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7Irt STREET 
Ofiee*: HEmlock 45849 

Rexld.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir ieštad. tiktai susitarus.

Kai Antanas Jonaitis savo 
straipsnyje (Naujienos Nr. 100) 
aprašė bičių nuodų savybes ir 
gydymą bičių įgėlimais senovės 
laikais, tokiu atveju paskatino 
mane prisiminti bičių įgėlimo 
nuotykius gydant žmonių vadi
namąjį reumatą. Aš čia trum
pai šį tą apie bičių įgėlimus, var
totus reumatui pašalinti, papa
sakosiu iš mano prisiminimų 
Lietuvoje, mano tėviškėje, 1897 
metais (prieš 75 metus).

Mano tėviškės gražiame sode 
buvo laikomi 23 bičių aviliai. 
Mūsų kaimynas Migauskas, se
nyvo amžiaus žmogus, buvo ta
da visų vadinamas geriausiu bur
tininku, kuris buvo labiausiai 
pamėgęs gydyti tuos žmones, ku
rie turėjo vadinamąjį reumatą 
ir dažnai pajusdavo kojų ar strė
nų skaudėjimą. Kadangi mano 
tėviškėje tų bičių buvo daugiau, 
negu pas kitus ūkininkus, tad 
tam burtininkui Migauskui bu
vo patogiausia apsilankyti ma
no tėviškės sode. Jis savo at
vestam pacientui prie bičių avi
lių pirmiausiai įsakydavo nusi
mauti kelnes, kad visos kojos 
būtų nuogos, paskui duodavo už
simauti ant rankų pirštines, o 
ant galvos uždėdavo tam tikrą 
apsiaustą su sieteliu prie bur
nos; tokiu būdu bitės tegalė
jo daryti savo įgėlimus tik į nuo
gas kojas. Taip paruoštam žmo
gui burtininkas įsakydavo vaikš
čiojant arti bičių avilių dar šiek

tininko, visoms bitėms yra ma
loniau davinėti savo “bučkius” 
šokinėj antienas asmenims. Bur
tininkas atidžiai žiūrėdavo, kad 
tų bičių įgėlimų nebūtų per ma
žai ir ne per daug. Kai atsives
davo moteris, tad jos turėdavo 
nusimauti savo sijonus, o apati
nius marškinius pakelti aukštyn, 
kad tokiu būdu būtų matomos 
nuogos kojos. Savo apsaugai 
pats burtininkas ant savo gal
vos užsidėdavo apsiaustą su sie
teliu prie burnos, o savo rankas 
apmaudavo pirštinėmis. Man 
pačiam, tada buvusiam mokyk
los mokiniui, būdavo įdomu iš 
tolo pamatyti tokius reginius.

Ir tais laikais, reikia pasaky
ti, daug kas buvo patenkinti to
kiais gydymo metodais, nes dau
geliui tie reumatiniai skausmai 
išnykdavo.

Alan pačiam tais laikais, kai 
įeidavo į sodą pasiskinti ko
kių nors uogų ar vaisių, netikė
tai kokia nors bitė prilėkdavo 
prie kaktos ar veido ir padary
davo įgėlimą. Nors iš pradžių 
nuo tokio įgėlimo suskaudėdavo, 
bet tas skausmas būdavo trum
pas, tik įgėlimo vietoje truputį 
patindavo; pats patinimas irgi 
greit pranykdavo. Todėl netek
davo labai bijoti tų įgėlimų. Kai 
reikėdavo iš bičių avilių imti 
metų, tad, žinoma, tekdavo ant 
galvos užsidėti apsaugos apsiaus
tą ir užsimauti reikiamas pirš
tines.

$
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TĖVAS IR SUNOS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Vyriausybes įsteigtos kainų komisijos pirmininkas Jackson Grayson 
Jr. bando sumažinti prekybos įmonių pelnus, kad nukristų vartotojų 

prekių kainos.

SKAITYK IR KlTAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

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

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Herlem Ava. — 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GtLINYClA 

2443 WEST 63ro STREET 
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

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

rusius darbuotojus viską gerai 
paruošti ir atsilankiusius sve
čius priimti-' Po susirinkimo 
buvo draugiškos vaišės.

Sekantis, klubo susirinkimas 
bus gegužės 9 d. V. J.

— Vengrų rezistencinės or
ganizacijos Mindzenty Foun
dation Chicagos skyriaus at
stovai dalyvaus WTAQ radio 
pokalbiuose gegužio 11 d. 1 vai. 
popiet.

daktaras 
metodu

Rex.: GI 8-C873

DR. W. EiSIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
G1NEKOLOGIN8 CHIRURGIJA 

5132 So. Kedxio Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, ’skambinti" Ml 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI - 
KRIAUCEUŪNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
— Neatsiliepus • ■— skambinti . 

4714)225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DU J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71rt STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PlECKAS
OPTOMSTRiSTAS

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

“contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA

2512 W. 4~ SI. — PR 6-1991 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

PERKRAUSTYMAI

Laidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. Ž E R t N A S
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Tais laikais, turint daug bičių 
avilių, tekdavo savo tėviškėje 
vietoje cukraus vartoti bičių 
medų, kuriuo buvo pasaldinama 
arbata arba kavą. Taip pat ir 
prie visų kitų maisto patiekalų 
buvo vartojamas medus, nes ta
da kitiems atrodė, jog cukrus 
yra brangesnis. Ir iš tikrųjų, 
žiūrint šių dienu akimis, medus 
tokiais atvejais yra sveikiau var
toti, negu cukrus.

Paskutiniais laikais mūsų me
dicinoje niekur neteko pastebėti, 
kad bičių įgėlimais galima būtų 
pagydyti kokias nors ligas, nors 
žiloje senovėje tokie įgėlimai, 
daug kur buvo praktikuojama 
kaip gydomoji priemonė.

A. Kelmutis

Garsusis širdžių 
nustebintas kinų
Dr. Paul Dudley White, gar

sus širdžių terapijos specialis- 
tos, buvęs prezidento Eisenho- 
werio asmeninis gydytoj as, pri
sipažino esąs nustebintas kinie
čių anestezijos metodu, kaip 
jie badydami į tam tikras kūno 
vietas plonas adatas, kūną pa
daro tiek bejausmiu, kad gali 
operuoti visiškai be jokio ap- 
marinimo.

“Penki daktarai ir aš pats 
stebėjome pacientą, kurs pats 
sekė savo žingsnis po žingsnio 
operaciją. Daktarams kartkar
tėmis padarant pertraukas, pa
cientas drauge sų jais girkšno- 
jo arbatą ir kramtė vaisius”, 
pasakė Dr. White, italų kardio
logas Milane.

“Parduodama trijų veršių 
veršiuota karvėv.
(Skelbimas rajono laikraštyje)

“Įpareigoti mokyklos ' direk
torių prijungti savo nutekamuo
sius vandenis prie miesto kana
lizacijos tinklų”.

(Iš vykd. komiteto sprendimo)

Laidotuvių Direktoriai

liti 1,1, Ufc

i

TRYS MODERNUKOB
AIR-CONDTHONKD KOPLYČIOS

MASmOMS VHTA
REpubiic 7-8600 REpubBc 7-8601

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

Apdraustas parkraustymas 
ii įvairių atstu m p. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6J8S2

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS '

Visos programos iš W0PA. [ 
1490 kiL A. M.

DR. LEONAS SEI8UTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
U56 WEST 63rd STREET

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso tslef.: 776-2330
Naujas rex. telef.: 448-5545

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma Į 
dienio iki penktadienio 11—12! 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek-į 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai t 
ryto. ■ 

|
Tel.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. 1LL. 60629

I 
į

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

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

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

Utenos klubas
Utenos draugiško klubo mė

nesinis susirinkimas buvo ba
landžio 11. d. Hollywood salė
je. Klubo pirm. K. SJukięnė jį 
atidarė ir pravedė dalyvaujant 
yisąi klubo valdybai bei jiarių 
daugumai. Priimti valdybos 
protokolai ir komisijų rapor
tai apie atliktus darbus.

Klubas rengiasi pirmajai sa
vo išvykai į gamtą — piknikui, 
kuris Įvyks birželio 4 d. Kay 
(buvusiam Liepos) sode prie 
Lietuvių Tautinių Kapinių. 
Tam išrinkta komisiją iš B. 
Žemgalis, M. ir A. Radžiukinų, 
kurie tuoj -pat pakvietė paty-

SKIRTŲMAI TARP DVIEJŲ 
KINIJŲ

Taiwan© (Forniozos) prez. 
Čiang Kaišekas neseniai sumi
nėjo kai kuriuos vaizdingus 
duomenis, kurie rodo pragyve
nimo lygio skirtumus abiejose 
Kinijose.

Taiwane 1000 asmenų viduti
niškai tenka 139 dviračiai, 49 
motociklai ir 9 automobiliai, o 
Kinijos žemyne 20 dviračių, 
0,3 motociko, 0,8 automobilio.

Taiwane 13.000 gyventojų 
tenka viena ligoninė ar kliniką, 
o žemyne — 110,000 gyventojų.

Tai wane 1000 asmenų tenka 
210 radijo ir 38 televizijos apa
ratai, žemyne — 0,5 radijo apa
rato, o televizija iš viso tėra tik 
tam tikrose vietovėse.

.1

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

Susirinkimų ir pc'engimų
PRANEŠIMAI

— Illinojaus Lietuviu Prekybos Rū
mu sekantis susirinkimas įvyks tre
čiadieni, gegužės 10 d. 8 vai. vakaro 
Dariaus-Girėno posto - salėje. 4416 S. 
Western Ave. Delta Air Lines pilo
tas Bob Lussow padarys pranešimą 
apie modernią aviaciją. I. L. P. R. 
reiškia savo pasididžiavimą, kad Chi
cagos mero Įstaiga atrinko William 
J. Kareivą Chicagos Miesto Garbės 
Salės nariu. Vieton atsistatydinusio 
direktoriaus John Petrulio išrinktas 
Vincas Semaška.

— Utenos Apskrities klubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks antradienį, 
gegužės 9 dieną 7:00 vai. vak., Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Visi 
nariai prašomi atsilankyti — turime 
daug visokių reikalų.

Valdyba

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
1605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YAril 7-1741-1742

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

MODERNIUOS AJ.R-CONDITIONED KOFLYčIOh

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Dįre.ktoiių
Associacijos

AMBULANCE 
PAT A JIN AV1 
MAS PIENĄ 
IR NAKTĮ

TUR4ME 
KOPLYČH5 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. .LITŲANUCA A-V.EJi.UjE. Ptume: YArds 7.-340]

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendre praktika, spec. MOTERŲ ligo> 
Oflaas: 2652 WEST 59th STREET 

Teta PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. T u mas on is, M. D., S. C.
CHIRURGAS

2454 WEST 71rt STREET 
Oflto telef.* HEmlock 4-2123 
Retld. teleL. Glbton 8-6195 

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

P. ŠILEIKIS, 0, P.
DRTHOPEOAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dafni Spadali paflalb* kelemi 
(Arch Support*) ir t t

VaL: g_ 4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1.
2850 Wart 63rd St, Chicago, III. 60629 

Talaf.: PRoapect 6-5084

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinu žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip kontetemis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste- 
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. /

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidnaų:

1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for
mato, 126 psl. Kaina $1.—.

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos. 
Kišeninio iormato, 157 psL S2.00.

5. ButkV Juzė, Eilėraščiai ir raštai. 155 paL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktine, 169 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 
isvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI/ Antano Baranausko 
JAnykščiu šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinu lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., S1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

J5 psl $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psL $3.00.

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti Į Naujiena 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini order;.

NAUJIENOS,
1739 So. Halstad Su, Chicago, I1L 60608

RAYMOND (GUZEVICIUS) GUZAS
Gyv. 12038 Pebble Beach Dr., Sun City, Arizona 85351 

Anksčiau gyv. Chicagoje.

Mirė 1972 m. gegužės mėn. 6 dieną, 2:00 vai. ryto, su
laukęs 80 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Rokiškio apskr.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Bernice, pagal pirmą vyrą Gcr- 

ryluck, šeimos draugė Anna Prantis su šeima ir kiti gimi
nės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Northwest Mortuary, 4033 N. 19th 
Avė., Sun City, Arizona 85020.

Antradienį, gcguės mėn. 9 dieną bus lydimas iš koply
čios į Sun City kapines.

Visi a. a. Raymond Guzo giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Žmona, giminės.

—

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th AveM Cicero, 111. Phone: OLympic 2-10V3

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

GEORGE F. RUDMINAS
33USn. UTIIANICA AVE. Tel.: VAro, 7-11.'>6-113&

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
»3S4 So. HALSTED stkeet Phone; YĄjrds 7-19,11

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

s — NAUJIENOS, CHKAGC 8. ILL.— MONDAY, MAY 8, 19T2



DUONOS IR PASTOGES VAJUS
LIETUVIŠKA APDRAUDA NUO NELAIMĖS.

Lietuvos Dukterų Draugija tarp gegužės 1 d. ir gegužės 15 d. kviečia au
koti nelaimingiems lietuviams '— kad kiekvienas lietuvis turėtų 

DUONOS IR PASTOGĘ. AUKOK!
LIETUVOS DUKTERYS, S. Kudirkos Namai, 2735 West 71 Street.

Chicago, Ill. 60629. Telef. 925-3211!

TVį: REAL ESTATE
« *

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PAMIRŠTI ĮVYKIAI
Apie Chicagos .Lietuvių Tarybos konferenciją

Prabėgo jau kelios savaitės, j ko ir taip. Bet visai neparašyti 
u reikalingo reportažo kaip nė
ra. taip nėra. Balandžio 9 die
ną Chicago Savings svetainėje 
Įvyko Chicagos Lietuvių Tary
bos surengta metinė Chicagos 
ir apylinkių lietuvių draugijų 
konferencija, kurioje kaip ir 
kasmet patiekiama praėjusių 
metų veiklos apyskaita ir per
renkama Tarybos delegatūra 
arba direktoriai, kurie yra de
leguojami po 7 nuo 1 srovių, 
sudarant 28 atstovus, šie iš 
savo tarpo išsirenka valdybą 
ir reikalingas komisijas.

Atrodo ten būta per daug ko
respondentų, kurie vieni ki
tiems pasitikėdami, kad jis 
parašys gal geriau negu aš, dar 
vis laukia reportažo. Pasitai-

kantrybės ir pasiryžimo, o su 
laiku mūsų pastangos turės iš- PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

irgi negalima.
Organizacijų atstovų prisi

rinko beveik pilna svetainė. 
Posėdis prasidėjo 2 vai. po pie
tų vadovaujant Chicagos Lietu 
vių Tarybos pirmininkui Ju
liui Pakalkai. Sudaręs garbės

liūgas komisijas, jis pirmiau
siai pakvietė mūsų visų gerbia
mą Lietuvos generalinę konsu 
lę j). Juzę Daužvardienę.

Pasveikinusi Lietuvos likimu 
susirūpinusius organizacijų at
stovus, pažymėjo, kad Chica
gos Lietuvių Taryba visgi yra 
žymus mūsų tėvynės pavergė
jams pašinas gerklėje, nes 
kai kada jie net viešai prade
da čiaudėti. Palinkėjo daug

w.

Filmu aktoriai Ann Margaret'ir Ben Johnson nufotografuoti Mek
sikoje, Durango apylinkėse, labai šiltoje pozoje. Jie vaidina nau

jame filme "The Train Robber".

VERTIMAINAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS

j~VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA-]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERMCE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

FUTBOLO - SOCCER - RUNGTYNES
ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 13 D.

Tiesioginiai iš aikščių Į didžiulius ekranus per- 3|!
duodama spalvotais vaizdais EUROPOS TARP- ♦ \
VALSTYBINIŲ RUNGTYNIŲ pusiau - finali- 
nėms žaidynėms
VOKIETIJA-ANGLIJA ir BELGIJA - ITALIJA
Rodys tik kabelinė TV. Namuose nebus matoma.

Pirmosios rungtynės

VOKIETIJA — ANGLIJA
GEGUŽĖS 13 D. 12:00 VAL. P. P. JF

INTERNATIONAL AMFITEATRE
Rezervuota sekcija: 54.00, $6.00, $8.00. Bilietai parduodami prie įėji
mo ir visose Tiekerton Įstaigose. Dėl arčiausios skambinti 329-1300.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagletės Įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

progomis. Jas ii 
atsiuntus čekį ar

1739 South Halsted Street, Chicago, III. 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, El. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas {vairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Buvo pakviesti net keli žy
mesniųjų organizacijų atstovai 
pareikšti sveikinimus ir linkė
jimus Chicagos Lietuvių Tary
bai. Toliau sekė pirmininko J. 
Pakalkos išsamus raportas iš^ 
visų metų darbuotės Tarybos: 
labui. Praėjusieji metai buvo 
gausūs netikėtumų Į kuriuos 
vis ant greitųjų, nepasiruošę 
turėjome reaguoti. Teko ne
mažai laiko ir pastangų padė
ti. Į Vasario 16 minėjimą šiais 
metais, palyginus su kitais 
metais sutraukta daugiau negu 
dvigubai publikos., bet ir pa
stangų reikėjo daugiau padėti.

Kiti valdybos nariai pateikė: 
savo raportus. Rezoliucijų ko-Į 
misija paruošė kelias svarbias
rezoliucijas, kurios susirinki- 30 dieną paaukojo $100.00 šau- 
mo buvo vienbalsiai užgirtos. lių sąjungai.

Nominacijų komisija palei- Kaip paprastai jų Įmonėje 
kė sąrašą kandidatų i Tarybos Baufeld Truck Refrigeration 
atstovus vieniems metams. Vi- Service Co., Inc. darbai pava- 
so 28, kurie buvo vienbalsiai sari žymiai daugiau padidėja, 
užgirti. Iš praėjusiais metais Nėra kada ir savaitgalius sma- 
buvusių pasitraukė 5 tad jųjų giau kur gražioje gamtoje pra- 
vieton tapo išrinkti nauji, bū- leisti. Tenka paprastai pasi- 
tent: Kaz. Oksas, Christin Aus- tenkinti vien sekmadieniais, o! 
tin, Jonas Beliūnas, Adelė Ba- per vieną dieną kur nors toli 
belienė ir Jonas Sodunas. i negali nuskristi, nusidaužti.

Taip jau nominacijų komisi- atostogų, rodos, per-
j . jrgj neskriaudžia.
Kasmet juodu po porą mėne
sių žiemos metu pakeliauja po 
svetimuosius kraštns. Ir šįmet, 
kai mes šalome čia, Čikagoje, 
juodu kepinosi saulėtoje Ja
maikoje netoli San Antonio, 
tos salos uosto. Tai buvęs jiems 
labai smagus laikas, palikęs ir 
neišdildomų Įspūdžių iki šiai 
dienai. Gražu buvę ilsėtis ar 
plaukioti jūroje. Įvairi ir pati 
gamta. Smagu buvę dar ir to
dėl, kad buvo susigyventa su 
vietiniais gyventojais iki nuo
širdaus bendravimo. Teko iš
siskirti su apgailestavimu. Tos 
šešios savaitės prabėgusios, 
kaip viena diena, nepastebi
mai.
Jie rūpinasi ir savo dukros gra
žiu, geru, lietuvišku auklėji
mu. Rūta noriai lanko litua
nistinę mokyklą, šoka ten tau
kinius šokius ir lanko Puodžiū
no baleto studiją. Ji laukia ir 
Pasaulio lietuviu tautiniu šo
kių šventės, Įvyksiančios Či
kagoje. A. V it aini s

ją sudarė valdybos sąstatą to- sav?s 
limesnei veiklai.

Atstovai trumpai pasitarę 
paskelbė išrinkę naują valdy
bą: Pirmininkas — Mykolas 
Pranevičius; 4 vicepirminin
kai — Kun. A. Stasys, J. Pakal- 
ka, A. Pužauskas ir R. Staniui

Viešųjų reikalų sekreto-
finansu 
nutari-

n as.
rius — St. Mankus 
sekretorius R. šarka;
mų sekr.etorius — St. Mankus,
finansų sekretorius — A. Švit
ra, iždininkas — V. šoliūnas.

Konferencijos eiga buvo 
slandi, be nuobodžių diskusi
jų. prieteliškoje nuotaikoje.

Konferencijai pasibaigus visi 
dalyviai buvo pakviesti prie 
kavutės ir užkandos. V. M.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

GENERAL FACTORY TRAINEE 
with 'possibility of advancement to 

foreman. 25 to 35 years of age. 
Permanent position, good working 

conditions and many Company 
benefits.

Must speak English. Apply in person 
ABLE ELECTRO - POLISHING 

2904 W. 26th STREET

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, 111. 

TEL. — 776^5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE

HELP WANTED - ŽEMALE
Darbininkių Reikia

SOUTHWEST
LUNCHEON WAITRESSES
For High Class Restaurant.

10:30 A.M. to 3:00 P.M. — days.
No Sat. or Sun. — Tray Service.

CALL 927-5580

WANTED TO RENT 
ieško butų

LIETUVĖ PUSAMŽĖ MOTERIS ieško 
nuomoti 4 ar 5 kambarius Bridge- 

porte. Turi būti apšildymas. 
Skambinti FR 6-2134.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIU BU
TAS su baldais. 1-mam aukšte 

kiemo. Suaugusiems.
6541 So. CAMPBELL AVĖ. 

Skambinti WA 5-6616.

iš

Call: Frank Zapolis 
ttMVi W. 95th St.

GA 4-8654

r aru hre an*: Casualty Company

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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.

V. VALANTI NAS

Laiko tėkmėje
Jūratės ir Kastyčio Įžanga Į 

pavasario linksmybes
Birutės ir Jono Baufeldu 

mone, Jūratės ir Kastyčio 
ros pastatymai esą tarsi, 
Donelaičio žodžių, 
prasidedančio pavasario ir va
saros linksmybes. Jiems buvu-, 
si kad ir trumpa, lyg ir atosto
ginė, smagi meninė atvanga. 
Gal būt, ir tiesa, nes juodu ir 
tam Jūratės ir Kastyčio operos 
pastatymui yra paaukoję du 
šimtus dolerių.

nuo-
ope- 
anot 

įžanga į

< 11 ■■ 11 1,1 ■■■■■■■ - i

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Picas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

b ---------------------- ---- —-------------------- ------

ANTANAS SMETONA LR JO VEIKLA
Kaina $1.50154 pusi, knyga.

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLLNOIS 60608

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolima Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- 

' šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį,* pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

i — NAUJIENOC, CHICAGO », ILL,— MONDAY, MAY 8, 1972

LIGONIUS APLANKIUS
j Trečiadienį gegužės 3 dieną 
A. Deveikienė, J. Šulcą, Jed. 
Pukenienė vvkome i Concord 
Nursing Home, 9401 Ridge
land. aplankyti Juliją Strolie- 
nę. kuri jau du mėnesiai kaip 

[čia yra. Prieš tai 5 savaites iš- 
Tiesa^ malonu pastebėti, jog gulėjo Holy Cross ligoninėje, 

juodu labai dosnūs aukotojai Radome geriau ^atrodančią ir 
ir kitiems lietuviškiems reika- galima tikėtis, kad laikui be
lams. Apčiuopiamą sumą yra gan t ji pasveiks. Tiesa, ata- 
davę Jaunimo Centro statybai, kos suparaližuota dešinioji 
Vasario 16 lietuvių gimnazijai, ranka ir koja. Mankšta daro- 
kasmet skiria auką Amerikos nia 3 kartus per savaitę po 3 
Lietuvių Tarybai, Ralfui, Lie- kartus per dieną ir duodami 
tuvos Dukterų vedamam šal- įvairūs vaistai. Skundėsi, kad 
pos darbui ir kitiems platesnio turi mokėti $600 į mėnesį, šiaip 
užmojo kultūriniams 
lams. Nešykštūs ir mūsų spau
dos, radijo paramos atveju.
Net ir savo atostoginės kelio
nės melu, būdami Miami ku
rorte, jie paaukojo šimtinę 
Lietuvių klubui vietos kultūri
niam darbui paremti. Tai la
bai gražus ir sektinas pavyz
dys, 
visas jų biznis remiasi vien tik 
amerikiečiais klijentais. ši 
šeštadieni gegužės 6 dieną 
atšventė savo gimtadienį. Ar
timųjų ir svečių buvo susirin
kę virš 30 asmenų. Gal šio gim
tadienio proga juodu balandžio

reika- užlaikymas, priežiūra ir švara 
yra gera, tik ji ir kiti ligoniai 
išmetinėja, kad maistas labai 
menkas ir valgyti duoda tik du 
kartus per dieną.

šioje staigoje yra keletas lie
tuvių. Vienas lietuvis yra dže- 
nitorius, viena marketparkie- 
tė Juškienė kuri yra Našliu — L

ypač imant dėmesin, kad Našliukių klubo ir kitų draugi
jų narė, sakėsi jau ištisi metai 
kaip dirbanti šiuose slaugymo 
namuose.

Teko pavaikščioti po tą il
gą ir platų pastatą. Vieta gra
ži. bet žiūrint 
ratukii važinėjančius.

ligonius, ant 
atrodė

nusiminę,
Daugelis dar neseni 
moterys tačiau turi šitaip su 
likimu kovoti.

Aplankytoji džiaugėsi, kad 
ją aplanko nemažai gerų žmo
nių, jų tarpe Našlių — Našliu- 
kių klubo pirmininkė M. Nebe- 
rieza ir kt. Palinkėjome Stro- 
lienei ir kitiems sveikatos.
Korės p.

dvasioje nupuolę.
vyrai ir

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

— Ponia S. Petrošius iš Mar
quette parko apylinkės išrink
ta Hurley mokyklos Tėvų ir 
mokytojų sąjungos vicepirmi
ninke.

— Rima Kažemėkaitytė ir 
Antanas Milišauskas išrinkti 
Jaunimo Kongreso atstovais iš 
Kenoshos bei Racine, Wis., 
apylinkių. R. Kažemėkaitytė 
studijuoja antropologiją ir me 
dicinos technologiją, yra Ame 
rikos Lietuvių Tarybos Racine 
skyriaus valdybos narė, pri
klauso tautinių šokių grupei 
“Bijūnas”. Gabi muzikoje ir 
eina vargonininko pareigas vie 
tos lietuvių parapijoj. A. Mili
šauskas studijuoja politinius 
mokslus, priklauso ateitinin
kų organizacijai, dalyvauja 
jaunimo ir sporto veikloje.

— Jonas Baltrūnas, Viktoras 
Barzdžius ir Juozas Deveikis 
išrinkti Argentinos lietuvių at
stovais Į Jaunimo Kongresą. J. 
Baltrūnas studijuoja sociali
nius ir politinius mokslus, pri
klauso “Ateities” ir “Ramby-

no” tautinių šokių grupėm. V. 
Brazdžius studijuoja elektro
nikos mokslus, priklauso mi
nėtoms tautinių šokių grupėms, 
yra Argentinos LJ vicepirmi
ninkas, dalyvavo kongresuose 
ir studijų savaitėse. M. Braz
džius studijuoja agronomijos 
mokslus, priklauso “Ateities” 
šokėjams, dalyvauja jaunimo 
organizacijose. J. Deveikis dir
ba industrijos srityje, pri
klauso “Rambyno’’ šokėjų gru 
pei, dalyvavo Brazilijos Jau
nimo kongrese ir studijų savai
tėje.

— .7. Armonas, Wickliffe, 
Ohio, prisiuntė vietinio laik
raščio iškarpas, kuriose yra- 
aprašomos lietuvių ir kitų pa
vergtų tauhi demonstracijos.

♦ Ekskursija j Lietuvą. Lie
pos 5 d. iš New Yorko dviem 
savaitėm išskrenda į Paryžių, 
Maskvą, Vilnių ir Frankfurtą. 
Pabuvę 5 dienas Lietuvoje, eks
kursantai liepos 19 d. 
New Yorką. Kelionės, 
ir maistas tekainuoja 
Platesnių informacijų
Wide World Travel, 9723 So. 
Western Ave., Chicago, Illinois 
60643, arba telefonuokite 
BE 3-1103. (Pr).

grįžta į 
koteliai 
$885.00. 
gausite

(312)

GERIAU NERASIT
APIE 16 METŲ geras 2 butų mūras 

ir 2 auto garažas. Marquette Parke. 
Platus lotas. Atskiri gazo šildymai. 
Greit galima užimti. $37,500.

MODERNIOS DVI BIZNIO patalpos 
ir liuksusinis butas. 2 aukštų mūras. 
Garažas. Labai platus lotas. Viskas 
įrengta prieš 7 metus. Dabar par
duodama už pigiausią kainą. Užinte- 
resuoti bizniu, prašomi kreiptis tuo
jau.

ŠVIESUS 2 BUTŲ MŪRAS arti 
Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas Įrengtas beis- 
mantas. Aukšta pastogė. $22,400.

MODERNŪS 3 MIEGAMI, beveik 
naujas mūras prie pat Marquette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražus karpetai ir kiti 
priedai. Garažas. $30,000.

PUIKŪS 4 MIEGAMI. Mūras apie 
18 metų. 1% vonios. Karpetai. Pla
tus lotas. Garažas. Vertinga pastogė 
šeimai didėjant. Naujam mieste apie 
81 ir Kedzie. $31,000.

TVIRTAS 6% KAMBARIŲ MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. įrengtas beis- 
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$26.600.

ŠVARUS 7 KAMBARIŲ MŪRAS. 
Gražiai Įrengtas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke $23 500

10 BUTU* MŪRAS, apie $14.500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74.700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

ŽEMŪS — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

MŪRINIS BUNGALOW. S miega
mi, 12 metų, 30’ sklypas, 55-ta ir 

} Massassoit. $28.500
2 PO 4 MŪRINIS. 2 auto garažas, 

įrengtas didelis kambarys skiepe. 
Geriausia vieta Brighton Parke. — 
$26.500.

2 PO 5 MŪRINIS. 3 miegami kiek
viename bute. Įrengtas skiepas tin
ka grožio salonui nrie 55-tos ir Cali
fornia. Ave. $54.500.

12 BUTU MŪRINIS 7 metu. įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento-

TEL. 436-7878

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr. 
no 3 mieg.. alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40.500.

6 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. S21.500

APYNAUJIS 1% aukšto mūr„ alum 
langai, šiluma gazu. įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par 
ke. $36.500.

GRAŽUS 4 BUTU mūr., alum, lan
gai. karštu vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus kam- 
ninis sklypas. 2-fų butų namui Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras. > 
automobiliu mūro garažas. Marquett* 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning J naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu 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

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

tunenips Ir 1. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL, TEL. VI 7-9327




