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f-PREZIDENTAS NIXONAS IŠVYKSTA I MASKVA
EUROPA SVEIKINA V. VOKIETIJOS 
SUTARČIŲ SU RYTAIS PRIĖMIMĄ

BONA. — Žemiesiems Bonos parlamento rūmams ratifika 
vus Vokietijos sutartis su Sovietų Sąjunga ir su Lenkija, Euro
pos sostinės laukia santykių pagerėjimo ir įtempimų sumažėjimo. 
Nato valstybių gen. sekretorius Josef Luns pareiškė didelį pasi
tenkinimą. Bonos parlamento žygis atidarąs kelią į Europos sau
gumo konferenciją. Rumunijos prezidentas Ceausescu ir Jugosla
vijos prezidentas Tito irgi pabrėžė, kad tos sutartys gali būti 
naujas impulsas taikingam Europos šalių bendradarbiavimui. Pa
našūs atsiliepimai ateina iš Lenkijos, Vengrijos ir kitų šalių, ku
rios laukia platesnių santykių, ypač prekyboje, su V. Vokietija.

Opozicija susilaikė
Svarstant sutartis bundesta- 

ge paaiškėjo, kad be specialios 
rezoliucijos, kuri pabrėžia, kad 
sutartys su Maskva ir Varšuva 
neduoda legalaus pagrindo da
bartinėms Rytų ir Vakarų Vo
kietijų sienoms, sutarčių rati
fikavimas nebūtų buvęs įmano
mas. Už sutartį su Maskva bun- 
destage balsavo 248 atstovai, 
lygiai tiek, kiek vyriausybė tu
ri parlamente narių. Prieš Mask
vos sutartį balsavo 9 atstovai, 
kiti 238 atstovai iš krikščionių 
demokratų partijos susilaikė nuo 
balsavimo. Balsuojant dėl sutar
ties su Lenkija prieš sutartį bal
savo daugiau — 17 atstovų ir 
230 — susilaikė nuo balsavimo. 
Kada buvo balsuojama dėl spe
cialios deklaracijos, kuria pareiš
kiama sutarčių interprtetacija, 
paliekanti kelią vokiečių tautos 
laisvam apsisprendimui, balsavi
mas buvo užrezoJiuciją-491 —0. 
Krikščionių demokratų'atstovas/ 
buvęs kancleris, Kurt Kiesinger 
pareiškė prieš balsavimą, jog jo 
partija šią deklaraciją laiko pa
grindu ateities užsienio politi
kai.

Pripažino lenkų sieną

Bonos-Maskvos sutartyje svar
biausias yra tas punktas, kuria
me pareiškiamas noras atstaty
ti normalius Europos santykius, 
taikingus ryšius, nesistengiant 
pakeisti dabartinių sienų jėga, 
pripažįstant šios Europos sri
ties realybę.

Varšuvos-Bonos sutartis vien
balsiai patvirtina, kad dabarti
nė siena sudaro vakarinę Len
kijos Liaudies Respublikos sie
ną. Pareiškiama, kad abi vals
tybės neturi viena prieš kitą jo
kių teritorinių reikalavimų.

Prieš šią sutartį balsavo, dau
gumai opozicijos narių susilai
kant, pabėgėlių iš rytinių bu
vusios Vokietijos provincijų, at
stovai. '

šių sutarčių ratifikavimas Bo
nos žemuose rūmuose sudaro pa
lankesnę atmosferą prezidento 
Nixono kelionei į Maskvą. Daug 
Rytų-Vakarų santykių pagerini
mo sričių priklausė nuo ratifi
kavimo. Dabar galima tikėtis, 
kad keturių sąjungininkų susi
tarimas dėl Berlyno bus pasira
šytas birželio 15.

Dabar Maskva, gal, leis ir Ven
grijai bei Čekoslovakijai ieško
ti artimesnių ryšių su V. Vo
kietija.

Mini Žalgirio mūši
Padėties analizuotojai sako, 

kad Bona, ratifikuodama šias 
sutartis, atsisako savo ilgų am
žių politikos — “Drang nach 
Osten”. New York Times, ap
rašydamas vokiečių-lenkų-rusų 
santykius nuo pat 10 šimtmečio, 
nurodo tų santykių kaitą ir svar
besnius įvykius. Chronologijoje 
pažymėti ir 1410 metai, kada 
Lenkija ir Lietuva nugalėjo prie 
Žalgirio vokiečių ritierių ordi
ną. Varžybose su slavais rytuo-

IŠ VISO PASAULIO
♦

LONDONAS. — Curiard ben
drovės keleivinis laivas “Queen 
Elizabeth II”, gavęs žinią, kad 
laivas bus išsprogdintas, sustojo 
viduryje Atlanto, kol iš Brita
nijos atskrido lėktuvas su bom
bų ekspertais. Keturi kariškiai 
nušoko su parašiutais Į vandenį, 
iš kur juos ištraukė laivo nuleis
ta valtis. Po nuodugnaus ieško
jimo bombų nerasta. Šantažis
tai, paskambinę telefonu bend
rovės agentūrai New Yorke, pra
nešė, kad laive yra du keleiviai, 
vienas buvęs kalinys, kitas ser
gąs vėžiu, kurie tas bombas iš
sprogdins, nes jie nebijo mirti.

TEL AVIVAS. — Moteris, ku
ri buvo sužeista izraelitams ge
gužės 9 d. puolant arabus lėktu
vo piratus, mirė nuo sužeidimų 
Tel Avivo ligoninėje. Ji buvo 
žydė, ištekėjusi už norvego.

TANANARIVE. — Madagas
karo prezidentas po studentų ir 
darbininkų keltų riaušių pasi
traukė iš pareigų ir jas atidavė 
kariuomenės štabo viršininkui.

SAN DIEGO. — Du lakūnai, 
kurie numušė 5 šiaurės Vietna
mo lėktuvus, buvo išsiųsti iš 
Vietnamo karo zonos namo į 
Ameriką. Karinė vadovybė bijo, 
kad jie nepatektų į nelaisvę, kur 
komunistai gali’juos griežčiau 
nubausti už jų žygius.

NEW YORKAS. — Apklausi
nėjime, kas turėtų būti vicepre
zidentu, daugiausia, Gallupo 
įstaigos surinktomis žiniomis, 
balsų gavo Spiro Agnew, ant
roje vietoje liko Kalifornijos 
gubernatorius Reaganas, toliau 
eina New Yorko gubernatorius 
Rockefelleris, sen. Charles Per
cy ir buvęs iždo sekretorius Con
nally.

NEW YOBKAS. — Valstijos 
demokratus paklausinėjus, dau
guma pasisakė už kandidatą į 
prezidentus sen. McGovern. Dar 
balandžio mėn. pirmą vietą tu
rėjo sen. Humphrey.

TAIPĖJUS. — Tautinės Kini
jos prezidentas Chiang Kai Slie
kas bus šį šeštadienį prisaikdin
tas naujam 6 metų terminui. 
Nacionalistų partijos komitetas 
rekomenduoja, kad prezidentas 
paskirtų vyriausybės premjeru 
savo sūnų Chiang Chin Kuo, ku
ris šiuo metu eina vicepremjero 
pareigas.

se, vokiečiai turėjo gerų ir blo
gų dienų, tačiau šiuo metu pa
dėtis yra vokiečiams nepalan
kiausia ir jų žemės rytuose su- 
siaurėjusios.

Pažymėtina, kad sutartyje su 
Lenkija Bona kalba tik apie Len
kijos sienas, kurios pasibaigia 
ten, kur prasideda Rytų Vokie
tijos siena. Bona neturi su Len
kija bendros sienos, tačiau su
tartyje pažada gerbti R. Vokieti
jos sieną su Lenkija, daleisda- 
ma, kad kada nors Vokietija bus 
viena valstybė.

PREZIDENTAS RICHARD NIXON

PENTAGONE SPROGO STIPRI BOMBA
WASHINGTONAS---- Vakar anksti rytą Pentagono pastate,

ketvirto aukšto moterų išvietėje, sprogo galinga bomba, sugrio
vusi kelių kambarių sienas, lubas, prakirtusi vandens vamzdžius. 
Už .penkių HĮiųųčįų po-sprogimo-keli laikrascixi gavo žinią, kad 
sprogimą įvykdė “weatherman” organizacija, keršydamas už Ame
rikos karo veiksmus šiaurės Vietname. Įdomu, kad Amerikos gy
nybos centre, Pentagone, darbo valandomis įėjimas į pastatą ne
varžomas, niekas netikrina, kas ir kur eina. Tik po 6 vai. va
karo įeinantieji yra patikrinami. Po sprogimo sargams Įsakyta 
žiūrėti, kad niekas neneštų į pastatą jokių nepatikrintų paketų.

Saigone karinė vadovybė pa
skelbė, kad JAV lėktuvai iš lėk
tuvnešio ‘Midway” numušė du 
Mig-19 lėktuvus. Vakar ir už
vakar virš š. Vietnamo padary
ta po 250 antskrydžių.

Centriniame fronte priešas 
putolė Kontum miestą, bet buvo 
atmuštas ir pasitraukė, palikda
mas 41 žuvusį kareivį. Kituo
se frontuose nebuvo ne tik ata
kų, bet aprimo ir artilerijos ug
nis.

Į š. Vietnamo uostus plaukę 
sovietų prekiniai laivai pasuko į 
šoną. Manoma, kad jie išsikraus 
pietinėje Kinijoje. Sovietų 
sluoksniai Maskvoje teigia, kad 
Kinija sutiko, kad karinė me
džiaga eitų Į š. Vietnamą jos ge
ležinkeliais. Nors vienas 10,000 
tonų laivas gali paimti 10 kart 
daugiau medžiagos už vieną trau
kinį, sovietai numato karinį tie
kimą tęsti žemės keliais, kol Š. 
Vietnamo uostai bus užminuo
ti.

PET memorandumas
JAV Prezidentui

Pavergtųjų Europos Tautų 
(PET) Seimo š. m. gegužės 8 d. 
išsiųstame JAV prez. R. M. Ni- 
xonui memorandume pabrėžia
mas PET Seimo įsitikinimas, kad 
pastovi taika Europoje tebus 
įmanoma Rytų ir Vidurio Eu
ropos tautoms leidus naudotis 
laisvo apsisprendimo teise.

Todėl PET Seimas tikisi, jog 
Maskvos pasitarimuose bus iš
kelta: Sovietų Sąjungos karo 
metu sąjungininkams duoti pa
žadai, laisvas tautų apsisprendi
mas, žmogaus teisių atstaty
mas Rytų ir Vidurio Europoje 
ir Brežnevo doktrinos panaikini
mas. (E)

P. Vietname uždarė 
universitetus

SAIGONAS. — Pietų Viet
name uždaryti visi universitetai. 
Visi vyrai nuo 17 iki 43 m. turi 
būti pasirengę atlikti karinę 
prievolę. Paėmimas į kariuome
nę gresia 60,000 vyrų. Uždary
mas paliečia ir 15,000 mokyto
jų ir profesorių, iš kurių bus 
bandoma sudaryti karininkų 
kadrus.

Aukštųjų mokyklų uždarymas 
paveikia ir valdžios įstaigas, ku
rioms reikės mažiau tarnautojų. 
Ir jiems pasakyta rengtis kari
nei tarnybai.

JAV ambasadoriaus 
G. Bush pareiškimas

Kongreso atstovas Frank 
Annunzio (D., III.) pristatė su 
lydimuoju raštu Bendrojo Pabal- 
tiečių komiteto rezoliucijas JAV 
atstovui prie Jungtinių Tautų 
George Bush. Savo atsakyme 
G. Bush rašo: “Mes visuomet esą 
me tvirto nusietatymo, kad Pa
baltijo valstybės buvo jėga So
vietų Sąjungos aneksuotos prieš 
šių valstybių gyventojų valią. 
Mes niekuomet teisiniai nepripa- 
žinome tos akcijos.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių delegatai metų eigoje įvai
riomis progonlis panaudojo 
Jungtinių Tautų forumą atkreip
ti dėmesiui į čiaurią neteisy
bę žmogaus teisėms ir apsispren
dimui Pabaltijo tautų žmonėms. 
Mes ir toliau darysime visokias 
pastangas laikyti šį klausimą 
pasaulio dėmesyje”.

Atstovo Ed. Derwinski kalbą

VŽUAUSIOS ŽINIOS
♦

♦ Mirė kun. Titus Narbutas, 
Dayton, O., lietuvių klebonas. 
Jis visą laiką gerai jautėsi, mirė 
du mėnesiu pasirgęs kepenų vė
žiu. Jis bus laidojamas antra
dienį. Iš Chicagos Į laidotuves 
išvažiuoja vysk. Brizgys, kan. 
V. Zakarauskas, kun. Ignas Ur
bonas ir kun. Jonas Plankis.

♦ Vakar policija suėmė du 
brolius ir apkaltino juos Frank 
Casolari nužudymu, šis 16 me
tų berniukas, meškeriojęs Dės 
Plaines upėje, buvo rastas Schil
ler Parke nužudytas 22 šūviais. 
Policija pas kaltinamuosius ra
do du ginklus jų vogtame auto
mobilyje.

+ Viceprezidentas Agnew pa
reiškė nežinąs, ar jis bus kan
didatu į viceprezidentus būsi
muose rinkimuose. Jis pridėjo, 
kad sunku tikėtis, kad respubli
konų konvencija nominuotų il
gametį demokratą John Con
nally.

♦ Vakar prezidentas Nixonas 
aplankė ligoninėje gulintį Ala- 
bamos gubernatorių Wallace. Jis 
vėl pasiūlė prezidentūros kamba
rius Walter Reed ligoninėje, 
Washingtone. Prezidentas ap
lankė ir Slaptosios Tarnybos de
tektyvą N. Zarkas, sužeistą to 
paties atentato metu.

+ V. Vokietijos parlamento 
aukštieji rūmai — bundesrat pa
tvirtino Vokietijos sutarties su 
Sov. Sąjunga ir Lenkija. Krikš
čionys demokratai susilaikė nuo 
balsavimo, nors jie turi bundes
rate 21-20 balsų persvarą.

Airijoje, Dublino kalėjime 
įvyko riaušės, padariusios daug 
nuostolių kalėjimo pastatui. Val
džia atsiuntė 1,000 kareivių riau
šių malšinti. Riaušes sukėlė ne
legalios, slaptos IRA (airių ar
mijos) nariai.

Britų mokiniai 
kelia streikus

LONDONAS. — Britanijos 
švietimo darbuotojus sukrėtė vis 
didėjantis jaunuolių nerimas — 
“mokinių jėga”. Demonstraci
jose mokiniai, kai kurie jų vos 
12 metų, reikalauja panaikinti 
fizines bausmes, plakimą bam
buko lazdomis, kas dar plačiai 
praktikuojama britų mokyklo
se. Mokiniai reikalauja panai
kinti ir kitas bausmes, kaip pa
likimą po pamokų. Smarkiai agi
tuojama prieš mokinių unifor
mas. reikalaujama mergaitėms 
leisti nešioti trumpus sijonėlius, 
vartoti dažus ir pudrą, o berniu
kams — leisti ilgus plaukus.

Viso šio sąjūdžio vadu yra 16 
metų Simon Steyne, kuris laiko 
save Mao Tse Tungo, Che Gueva- 
ros ir kitų revoliucionierių sekė
ju. Jis jau turi šiokią tokią barz
dą. Jie reikalauja, kad mokyk
lų vadovybės būtų pakeistos 
mokyklų komitetais, kuriuose 
didelį balsą turėtų ir mokiniai.

Britų mokytojai kraipo gal
vas ir galvoja, kad greit ir Bri
tanijos mokyklose teks samdyti 
policininkus, kaip Amerikoje, 
tvarkai palaikyti.

generaliniame Jungtinių Tautų 
susirinkime G. Bush laiko pa
vyzdine ir ją pridėjo prie susi
rašinėjimo. Atst. F. Annunzio 
yra nuolatiniame kontakte su 
Altos pirm. dr. K. Bobeliu.

MANOMA, KAD BUS PASIRAŠYTA 
SUTARTIS DĖL GINKLU APRIBOJIMO
WASHINGTONAS. — šiandien prezidentas Nixonas su pa

tarėjais ir ponia Nixoniene išvyksta į svarbią kelionę, kuri gali 
atnešti daug pasikeitimų ligšioliniuose Amerikos santykiuose su 
Sovietų Sąjunga. Jau neabejojama, kad Maskvoje bus pasirašyta 
branduolinių ginklų apribojimo sutartis. Dėl jos derybos Helsin
kyje ar Vienoje jau vyksta nuo 1969 m. lapkričio mėnesio. Pre
zidento delegacijoje bus ir Amerikos delegacijos SALT derybose 
vadas Gerard Smith. Iš Helsinkio pranešama, kad susitarta su
daryti bendrą Amerikos-Sovietų Sąjungos komisiją, kuri patikrin
tų skundus, kada viena ar kita valstybė nesilaikytų susitarimo ri
boti strateginius ginklus.

Dar neaišku ar 
Wallace vaikščios
WASHINGTONAS. — Guber

natoriaus Wallace chirurgas, dr. 
Garber Galbraigth iš Alabamos 
universiteto medicinos centro 
Birminghame, pareiškė, kad šan
sai, kad Wallace kada pats vaikš
čiotų yra 50-50. Daugiau būsią 
galima pasakyti išėmus kulką, 
kuri tebėra prisiglaudusi prie 
paciento stuburkaulio, šiuo me
tu stuburo skystyje esą kraujo 
ženklai.

Pats Wallace skaito laikraš
čius ir žino apie savo padėtį. Jis 
pareiškė savo sekretoriui, kad 
jis kovos su liga ir šiaip taip ver
sis, nežiūrint, kokios pasėkos 
būtų.

Visi kiti atentate sužeisti žmo
nės ligoninėse taisosi. Slaptosios 
Tarnybos detektyvas Nicholas* 
Zarvas buvo peršautas per ger
klę, matyt, tuo pačiu šūviu, ku
ris perėjo per Wallace petį.

Senato komitetas, po šio aten
tato, uždraudė pardavinėti trum- 
pavamzdžius revoleveriuš, to ti
po, kuriuos buvo sužeistas gu
bernatorius.

New York Times studija pa
rodė, kad ateinančiuose rinki
muose, jei į prezidento vietą 
kandidatuos ir Wallace, jis dau
giau pakenktų prezidentui Ni- 
xonui, negu demokratų partijos 
kandidatui, šių metų prezidento 
rinkimai, jei bus trys kan
didatai, gali sudaryti tokią pa
dėtį. kad nė vienas iš trijų ne
turės pakankamai elektorių bal
sų.

Ohio seime senatas sugriež
tino bausmes už ginklų turėji
mą smurto nusikaltimą vykdant. 
Bausmės už ginklą negali būti 
mažesnės kaip metai kalėjimo. 
Didžiausia bausmė — trys metai.

Stiprėja An Loc 
miesto gynyba

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo 21-mos divizijos daliniai, ku
rie jau nuo balandžio mėn. vidu
rio žygiuoja į pagalbą apsup
tiems An Loc miesto gynėjams, 
yra nuo miesto dviejų mylių 
nuotolyje. Kai kurie parašiu
tininkų daliniai buvo perkelti per 
priešo pozicijas helikopteriais. 
Amerikos lėktuvai paruošė ata
kai kelią ir laukiama, kad mies
to apsupimas dar šią savaitę bus 
pralaužtas.

An Loc mieste buvo apsupti 
du 5tos divizijos pulkai. Kiek vė
liau juos sustiprino helikopte
riais atgabenti parašiutininkai.

ST. JOSEPH. Mo. — Vagys 
įsilaužę į didelę parduotuvę, ne
bandė pavogti seifuose buvusių 
pinigų, bet išsivežė visą mėsą. 
Pareigūnai juokiasi, kad dabar 
mėsa brangesnė už pinigus.

Kalbama, kad abi valstybės 
galės turėti nedaugiau 5,700 
branduolinių užtaisų raketoms 
ir povandeniniams laivams. Gy
nybos raketų skaičius esąs po 
200 kiekvienai valstybei.

šalia Salt susitarimo laukia
ma ir erdvės tyrinėjimų sutar
ties, dėl kurios pasitarimai se
niai vyksta. Galimas daiktas, 
kad už keliu metu JAV astro
nautai kartu skries su sovietų 
kosmonautais.

Prezidentas Nixonas dar kar
tą Camp David kalbėjosi su so
vietų ambasadorium Dobrymnu 
ir patarėju Kissingeriu. Dobry
ninas jau išskrido į Maskvą.

Prekybos derybos Washing
tone irgi padarė pažangą. Mano
ma, kad bus sudaryta bendra 
sovietų-amerikiečių komisija pa
stoviai stebėti ir plėsti prekybos 
ryšius. Sovietai tokias bendras 
komisijas jau turi su Italija, Suo- 
innfci^hcūziją^-ir -'Britenijer

Maskvoje įvyko keli politibiu- 
ro posėdžiai, kuriuose dalyva
vo ir šešių respublikų partijų 
vadai; Kunajevas iš Kazachsta
no, šelestas ir Ščerbickis iš Uk
rainos, Mašerovas iš Bielorusi- 
jos, Masavanadze iš Gruzijos ir 
Rašidovas iš Uzbekistano.

Prezidentas veža su savim 
daugelio amerikiečių pageidavi
mus, jų tarpe Amerikos lietuvių, 
latvių, estų, kurie reikalauja sa
vo kraštams laisvės. Ukrainie
čiai prezidentui skundėsi dėl uk
rainiečių intelektualų persekio
jimo, o žydai — dėl sovietų žy
dų emigracijos politikos. Tuo 
reikalu net 30 Amerikos valstijų 
gubernatorių pasirašė prokla
maciją, kurioje ragina preziden
tą užstoti sovietų žydus.

Vaikų vežiojimą 
siūlo atidėti

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Būmų ir Senato jungtinis 
konferencijos komitetas nutarė 
visus įstatymus dėl vaikų vežio
jimo į mokyklas, integracijos su
metimais. atidėti 19 mėnesių. 
Komitetas posėdžiavo visą nak
tį. svarstydamas naują švietimo 
įstatymą, prie kurio buvo pri
jungti ir integraciją liečia pa
pildymai.

šį nutarimą atidėti vežioji
mo klausimą dar turės patvir
tinti atsikrai Senatas ir Atsto
vų Rūmai, kur dauguma yra nu
sistačiusi prieš vežiojimo taisyk
lių susilpninimą.

JAV Civilinių Teisių komisi
ja pareiškė, kad politikai, nusi
statė prieš vaikų vežiojimą, yra 
iš tiesu nusistatę prieš integra
ciją. Iki šiol Amerikoje apie 
43^ visų mokinių yra vežiojami 
autobusais ir tik 4% yra vežio
jami pasiremiant naujomis in
tegracijos taisyklėmis ir tiks
lais. Nežiūrint to. integracijos 
priešai dėl to nedidelio nuošim
čio kelia didžiausią triukšmą, 
sako Civilinių Teisiu komisija.
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greit išsiųstas į Engel- 
ligouinę, bet pakeliui

LiETliVIt PKEKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

So Western. 8-5875
J. L1EPON1S

9 Jkl tf-30

62? t
Vėdė|as

rirmatneįuuu u Ketvirta neniais nuu 9 ik) 3.3U Kiiuiii dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

Pereitų metu Lietuvių Prekybos Rūmų bankete buvo įteiktos stipendijos, kurias paskyrė; Prekybos Rūmai, sena
torius Pranas Savickas ir Metropolitan Bank and Trust Company. Stipendijas laimėjo, iš kairės į dešinę: Putinas 

Baltryšaitis, Mathew Urniežis ir Arnoldas Brazis.
Foto V. Noreikos

f

Rusų okupuotoje 
yra leidžiamas ir Amerikoje gy
ve r autiems lietuviams neprašius 
siuntinėjamas mažo formato 
“Gimtasis kraštas” grynai pro
pagandinio turinio laikraštukas. 
Pripuolamai kelis numerius te
ko paskaityti. Perskaičius vieną 
kitą straipsnelį, nenoromis ten
ka nusišypsoti, štai kad ir toks 
Astraipsnelis “Nešvarūs sionistų 
kėslai”. Pykstama, kad žydai 
nori išvažiuoti į Izraelį, žydų 
Gynimo Lyga vadinama bandi
tą s. Anot jų, Izraelis tik ieš
kąs patrankoms mėsos ir norįs 
kc: nizuoti svetimas arabų že
mes. Jie šaudą Į tarybinės mi-

“Gimtąjį Kraštą” pavarčius
Lietuvoje sijos buveines, persekioją sovie

tinius atstovus, daužą jų buvei
nių langus ir skleidžiu šmeižtus 
“prieš, taikos ir pažangos jėgas, 
prieš socializmą kuriančias tau
tas”.

Niršta, kad Amerika globoja 
Izraelį ir net parduoda lėktuvus. 
Tai esą tik kapitalistų finansuo
jamos kampanijos, “prieš Tary
bų sąjungą”.

“Gimtojo Krašto” rašeivos ra
šo, esą “įdomu pažymėti, kad or
ganizuodami ir propaguodami 
masinį žydų persikėlimą į Iz
raelį iš Rytų Europos kraštų, J. 
A. V. sionistai net neužsimena 
apie Amerikos žydų vykimą “iš-

e?
|išreikalauta daugiau negu nu
statyta, o nustatyta taip, kad 
mokesčių nuo pensininko am
žiaus piliečio nebūtų imama 
daugiau kaip 7 nuošimčiai jo 
metinių pajamų.

Plėšikų sumuštas žmogus 
mirė vežant į ligoninę
Sylvester Smith, gyv. 3635 

W. Greenshaw, praeitą antra
dienį eidamas Central Park 
Ave. ir Greenshaw gatvių kam-

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000.

pe buvo dviejų vaikėzų užpul
tas, žiauriai sumuštas ir api
plėštas, net numovus batus ir 
kojines pinigų beieškant. Smit 
hui trys šonkauliai sulaužyti. 
Sekančią dieną jo piniginė, 
kurioje buvo 6 doleriai, rasta 
padėta prie Smith namų durų. 
Sumuštas Smith buvo nuga
bentas i Garfieldo ligoninę, iš 
kurios 
wood 
mirė.

Iii
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 5

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 2544470

Vii- ’

iHSOfifcD

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayet
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
Al! accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

i

on 
investment 

account

mokama dvieju 
metų certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

t

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

Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirma et ir ketvirt. 9:00 ryto — 8.30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta

rinktojon žemėn”, kur jų lauk
tų sunkumai ir pavojai”.

šitaip galima būtų rašyti tik 
dideliu naivėliu pasivertus arba 
visai nežinant Amerikos gyve
nimo. Juk Amerikoje ir kituo
se demokratiniuose kraštuose gy
venančius žydus niekas nedrau
džia vykti į Izraelį. Jie gali lais
vai ten vykti. Jokių trukdymii 
nedaroma. Jie ten gali laisvai 
nuvykti, apsižiūrėti ir jeigu ten 
jiems bus “sunkumų ir pavojų”, 
gali atgal grįžti. Čia ne kaip pas 
komunistus, čia niekas netrems 
juos į koncentracijos stovyklas, 
netalpins į beprotnamius ir ne
sveikus i kariuomenę neims. Čia 
ir kiekvienas Amerikos pilietis 
ar čia gyvenąs nepilietis gali 
laisvai kada nori ir kur nori 
išvažiuoti. Kad tik kita valsty
bė priima. Tai kokia čia Ame
rikoje gali būti žydų problema? 
Pagaliau kaipgi negali nerėkti 
ir neprotestuoti ne tik žydai, 
bet ii’ kitų tautybių žmonės, jei
gu sovietuose veikia nežmoniš
ki Įstatymai. Būtų tikras, prieš 

r žmoniškumą, nusikaltimas ty
lėti prieš rusiškuosius žiauru
mus.

Paimkime, kad ir Simo Ku
dirkos atveji. Jei būtų iš Ame
rikos laivo kas nors Įšokęs Į rusų 
laivą, niekas nebūtų protesta
vęs. Gal būtų ilpusi laikraštyje 
kronikinė žinutė ir tuo viskas 
pasibaigtų.

O kągi jūs su Į laisvę norinčiu 
Simu Kudirka padarėt? Nagi, 
10 metų į koncentracijos stovyk
lą įgrūdot! štai tau “laisvę ir 
taiką” mylinti socialistinė vals
tybė.

Rašo, kad Izraelis užgrobęs 
arabų žemes, nori jas žydais ko-

Chicago Savings
and Loan Association

b P TO

PER ANNUMi’ER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity

£ % % PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

One Y'ear Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Jonizuoti. Kad tave kur perkū
nėlis! Patys įvairias tautas už
grobę rusais kolonizuoja, kai 
kurias tautas visai išnaikino ar
ba po visą Rusiją išvaikė ir dar 
drįsta kitus kaltinti. Padorūs 
žmonės iš gėdos turėtų rausti.

Kitoje vietoje didžiuojasi, kad 
Kaune saldainius gamina. Na, 
ir kas čia nepaprasto! Tartum 
anksčiau saldainiai nebuvo gami
nami. Laisvame krašte toks gy
rimasis tik šypseną iššauktų.

E. Š. (Edvardas šulaitis) ra
šo, kad norima ir vėl krepšinin
kų ekskursija į . Lietuvą suor
ganizuoti ir ten pat skundžiasi, 
esą “lietuvių sporto sąjungos 
rėmuose ji negalėtų būti vykdo
ma, kadangi ši yra pajungta 
“laisvintojų” vadelėmis”.

Kažkoks Stanley T. Straukas 
iš Phoenix Arizonos skundžiasi, 
kad jam Amerikoje baisiai ne
sisekę gyventi. Policininkas ko
ją peršovęs, kažkokie nenaudė
liai pagavę ir Įstūmę Į rūsį, ten 
nurengę, smalą ištepę, plunks
nomis aplipde ir gatvėmis varinė
ję. Ir visa tai vykę'dėlto, kad 
jis prieš karą protestavęs ir no
rėjęs Amerikoje "geresnio gy
venimo” sulaukti. Jis tiek daug 
vargęs, keletą kartų buvęs areš
tuotas, po teismus varinėtas, ir 
pagaliau nusiskundžia “...daug 
kovota, o laimėta mažai”. O kad 
tu surūgtum! Ir buvo kas pa
siskųsti ! Stanley T. Straukai 
galima ti užuojautą pareikšti. 
Bet jei čia Amerikoje buvo net 
policininko į koją pašautas, daug 
kartų areštuotas ir teistas, tai 
turbūt daugiau negu geresnio 
gyvenimo Amerikoje buvo sie
kęs. Būtų jis pabandęs ten So
vietų rojuje pasiskųsti blogu 
gyvenimu, tai senai jau beprot
namyje būtų besėdįs.

Beveik kiekviename numeryje 
vienaip ar kitaip Naujienoms 
duoda pipirų. Matomai jiems 
teisybė akis bado. Priešingai ne
būtų reikalo jiems ant Naujie
nų pykti.

Pagaliau patarimas Gaigalui. 
Viename numeryje Zarasų kraš
to kilmės “dipukas” Juozas Gai
galas su “skundu” nudardėjo į 
“Gimtąjį Kraštą”, kad Naujie
nos jo straipsnių nededa. Vistik 
keistas taš Juozas Gaigalas. Jei
gu Naujienos nededa, yra kitų 
laikraščių.

Rašyk prieš Lietuvos nepriklau 
somybę ir pradėk garbinti Lie
tuvos okupantą, “Vilnis” su ma
lonumu dės. Stasys Juškėnas

Roselandas
Jaunimo Kongresui lėšoms 

telkti bei J. Peticijai L. B. Ro- 
selando apylinkės parašams rink
ti Komisiją sudaro: kun. čėsius 
Auglys, Kazys Gerulis, Dalia Sa
dauskaitė, Valdemaras Sadaus
kas ir Marija Tomiak. Komisijai 
vadovauja apylinkės pirm. Bro
nius Macevičius. Komisija dar
bą pradėjo balandžio mėn. ir su 
nemažu intensyvumu ji tęsia to
liau.

Kad vietos lietuviškajai visuo
menei būtų nuolatos primenama 
apie reikšmingiausią šių metų 
lietuvių išeivijos įvykį — antrą 
'Pasaulio Jaunimo Kongresą, kle
bonas kun. Pranas Lukošius su
tiko kas savaitę patalpinti jam 
duotas trumpas žinutes parapi
jos leidžiamame Savaitiniame 
Biuletenyje. Br. M.

Palengvinti pensininkams 
nuosavybės mokesčiai

Illinojaus senatas. Spring- 
fielde 46 balsais prieš 0 priėmė 
bilių kuriuo palengvinami nuo
savybės mokesčiai sulauku
siems 65 metų ir daugiau. Bi- 
lius persiunčiamas atstovų rū
mams. Palengvinimas yar toks, 
kad mokesčių Įstaiga privalės 
piliečiui grąžinti permokėjimą 
tuo atveju, jei mokesčių buvo

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiam tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
fiET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į:

RELIATIVYBĖS TEORIJA
Viskas yra reahatyvu. Vienas 

95 metu amžiaus vyras per ne
atsargumą sukūlė veidrodi ir 
pats labai apsidžiaugė, kad da
bar septynis metus neturės lai
mės. 1

Philomena D. Pakel, President

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

V GREITESNIS UŽ GANDRU 
ik Vienas juokdarys pasigyrė: 
g Aš su savo žmona esame vedę 
M jau dvylika metų ir tik dabar 

‘mums paaiškėjo, dėlko neturime 
g į vaikų. Mudu gyvename treile- 

1 ryje ir treileriu plentais važiuo- 
java po 50 mylių per valandą, o 

E gandras lekia ne greičiau kaip

VISKAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA’I
Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo Įmanoma šiaip taip vers

tis vien iš prenumeratos mokesčio: vieno išleisto tomo prenumerata įga
lindavo leisti sekanti tomą. Su ENCYCLOPEDIA LITUANICA yra kitaip. 
Nors ir buvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė tiek pre
numeratų, kad būtų užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos jos lei
dimui. Jau I-jį tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar Įsigyvens LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau ieškodami išeities. 
Štai, to tikslo — prenumeratų padaugėjimo — siekdami, pereitą kovo mėn. 
kreipėmės Į ENCYCLOPEDIA LITUANICA prenumeratorius prašydami, 
kad kiekvienas surastų bent vieną naują ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.

Vis dėlto vilties prarasti nenorime. Dar kartą bandome belstis į visų 
lietuvių duris tikėdamiesi, kad gal kiti LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidiniai pagelbės toliau leisti ENCYCLOPEDIA LITUANICA.

Štai, sandėlyje dar turime Įvairių LIETUVIŲ ENCLKLOPEDUOS 
leidyklos, leidinių, kuriuos norime parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą. 
Skelbiame išpardavimą, kuris tęsis nuo š. m. gegužės Eiki birželio 30 d.

Po birželio 30 d. atsakysime į gautus pasiūlymus.

L LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai,

2. VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai ...........

3. B.

kaina

kaina

4. K.

5. A.

kaina

kaina

$299.00,

$25.00,

$42.00,

$10.00,

$10.00,

$7.00,

siūlau

siūlau

siūlau

siūlau

siūlau

siūlau

$■

$■

$-

$■

$.

s.

Kviklys, MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai ....

Jurgėla, LIETUVOS SUKILIMAS
1862—64 METAIS, 720 psl. ......_____

Kučas, AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA
639 psl.................    kaina

6. B. Raila, DIALOGAS SU LIETUVIAIS
560 psl. .............. ................ .......—_____ kaina

O vienuolika kitų leidinių: P. Andriušio raštų I t., J. Balio — Lietuvių 
dainos Amerikoje, J. šešplaukio — Nemarioji žemė, L. Dambriūno — Lie
tuvių kalbos veiksmažodžių aspektai, St. Santvaro — Atidari langai ir 
Aukos taurė, A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina, - A. Rukšos versta Enėjidė, 
V. šlaito — Eilėraščiai, A. Kutkaus — Dainininką^dalia, Lietuvos žemėlapis^— 
kaina $38.00, siūlau $________
VARDAS, PAVARDĖ ____________________________ _____________________

ADRESAS ____________________________________________________________

Šią atkarpą prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leidinį bei pažy
mėjus siūlomą kainą, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 
295 W. Broadway, P. O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127.

Pinigų iš anksto siųsti nereikia.

' JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANA Į LIETUVĄ IR USSR DALIS 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, ING.
(LICENSED BY VNEŠPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel.: 581-6590—581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pri

statymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių au

dinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams šaldytuvams, te
levizijos imtuvams ir Įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR 
gyvenantiems giminėms. Papildomu žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje Įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 
9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

ALLENTOWN, PA. _ 
BALTIMORE 31, MD. _ 
BROOKLYN, N. Y. 11218 
BUFFALO 12, N. Y. - 
CHICAGO 22, III. — 
CHICAGO, ILL. 60629 
CHICAGO, ILL. 60609 
CLEVELAND 13, Ohio 
DETROIT 12, Mich. _ 
FARMINGDALE, N. J. 
HAMTRAMCK, Mich. 
HARTFORD 6, Conn. 
LOS ANGELES 4, Calif. 
NEWARK, N. J. — 
NEW YORK 3, N. Y. 
NEW YORK 3, N. Y 
PHILADELPHIA 23, Pa 
RAHWAY, N. J. — 
SOUTH RIVER, N. J. 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
TRENTON 10, N. J. 
UTICA, N. Y,

MŪSŲ SKYRIAI:
126 Tilghman Street -...... ........... .......

1900 Fleet Street .......... -
— 485 McDonald Avenue .........

701 Fillmore Avenue ____________
1241 No. Ashland Avenue —..................

— 2608 West 69 Street .........—.....
— 1855 West 47 Street__ _________
—. 1028 Kenilworth Avenue..... ............

— 11601 Jos Campau Avenue..................
» — Freewood Acres Rt. 9 ..................
— 11339 Jos Campau Avenue „.....

— 122-126 Hillside Avenue ...................
159 So. Vermont Avenue —......

378 Market Street-.....-—.......
— 78 Second Avenue ———..... ............ .
— 141 Second Avenue...... ....................

631 W. Girard Avenue ....... —.......
47 East Milton Avenue ....... -......

41 Whitehead Avenue .____ __ ____
— 515 Marcellus Street----------------
1152 Deutz Avenue____________ —

963 Bleeker Street_______ _

435-1654 
342-4240 
467-6465 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780 
363-0494 
365-6740 
249-6216 
385-6550 
642-2452 
674-1540 
475-7430 
769-4507 
381-8800 
257-6320 
475-9746 
392-0306 
732-7476
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Bičiulis iš Kanados prisiuntė 
keletą “L W1L” biuletenių. 
Ačiū. Buvau girdėjęs, bet iki 
šiol nematęs. Vartau ir galvo
ju* — O kodėl mes ko nors pa
našaus neturime!?

Biuletenių leidėjas »r redak
torius SL Sopicki pačioj pra
džioj pabrėžia:

“Spaudinys privatus, visiškai 
nemokamas, skiriamas okupuo
tų rytinių vaivadijų reikalams. 
Eina nuo 1957 m. Leidžiama

EKSKURSIJOS j LIETUVĄ 1972 METAIS
Walter Rask-Rasčiausko vadovaujamas American Travel Service 

Biuras šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių į Lietuvą.
Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas Į Lietuvą, tą darbą 

sėkmingai tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir 
visuomet vyksta sklandžiai.

CHICAGA — NEW YORK — SPALIO MĖN. 2 D.
iŠ New York© $665.00 4- tax, iš Chicagos $765.00 + tax*
16 dienų kelionė — 8 dienos Lietuvoje, 4 dienos Madride.

CHICAGA — NEW YORK — GRUODŽIO MĖN. 21 D. —
iš New York© $665.00 + tax, iš Chicagos $765.00 + tax*

14 dienų kelionė — KALĖDINĖ EKSKURSIJA.

Kas nori praleisti Kalėdas ir Naujus Metus su giminėmis, regist
ruokitės į gruodžio mėnesio ekskursiją.

* Total tour prices are subject to airline agreement and govern
ment approval.

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. WESTERN AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60643
TeL: (312) 238-9787

Jei planuojate bet kur keliauti, pirmiausia matykite mus.

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti Į Ameriką. Tei
kiame informacijas kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus. Parū
piname lėktuvų bilietus ir reikalingas vizas.

perspausdinti ištisai arba dali
mis, paduodant šaltinj arba ne**.

Kiek atrodo, vienas iš dauge
lio šaltinių bene bus lenkų kal
ba einantis Vilniuje dienraštis 
“Czerwony Sztandar” (Raudo
noji Vėliava”). Ir taip:

Spalio nr. pranešama apie 
tremties lenkų mitingus lenkų 
karių (Pilsudskio laikų) ka
pams Lwove apsaugoti. Pasi- 
kliaunama Versalio sutartimi ir 
1955 m. protokolu “pamink
lams ir emblemoms apsaugoti 
ir gelbėti” (be kitų, pasirašė ir 
Sovietų Sąjunga).

Iš “smulkiosios” chronikos:
— ką daro Vilniaus degtinės 

mylėtojai, jei dar toli iki dienos 
11 valandos?

... Ogi važinėja Į Lentvari, 
kur degtinė parduodama nuo 
8:30!

— Lenkų meno ansamblis 
“Wilia” važinėja į Estiją ir Lat
viją lenkų dainai ir vaidybai 
atstovauti.

— Lenku dramos sambūris 
Vilniuje jau spėjo surengti 28 
vaidinimus Vilniaus krašto aps
krityse, o visų pirma Pikeliškė
se, kur Vilniaus ir kaimo lenkų 
pastangomis įkurta kultūros 
namai; seniau — lenkų okupa
cijos metais, — Pikeliškėse ato
stogaudavo maršalas Pilsuds
kis. Tą dvarelį jam padovanojo 
“tauta”.

— 1971 metų būvyje Šven
čionyse lankėsi 700 “liaudies”

arba į bet kurią musų atstovybę bei skyrių:

Tarpe 27 ir 28-tos gatvių. Požemio traukiniai — BMT, EE arba RR. 
Autobusai — 1, 2, 5 ir 15.

TEL* (212) 725-2449

Mes padidinome savo štabą greitai tvarkyti jūsų siuntas. 
Duokite mums savo siuntinius. Mes viską atliksim jų 

pristatymui.

Senatorius Muskie pasitraukė iš pirminių rinkimų, tačiau dar ti- * 
kiši, kad demokratų partijos konvencija, nesusitarusi dėl kitų kan
didatų, paves jam atstovauti partijai ateinančiuose prezidento 

rinkimuose.

(Affiliated with Podarogifts, Inc.)
723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106 

Phone (215) 925-3455
NEW YORK CENTRAL OFFICE:

240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001

PAKETAI-DOVANOS
SENA PATIKIMA FIRMA 

TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI KLIJENTŪRAI 
40 METŲ EGZISTENCIJOS TRADICIJOSE

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijen- 
tų, mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate, mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą ir 
Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams 
Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų kreipkitės į:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.

STAND A
FEDERAL®
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, ILLINOIS 60632 • 847-1140 
’OFFICE HOURS • Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. 1o 8 p.m.

Lenkijos gyventojų.
Pridurkas: — lietuviai iš Va

karų toliau Vilniaus neleidžia
mi, o lenkai (arba repatriavę 
buvę Vilniaus krašto gyvento
jai) laisvi važinėti po Eišiškių, 
Trakų, Švenčionių apskritis 
(rajonus). Kai kurie iš Vaka
rų vyksta į Varšuvą, o iš ten su 
ekskursija po Vilniaus kraštą!

Lapkričio nr. guodžiamas!, 
kad po II Pasaulinio karo gu
dams atitekusiose srityse nėra 
nei jokio lenkų kalba laikraš
čio, nei mokyklos. Vilniuje gi 
__“kaip vaivados Bocianskio 
laikais”.

Net keista, kai įvairūs ansam
bliai, organizuotos trupės ir ats
kiri “tarybiniai” rašytojai “ne- 
išdįsta” pasukti kur į Eišiškes, 
Pabradę, Ignaliną, Dūkštą, Tve
rečių, Mielagėnus ir kt. Ar bijo 
kojas sušlapti?! Neišsimoka ?!'

Ką daro “liaudies” Lenkija?
Ana, lenkai žurnalistai į Mins

ką bevažiuodami, sustoja Aš
menoj. Be kita ko, aplanko vie
tos kolchozus.

Lydoj sustoja ir lankosi po 
kaimus 'Balstogės delegacija.

Ir t. t. ir t. t.

CICERO
Jonas Cinikas čia plačiai ži

nomas verslininkas, verčiasi 
nuosava plastikos dalykų iš- 
dirbyste. Visada buvo ir atro
dė sveikas ir linksmas, bet štai 
ir jam teko ligoninėje atsigulti. 
Prie gerų daktarų sveikata at
statyta, operacija laimingai 
pavyko ir Jonas jau nuosavuo- 
se namuose dukters ir žento 
globoje.

G. S. Zapkus po ilgos kanki
nančios ligos užbaigė savo var
go dienas. Pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, sulaukė gausių 
lankytojų. Palaidotas šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse 33 
bloke.

J. Lenvis, ilgametis Cicero 
gyventojas, sulaukęs senatvės 
mirė šio mėnesio 13 dieną, 
šarvotas Vance koplyčioje, 
laidotas Lietuvių Tautinėse 
pinėse.

Mirusiųjų palikuonims reiš 
kiu savo užuojautą.

Praeitą kartą pranešime apie 
Jovaišos laidotuves per klaidą 
buvo parašyta Juozapas Vaiš
nora. Turėjo būti Juozapas 
Jovaišas. Atsiprašau.

Cicero D.

Pa- 
pa- 
ka-

Vilniaus “Wilia”, — “lenku 
Pedagoginį institutą” aplanko 
Krokuvos “Slowianka”.

PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street 

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

DI 2-2874
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway 

AN 8-8764

BRANCH:
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave. 

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

486-1836
DETROIT, MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

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

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

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

AT 1-1757

MIAMI, FLA. 33138 
6405 Biscayne Blvd* 

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

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

224-0829

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St.

731-8577
PITTSBURGH, ^A. 15222 
346 Third Ave* 

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

382-1568
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue 

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

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

798-3347
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

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

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

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

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

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

249-6255

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

Vasario (1972 m.) nr., be ki-Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • ^Wednesday, no business transacted.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina §2.00.

Persiuntimui paštu 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:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608

ta ko, minima, kad Lubomlėje 
(Voluinės rj.) įvyko gudų, uk
rainiečių ir lenkų “gerųjų kai
mynų“ konferencija, kur daly
vavo ir ... atstovas lenkas iš 
Zarasu__

2.
“LWIL” redaktorius (ir lei

dėjas) St. Sopicki lietuviams 
pažįstamas iš ultimatumo die
nų. Jis griežčiausiai pasisakė 
prieš Lenkijos užsienių reikalų 
ministrą Becką ir vaivadą Bo- 
cianskį. Jo straipsniai pasiro
dė šiuose laikraščiuose: “Zwrot” 
“Nowa Prawda” ir “Polonia”.

Jis, St. Sopicki, buvo pirmas 
lenkas žurnalistas apsilankęs 
(čia pat po ultimatumo) Lie
tuvoje.

Beje, bandė apsilankyti ir lie
tuvių draugas, Vilniaus “Slo- 
wo” redakcijos narys Jozef 
Mackiewicz, deja, negavo lei
dimo: pirmąkart prašymą at
metė vaivados Bocianskio įs
taiga, o antrąkart — Lietuvos 
pasiuntinys Rygoje. Nepagel
bėjo nei telegrama (bei reko
mendacijos kai kurių Vilniaus 
lietuvių) užsienių reikalų mi
nisterijai.

Kas užkulisiai? — ir šiandie 
neaišku. J. Cicėnas

PIRMOJI ŽIBUTĖ
Edygo žibutė meili, pirmutinė, 
žydras jos žiedelis keleivi vilioja. 
Bet greitai praeivis gėlelę sumynė. 
Nulaužtas stiebelis liūdnai suvaitojo. 
Jauni lapeliukai bežiūrint nuvyto, 
Ir juos apraudojo tik auštančio ryto 
Daili palydovė sidabro rasa 
Ir genanti bandą vargdienė basa.

J. Janonis
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais ‘ Tek 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos.
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Niekina ir nori tartis
Amerikos Lietuvių Bendruomenės vadovybėn Įsi- 

manievravę frontininkai visą laiką niekino politines lie
tuvių partijas. Jas niekino Vokietijoje, dar labiau jas 
niekina Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Vienų partijų 
programos jiems atrodo negeros, kitų partijų vadovybė 
ne tokia veikli, o trečių priešakyje stovintieji žmonės 
jiems atrodo visai susenę ir atsilikę nuo gyvenimo.

Jie užmiršo, kad Lietuvos politinių partijų vadovy
bės sukurtas organas — Vlikas juos pasaulin paleido ir 
įsakė pirmon eilėn apjungti visus lietuvius į vieną orga
nizaciją ; davė jiems pinigų organizaciniam luobui sukur
ti ir patarė visiems lietuviams bendradarbiauti ir padėti 
naujai besikuriančiai Pasaulio Lietuvių Bendruomenei 
Iš lietuvių tautos fronto pabėgę frontininkai sudarė nau
ją frontą laisvame pasaulyje esančių lietuvių eilėse. Jie 
pasinaudoję Vliko padarytais nutarimais ir Vliko suda
rytomis palankiomis nuotaikomis, Įsistiprino kuriamoje 
bendruomenėje ir pradėjo vesti kovą prieš tas politines 
lietuvių grupes, kurios ir pačiai Bendruomenei davė gy
vybę. Jie šaukė konferencijas ir samdė paskaitininkus 
lietuvių politinėms grupėms niekinti. Kad jie patys yra 
politinė grupė, apie tai visai nebekalba. Jie sako, kad jie 
nepolitikuoja, jie stovi virš visų politinių grupių, jie vie
ni neša visų lietuvių vėliavą.

Balandžio paskutinėmis dienomis Chicagoje posė
džiavo JAV Lietuvių Bendruomenės Taryba. Ten. buvo 
svarstomi Įvairūs Amerikos lietuvių visuomeninio gyve
nimo klausimai. Posėdžiai ir svarstymai ėjo labai jau 
frontininkiškai — nei amerikietiškai, nei lietuviškai. 
Amerikos lietuvių didžiosios organizacijos ir net mažes
ni klubai prisilaiko parlamentarinių Roberts taisyklių, 
tuo tarpu Chicagon suvažiavusieji tų. taisyklių neprisi
laikė. Vieną dieną padaro vieną nutarimą, o sekančios 
dienos rytą praneša, kad tie nutarimai nesiskaito priim
tais, nes jau paruošti kiti.

Įdomiausia, kad Chicagos posėdžiuose padarytas 
Įdomus dabartinių JAV LB vadovų nutarimas, liečiantis 
visas Amerikos lietuvių politines grupes ir jų organiza
cijas. Ne rinktas, bet frontininkų paskirtas vicepirmi
ninkas Algimantas Gečys pakišo pirmininkui Vytautui 
Volertui Įdomią politinę rezoliuciją, kuri perėjo JAV 
Lietuvių Bendruomenės politinių reikalų komisiją ir jau 
paskelbta visuomenės informacijai. Prieš šią rezoliuciją 
pasisakė keli tos pačios politinės komisijos nariai, bet

FELIKSAS MOTUZAS
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Bet, grįžtant prie Smetonos, Tamsta 
manai, kad kilniam tikslui — Lietuvos ne
priklausomybės atgavimui — reikia ir 
Smetoną pavartoti. Tikslas pateisina prie
mones. Klausimas, ar visas priemones tiks
las pateisina? Ne. Jeigu blaivybės draugijos 
pirmininkas atidarys saliūną, norėdamas 
padaryti pinigų blaivybės prapagandai, tai 
labai abejotina, ar jisai patarnaus drau
gijos uždaviniui.

Smetonos režimas suteršė Lietuvos var
dą. šiandien nebūtų nuolatos kartojama 
Amerikos spaudoje, kad iš naujų valsty
bių po Pasaulinio karo viena tik Čekoslo
vakija sugebėjo demokratiškai valdytis 
(apie Suomiją nepatogu kalbėti, kadangi 
ji kariauja prieš Rusiją), jeigu Lietuva 
nebūtų turėjusi nelemto 1926 melų pučo.

Smetonos diktatūra slopino Lietuvą 
kultūriniai, ekonominiai ir kitais atžvil
giais. Netiesa, kad ji ekonominiai Lietuvą 
pakėlė. Lietuva kilo ir žengė priekin, 
nežiūrint diktatūros slogučio. Demokrati
jos laikais, o ne Smetonos viešpatavimo 
melu, Lietuva padarė daugiausia pažan
gos: Įsteigė valstybę, galima sakyti iš nie
ko; suorganizavo valdžios aparatą, turė
dama labai mažai kompetentiškų jėgų įvai
rioms pareigoms; Įsteigė savo valiutą ir 
Emisijos banką; Įsteigė ir suorganizavo 
savo universitetą ir sudarė tinklą pradinių 
bei vidurinių mokyklų; apvalė kraštą nuo

balsai buvo taip suskaičiuoti, kad rezoliucija pripažinta ALGIRDAS GUSTAITIS
galiojanti ir paskelbta visiems lietuviams. Joje yra Įdo
mių dalykų, prie kurių gal teks vėliau grįžti, bet šiandien
norime čia pacituoti pačią svarbiausiąją tos rezoliucijos 
dalį. Ji šitaip skamba:

“JAV Lietuvių Bendruomenės Taryba nutarė:
1. Sėkmingam Lietuvos iš rusiškojo ir komunis

tinio okupanto vadavimo darbui padėtų glaudus JAV 
Lietuvių Bendruomenės ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos bendradarbiavimas, todėl JAV LB Taryba 
nutarė, kad: "j

a. JAV Lietuvių Bendruomenė ir Amerikos Lie
tuvių Taryba sutaria esą lygūs partneriai, abu atlie
ką reikalingą ir naudingą Lietuvos laisvinimo darbą.'

b. Todėl JAV LB ir ALT tariasi dėl politinės li
nijos ir darbų suderinimo.

c. Šiam tikslui JAV LB ir ALT sudaro bendrą 
koalicinį komitetą po tris atstovus iš kiekvienos ins
titucijos.

d. Koordinacinio komiteto siūlymai aprobuo
jami atitinkamų vyriausybių JAV LB ir ALT or
ganų, skelbiami visuomenei ir vykdomi laikantis 
tarpusavio susipratimo dvasios ir džentelmenišku
mo principų”.
JAV Lietuvių Bendruomenės dabartinė vadovybė 

yra ir daugiau šiuo reikalu Įvairių dalykų nutarusi, bet 
iš čia pacituotų keturių dalykų aiškiai matosi, ko jie sie
kia ir kokiais būdais jie galėtų būti naudingi “Lietuvos iš 
rusiškojo ir komunistinio okupanto vadavimo darbui”. 
Darydami ir skelbdami šį nutarimą, jie taip pat parodo, 
kokias ambicijas jie turi.

Pati pirmoji ir svarbiausioji bet kokio ^‘glaudaus 
bendradarbiavimo sąlyga” yra pripažinimas, kad Ame
rikos Lietuvių Taryba ir JAV Lietuvių Bendruomenė yra
lygūs partneriai. Jeigu pradžioje nebus sutarta, kad šios 
dvi organizacijos yra lygios, tai tada jokios kalbos negali 
būti apie “glaudų bendradarbiavimą”, kad ir Lietuvos iš 
rusiškojo okupanto vadavimo darbui.” Jiems į galvą ne
ateina mintis, kad toks pripažinimas galėtų ateiti, jeigu 
JAV LB būtų lygi. Jie žino, kad Altą sudaro kelios Ame
rikos lietuvių organizacijos, kurios skyrium yra keliais 
atvejais didesnės, negu visa JAV Lietuvių Bendruomenė. 
Jeigu paimsime Susivienijimą Lietuvių Amerikoje arba 
net Lietuvių Romos Katalikų Susivienijimą, tai kiekvie
na šių organizacijų jau yra didesnės, negu visa JAV Lie
tuvių Bendruomenė su savo skyriais. Visa eilė Amerikos 
lietuvių politinių grupių galia ir įtaka yra didesnė, negu 
JAV Liet. Bendruomenė. Politinės grupės turi savo fi
nansines Įstaigas, laikraščius, jų Įtaka didelė klubuose ir 
draugijose. z

Bendruomenininkai užmiršta, kad Alto priešakyje 
stovi visuomenini darbą dirbti mokantieji vyrai ir mo
terys. Jie turi savo Įsitikinimus, bet jie moka ir bendrą 
darbą kartu dirbti. Bendruomenę valdantieji frontinin
kai bendro darbo dirbti nemoka. Iš Bendruomenės jie iš
vaikė daugeli Įtakingesnių žmonių, kad galėtų savo va
lią primesti.

Bendruomenė turi būti lygi Altui, tada nereikės jai 
tokių sąlygų statyti. Bendruomenės priešakyje turi būti 
žmonės, kurie nori ir moka bendrą darbą dirbti, tada ji 
bus stipri ir galinga. Tada pripažinimas pats ateis, ne
reikės dėl jo kovoti.

VISI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS naujienose

bermontininkų ir bolševikų; atgynė jį nuo 
lenkų, nors Vilniaus ir neįstengė atsiimti; 
prijungė prie Lietuvos Klaipėdos kraštą; 
suorganizavo kariuomenę; pristeigė koo
peracijų. Išsprendė žemės klausimą — tai 
stambiausias Lietuvos laimėjimas per vi
sus nepriklausomo gyvenimo metus. Visi 
žinovai pripažįsta, kad Lietuvos žemės re
forma buvo, gal būt, geriausia pasaulyje.

Ant šito tvirto pamato galėjo ir Smeto
nos netikusi valdžia gyventi. Ji neįstengė 
nuslopinti arba sugriauti to, kas iš demo
kratijos paruoštos dirvos augo. Bet ji daug 
sugadino. Smetonos valdžia užnuodijo po
litini krašto gyvenimą, uždrausdama poli
tines partijas ir suteikdama monopolines 
teises tautininkams. Ji pasmaugė laisvą 
spaudą, uždedama jai aršesni apinasri, 
negu carizmo laikais. Ji išardė “Kultūros” 
žurnalo būrelius, kurie ruošdavo paskai
tas žmonėms. Ji sudarkė kooperacijas, pa
imdama jas valdžios “globon” arba prie
varta įgrūsdama į jų valdybas savo parti
jos šulus (kurių ne vienas paskui begėdiš
kai apsivogė). Smetonos valdžia ardė'že
mės reformą, grąžindama miškus nusa
vintų dvarų ponams (dažniausiai lenkams) 
arba mokėdama jiems iš valdžios iždo 
“kompensacijas”. Lenkų bajorija jau buvo 
taip atkutusi, kad ėmė jaustis, kaip vieš
pataujantis luomas Lietuvoje (atsimenate, 
kaip lenkų ultimatumo melu tie ponai bu
vo pakėlę galvas ir atvirai rodė savo troš
kimą, kad pilsudskininkų legionai ateitų i 
Kauną? Daugelis tų ponelių turėjo net 
valdiškas vietas Smetonos valdžioje! Apie

Pasikalbėjimas su spaudos didžiūnu
W. R. Hearst, Jr., linki Lietuvai nepriklausomybės
Telefonu ir raštu pakviestas, 

nuvažiavau pasimatyti su Wil
liam Randolph Hearst, Jr., va
dinamu Amerikos spaudos di
džiūnu ar spaudos karaliumi. Jo 
tėvo įrengta Hearsto pilis, Ka
lifornijoje, nuolatos lankoma tu
ristų. Vien ją pamačius galima 
numatyti, kokio turto ir kokios 
galybės buvo toji šeima, dar te
belaikanti daugybę laikraščių 
savo rankose.

Ištaiginga Los Angeles mies
to dalis. Priekyje dvi civilinės 
policijos mašinos (tokių yra ame 
rikiečiuose). Policininkas rami
na vedamą šunį, uždaro į auto. 
Taip, taip, čia toks adresas. O, 
jie nežinojo, kad atvyks Hearst. 
Spalvingai uniformuoti vaikinai 
paima mano auto, išduoda bi
lietėlį.

Privatūs namai. Hearsto šei
mos draugų. Turtas kiekviena
me akies žvilgsnyje. Maloniau- 
siia priimamas. Pasirašymas. 
Kalbuosi su pora atvykusių. 
Kviečiamas pasirašyti ir į šei
mininkų svečių knygą, tokią 
baltą, su balta plunksna.

Mane pakvietė viena spaudos 
agentūra. Dairausi daugiau pa
žįstamų spaudos atstovų, bet ne
matau. Yra žinomų amerikiečių 
kolumnistų. šalia stovi ameri-
kiečių admirolas. Puošniausiai 
pasipuošiusios moterys. Jie, at
rodo, pažįstami, man tenka po 
truputį susipažinti. Labai ma
loni šeimininkė. Sėduosi Į baltą 

’ kėdę. Gretimai inkrustuotas, pa-i 
šytas stalelis. Elektra puošniuo
se laikikliuose. Ant sienų dide
li paveikslai.

Wm. R. Hearst, Jr. po prista
tymų, daro pranešimą apie ne
seniai jo atliktą kelionę Azi
joje. žmogus pagyvenęs, storų 
stiklų akiniais, gyvas, linksmas, 
laisvai jaučiasi, tarsi kalbėtųsi 
savo šeimoje.

State Departmentąs kvietė 
vykti į Sovietų Rusiją

W. R. Hearst pradėjo nuo 1969 
metų, kai atvykęs State Depart
ment© atstovas pasiūlė vykti į 
Sovietų Rusiją. Aiškino, girdi, 
po Stalino mirties daug kas par 
gerėjo. Po dviejų dienų tas as
muo grižo ir pranešė, kad gali 
vykti su dviem pasirinktais spau
dos asmenimis.

Sovietų Rusijoje jis matė pa
grindinius to režimo vadovus, su 
jais kalbėjosi. Kalbėjosi ir su 
Paryžiaus, Romos komunis
tais. Juokigi anie: jie galvoja
vienaip, bet nedrįsta pasakyti, 
nes gali nepatikti Maskvai. '•

O kaip dabar buvo Pekine ame
rikiečių žurnalistams? — Jie 
nieko negavo. Kas yra už pa

( tai rašė pats “Lietuvos Aidas”, bardamas 
juos dėl stokos jų “patriotizmo’’).

Smetona nepanaikino nė vienos stam
besnės ydos valstybėje, palikusios iš de
mokratijos laikų — visi žinome, kad ydų 
joje buvo nemažai. Pav. Lietuva neturėjo 
civilinės metrikacijos. “Tautos vadas” čia 
reformos nepadarė, ir šiandien jisai dar 
giriasi kunigams, koks jis buvęs geras baž
nyčiai, gindamas jos interesus nuo “be
dievių”.

Kiek įvairių sąmokslų ir perversmo 
■ bandymų įvyko Smetonos laikais! Žmo
nių buvo sušaudyta apie 200, tik maža-da
lis jų komunistai. Užsienio politikoje ne
pasisekimas ėjo po nepasisekimo. Galų 
gale, viskas sugriuvo, ir “tautos vadas” 
atsidūrė užsienyje, girdėdamas juoką ir 
keiksmus iš “mylimų” valdinių, kurie 
per tryliką su puse metų negalėjo jo nusi- 
kratvti.

Ar žmogus su tokiu rekordu gali atsis
toti pryšakyje judėjimo Lietuvai vaduoti?

Tamsta pats pripažįsti, kad Smetona ne
gali mūsų visuomenės suvienyti. Ir kaip 
jisai suvienys, kad toje visuomenėje yra 
žmonių, kurie kentėjo jo koncentracijos 
stovyklose arba turėjo bėgti nuo jo bude
lių, gelbėdami savo gyvastis?

Tamsia rašai, kad Smetona norėjęs 
dirbti “su visomis srovėmis” — bet dirbti 
kaip? .Jeigu tos srovės būtų pripažinusios 
jo diktatūrą, tai kodėl ne. Bet ne kitaip.

Gal būt, Tamsta nežinai, tai aš pasa
kysiu. kad p. žadeikis (irgi ne be “prezi
dento” žinios ir pritarimo) “uždraudė”
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ties įvykio? Traukinys nuva
žiuos, liksi belaukiantis.

Prezidento Nixono kelionė bu
vo netikėtumas Azijai ir Ame
rikai. Niekas nežinojo, kad ank- 
čiau Pekine Kissingeris buvo. 
Gal Nixonas žinojo, gal ir ne. 
(Klausantieji juokiasi) . Bet gal 
Nixonas žinojo, jei buvo geroj 
nuotaikoj.

Kinija ilgus laikus buvo Ame
rikos draugė. Komunistinis re
žimas, diena iš dienos, metai iš 
metų, kalė žmonėms blogiausius 
dalykus apie Ameriką. Ar žmo
nės patikėjo? Ar kinai įstengs 
savo žmonėse įskiepyti neapykan 
tą Amerikai ? Iš dalies dėl to ten 
vyko Nixonas, kad sulaikytų 
prieš amerikietišką propagandą. 
Jis kiniečiams nepardavė nei 7 
laivyne, nei pasidarė kiniečiu. 
Kas tenai buvo sutarta, ateitis 
parodys.

Kelionė Azijoje
W. R. Hearst, Jr. iš kelionės po 

Aziją grįžo neseniai. Kokios azi
jatų nuotaikos, nuomonė dėl Ni
xono kelionės į komunistinę Ki
niją?

Nuvykę į Taiwan negalėjo pa
matyti čenkaišeko nei jo žmo
nos, nors anksčiau, kiek kartų 
buvo Taiwane, visad pamatyda-
vo. Hearsto spauda, rodos, nie
kad nebuvo prieš tautinę Kini
ją. Jiems nepakenčiamas Ame
rikos vyriausybės nusisukimas. 
Matėme visą eilę kitų aukštų 
tautinės Kinijos asmenų. Visi 
jie sako, Taiwanas išlaisvins Ki
niją nuo komunistų. Kai paklau
siame kaip, jie sako laikas paro
dys. Iki šiol laikas dar nieko 
nerodo. Tautinė Kinija neturi 
reikiamo laivyno išsikelti į kom. 
Kiniją. Jie. ištisas 18 valandų 
per perą leidžia propagandines 
žinias radijo bangomis. Bet ko
kio radijo? Nagi, beveik garsiai 
rėkdami, nes nevartoja trumpų 
radijo bangų. Patariau duoti 
trumpesnę, bet geresnę progra
ma.

Rusai ateina?

Atsimenate filmą “Rusai atei
na, rusai ateina”, — toliau pa
sakoja W. R. H., Jr. Tai hu
moristinis filmas. Bet rusai tik
rai jau yra Pacifiko vandenyne. 
Tuo komunistinė Kinija rūpina
si. Japonijos Šato mano, kad HI 
Pasaulinio karo susikirtimas bus 
Kinijoje (komun.).’Japonai no
rėjo, kad amerikiečiai juos pri
statytų kom. Kinijai. Amerikie-
čiai to nepadarė, tai patys japo
nai save pristatė.

Dabar Taiwanas pradėjo pre
kiauti su Sov. Rusija, o savo at
stovus pasiuntė į komunistinį

Lietuvos piliečiams Amerikoje svarstyti 
politikos klausimus, kadangi to “neapro- 
b up j a” valstybės galva.

Chicago j e mums visiems buvo sarmata, 
kuomet Smetona, atvykęs iš rytų, pasakė 
laikraščių reporteriams, Į klausimą apie 
demokratiją: “Kas yrą demokratija? De
mokratijų yra visokių... ”

O tamsta jį šitose pastangose remi. 
Smerki “partijų vadus”, kam jie nenorį 
duoti Smetonai pirmenybės. Mūsų vadina
mos “partijos” yra tik veiklesni žmonės, 
kurie juda ir stengiasi protauti. Juos su- 
piudžius vienus su kitais, žinoma, bus cha- 
osos — ir tuomet “tautos vadui’’ bus pro
ga-

Bet kur jisai nuves? štai jisai daro vi
zitus Amerikos vyskupams ir kardinolams, 
kad katalikų minios jį gerbtų, nepaisyda
mos savo srovės vadų. Jisai giriasi Wa- 
shingtono “pripažinimu”, kad kitos minios 
sektų paskui ji, pasipriešiųdanjos savo 

srovėms.
Nesrovi nė, “žalioji” masė jam gera. O 

kas aukščiau los masės pakilęs, tai “tautos 
priešai”, šiokį ir toki.

Tai yra visuomenės demoralizavimas. 
Kuo jisai pasibaigs? Sakysime, Washing- 
tonas imlų ir įgaliotų jį “vaduot Lietuvą”, 
kaip kad Įgaliojo Otto Hapsburgą, Austri
ją “vaduoti”. Ar Lietuvos liaudis jį pri
imtų. kaip “vaduotoją”?

Gali Tamsta ką nori manyti apie Lietu
vos žmones, bet jie nėra vergai. Jeigu būtų 
vergai, tai būtų tuščias dalykas kalbėti 
apie Lietuvos nepriklausomybę.

1 1972

Budapeštą, kažin kokjų istorinių 
žemėlapių tyrinėti.

Filipinuose svečiavosi prezi
dento Markos namuose, tęsė W. 
R. H. Jr. Ponią Markos tuo lai
ku buvo Maskvoje, gal slidinė
jimo mokytis, gal madų parodą 
laukė. (Juokas). Filipinai Unkš
ta Maskvos, ne Pekino pusėn. 
Jie rengia bojąs rusų laivams 
pasipildyti. Komunistinė pro
paganda Filipinuose didėja, kąip 
ir Taiwane.

Amerikiečių gen. Abrams, va
das Pietų Vietname, yra labai 
griežtas karys, lygintinas netoli 
gen. Patono. Jis sako, P. Viet
namas be amerikiečių talkos 
bombonešiais negalės atsilaikyti.

Jei Amerikos valdžioje atsi
stotų Fulbright ar jam pana
šūs, tuoj pasikeistų Amerikos 
politika taip, kad daugelis ame
rikiečių bėgtų iš Amerikos ra
mybės ieškodami. (Netoli sė
dintis pašnibždėjo: ne Fulbright, 
bet Hafbright). Dėl Fulbright 
ir panašių veiklos amerikiečiai 
turi daugiau nnuostolių Vieta- 
me. P. Vietnamo prez. Tiu ma
no, kad amerikiečiams pasitrau
kus iš P. Vietnamo, galėtų kil
ti III Pasaulinis karas.

Ką iš Amerikos galėtų pirkti 
kom. Kinija? Jie pigiau beveik 
viską bamina, o be pramoginių 
prekių pripratę gyventi. Jie 
greičiau ir daugiau pirks iš Ja
ponijos, turinčios pigesnius ir 
gerus gaminius.

Galima ir su vienais ir su ki
tais prekiauti, bet nereikėtų mai
šytis, jei prasidėtų rusų-kinie- 
čių karas.

Anglai kariauja tik grynai sa
vo reikalams, amerikiečiai per 
daug kitiems padeda. Ateinan
ti amerikiečių karta niekur Į sve
timas žemes neis kariauti, kaip 
atrodo iš priaugančios kartos.
Kodėl neleidžiama bombarduoti 

priešo?
Klausimai: Kodėl amerikie

čiams neleidžiama bombarduoti 
priešo aerodromų, elektros jė
gainių, fabrikų? Juk nesąmonė, 
kai apačioje matomi išstatyti 
komunistų vietnamiečių lėktu
vai, atvežti iš Rusijos, bet nelei
džiama amerikiečių aviacijai juos 
bombarduoti? (Pasikalbėjimas 
vyko 1972 gegužės 2 d.).

Prieš atvykstant kom. Kini
jos ping-pong žaidėjams, Ameri
koje lankėsi Tautinės Kinijos 
(Taiwan©) ping-pong žaidėjai, 
bet amerikiečių spauda, radijas, 
televizija visiškai juos boikota
vo jie nebuvo priimti prez. Ni
xono, nors buvo dėtos pastangos; 
kai jie vyko į Disneyland, turė
jo už save mokėti, gi komunis
tai visur ėjo nemokamai, spauda, 
televizija, radijas juos kasdien 
linksniavo. Kodėl toks žinių už
šaldymas ?

(Nukelta Į 5 psl.)

Kiek kartų Lietuvos žmonės turėjo pro
gos laisvai prabilti apie krašto likimą — 
1905 m. Vilniaus Seime, 1917 m. Vilniaus 
konferencijoje, 1918 m. Nepriklausomybės 
Deklaracijoje, 1920 m. Steig. Seime ir t t 
— jie visuomet reikalavo demokratinės 
santvarkos. Absurdas manyti, kad dabar 
Lietuvos žmonių troškimai visai kiloki.

Trumpai sakant: ar mes norime padėti 
Lietuvos žmonėms — ar patenkinti savo 
užgaidą, remdami egoisto ambicijas?

Linkėdamas Tamstai viso labo ir links
mų švenčių palieku

Jūsų P. Grigaitis
Po paskutinio Dr. P. Grigaičio ilgo laiš

ko, mūsų korespondencija lyg ir nutrūko. 
Smetona aplankęs didžiąsias mūsų koloni
jas, su šeima pastoviai apsigyveno Cleve- 
lande. Mažesnėse lietuvių kolonijose Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos skyrių nebuvo, to
dėl nebuvo kam prezidento Smetonos 
kviesti. Kitos srovės jo nepageidavo.

Amerikai įstojus į karą, vyriausybę 
statė mums labai didelius reikalavimus. 
Tiems reikalavimams patenkinti reikėjo 
organizuotų Amerikos lietuvių pastangų. 
Prezidentui Rooseveltui paskelbus gigan
tišką apsigynimo planą, reikėjo surinkti 
bilijonus dolerių ne tik iš amerikiečių, bet 
ir iš tautinių mažumų. Buvo pageidauja
mą, kad mes organizuotume Laisvės Pas
kolos Bonų platinimą; kad būtų sudaryti 
Raudonojo Kryžiaus vienetai pinigams 
rinkti ir pagalbai organizuoti; piliečiai 
turėjo duoti kraują sužeistiems kariams 
gelbėti. Pabaiga
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JURGIS JANULAITIS

Bendruomenėš komitetas pa 
sauliečių teisėms apsaugoti šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
jau kelinti metai veda neat- 
1 aidžią kovą už gražiųjų laido
jimo tradicijų išsaugojimą ir 
pagarbų amžinybėn išeinan
čiojo žmogaus palaidojimą. 
Ta kova buvo sunki, šiek tiek 
buvo išsikovota iš arkivysku
pijos, tačiau toli gražu ne vis
kas ir, sakyčiau, gal tik laiki
nai, nes arkivyskupija su Ben
druomenės komitetu nekoope
ruoja, 'net Sklypų savininkų 
draugijai nesiteikė atsakyti į 
priimtas rezoliucijas.

Tačiau lietuviams ši sava, 
pačių sukurta ir ilgus metus iš
saugota amžinojo poilsio vie
ta yra brangi. Brangi dėl to, 
kad čia ilsisi mūsų tautos sū
nūs ir dukros ir kitokį mūsų 
mylimi ir brangūs asmens.

Bendruomenės komitetas in
formuoja, kad praėjusiais me
tais arkivyskupija be lietuvių 
visuomenės ir sklypų savinin
kų draugijos pritarimo vėl 
perleido svetimtaučiams 6 ak
rus kapinių žemės. Buvo pro
testuota, tačiau arkivyskupija 
į tai nekreipė dėmesio.

Tiesa, senųjų kapinių kam
pe pastatydintas gana gražus 
paminklas šių kapinį steigė
jams atminti. Buvo palikta ir 
aikštelė, kad įvairiomis pro-

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

. 2512 W. 47 ST. — FR 6-199S 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

PERKRAUSTYMAI

MOVI NG 
Laidimai — PHna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. Š E R t N A Š \ 

1W) W. 67th H. WAlbrook 5-8063 __________NEŠIOJASI GINKLUS 
p. p. Gage Parko auditorijoje Eks-kriminalistai šiuo pačiu 
(prie Western Ave. ir 55 gat- metu vaikšto po Chicagos mies- 
vės) šaukiamas platus lietu- nešiodamiesi kišenėse lega-
vių visuomenės susirinkimas. gautus leidimus ir ginklo
Susirinkimą šaukia Bendruo- registracijos pažymėjimus, ra- 
menės komitetas. Išsamų pra- šd Chicago Sun-Timės. Ginklų 
nešimą padarys Bendruome- kontrolės įstatymas menkai te- 
nės komiteto pirmininkas Al- vykdomas. 1968 metais išleis- 
gis Regis, paliesdamas ir savo jstatyimas reikalauja, kad 
kelionę į Romą. Bus svarsto- kiekvienas, norintis turėti šau- 
mi ir kardinolo Cody piketą- nam5 ginklą, turi gauti leidimą 
vimo reikalai. “ ginklą užregistruoti miesto

• valdyboje. Įstatymas nustato, 
Tad šis, kapinių puošimo kad bšustaš kriminaliniu nusi- 

dienos išvakarėse šaukiamas kaitimu, kaip ŽtnOgžudvštė, gin- 
susirinkimas yra labai svąr- klūotii apiplėšimu, išprievarta- 
bus. Dalyvauti turime visi, vinių ir pam-, netenka teisės 
kuriems rūpi mūsų amžinojo gauti leidimą, o jei turėjo, jam 
poilsio vietos išlaikymas, pa- leidimas atimamas. Kiek nien- 
garbus laidojimas ir gražios k^j j-p. įstatymo tepaisoma, rodo 
tautinės ir religinės laidojimo skaičiai, kad nuo 1968 metų lie- 
tradicijos. jpos 1 d. išduota leidimų 470,000

-------------- -šaunamiems rankiniams gink- 
ę.... ■■■■■■■■■■■EBnBiBBWt janis (revolveriams), o atšauk-
POEZIJOS VEIKALAI jla tik 200, ir mažiau kaip 100

Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia * Prašymų. ginklui turėti buvo al- 
lazdynui isskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas mesta.
erginiais, kaip konfetemis 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 leidinių:
1. J._Aogustaityte - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

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

Kišeninio formato, 157 psl. S2.OO.
5. Butkp Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE.' Eilių rinktinė. 169 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas JurgeBonrs, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. S2.O0
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ ŠEJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti* pasakojimai apie 
■ išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANIkŠČIAI, Antano Baranausko 
'Anykščių Šilelis’*, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukia, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAL 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 šVEkTIEJL Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruotis, MIETU VINGIAI. Lyrikos rinktine. 180 psl. S3.U0.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

j5 psL $1.00.
24. Adomas Jasės, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 pfcl. $3.00.

Norėdami įsigyti Šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
aštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekų ar pinigini orden

I MOVING 
Apdraustas parkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VtLIMAŠ 

į 823 Wašt 34 Placa
’ Tai.: PRontier 6-1882

] 
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA, į 

1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — Šeštadieni ir sek-' 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. i 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629
i

1739 So. Halsted SL, Chicago, 11L 6060b

3 Metų Mirties Sukaktis

POVILAS KRAUCHUNAS
Gyv. 6924 So. Maplewood Ave., Chicagoje

Mirė 1969 metu gegužės men. 22 dieną, saulaukęs 68 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Preidžių kaime, Velžių vai., Panevėžio aps.

Palaidotas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Elzbieta, pagal tėvus Stasiulytė, du bro

liai —Petras Er Kazimieras bei jų šeimos. Lietuvoje liko sesuo Ste
fanija Krauehunaitė. Amerikoje švogerka Anelė Žiles su šeima ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Mūsų brangiajam Povilui Krauchunui pagerbti bus laikomos Šv. 
Mišios gegužės mėn. 22 dieną, 8:30 vai. ryto Sv. P. Marijos Gimimo 
bažnyčioje.

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

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

Nuliūdę lieka:
Žmona, brolis ir kiti giminės. *

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) j

2424 \V EST 69th STREET KEpuMte f-121.3 I
■

23H WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
1102S SOUTHWEST H1GHWA1, I’alos Hills, HI. 974-4410

P. J. RIDIKAS į
5354 Sė. HaLsTED STREET Phone: Y Ards 7-1911 į

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 Sb. Michigan avė. phone commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228 1
<outh Holland, niinoi?
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Besirengdama važiuoti j Lie
tuvą gavau laišką, kuriame ma
nęs prašo atvežti šiltus batus, 
kurią ten, ypač vasaros metu, 
negalima krautuvėse gauti. Tad 
sumaniau nuvažiuoti į pagarsė
jusią žydų “Dvyliktos Gatvės 
Krautuvę” — 12th Street Store. 
Nuėjus į baismentą, kur man 
parodė tokių batų pasirenkamai 
ir besikalbant su vienu parda
vėju, jis paklausė aš nesanti lat
vė. Kai pasisakiau, kad esu lie- 

■tuvė, ten buvęs jaunas gražus

gomis čia galėtų susirinkti 
žmonės ir prisiminti šių kapi
nių steigėjus. Deja, dabar ta 
aikštelė apie paminklą užimta 
fr skirta svetirntoui&ams lai
doti. Ar nederėtų pačias gra
žiausias kapinių vietas skirti 
patiems lietuviams, juk jie yra 
teisėti šių kapinių šeimininkai. 
Dabar gi daroma priešingai ir 
tuo lietuviams daroma skriau
da. , ' 1

štai guodžiasi Laurinaičio padavėjas mane užkalbino lie- 
šeima, kad nebuvo leista į pa- tuviškai, ar aš nebijanti viena 
minklą įdėti žmonos ir moti- tame-rajone vaikščioti .Atsakiau, 
nos pa veiksli, šis žmogus iš- kad šiokiomis dienomis aš Čia 
vaikščiojo kryžiaus kelius ar-' nevaikštau, o sekmadienį čia 
kivyskupijoje, kapinių admi- daug žmonių, tad ir nebaisu. Įsi- 
nistracijoje ir pagaliau pas kalbėjus vaikinas mane paklau- 
mūsų aukštą dvasiškį, deja rei s^, ar aš pažįstu Bruno kepyk- 
kalas nebuvo išklausytas ir ios savininką, sako tai mano tė- 
Laurinaičių šeima negalėjo pa vas. Aš jo paklausiau, kodėl ne- 
veikslo į paminklą įdėti.

Išsikovota ir pagarbus lai
dojimas. Deja, tik tada jį 
praktikuoja, kai to į 
šeimos nariai reikalauja. O 
priešingu atveju ir vėl kablys 
velka karstą, vėl troku karš
tai gabenami į duobę. Be pa
garbos, be artimųjų, be paly
dos.

Nemaža žmonių skundžiasi, 
kad nuo kapų dingsta per nak
tį ir gėlės. Ar tai ne vandaliz
mas, ar tai ne pasityčiojimas iš 
žmonių? Negana to, prie įva
žiavimo vartų esąs užrašas, 
kad kapinėse gali važinėti dvi
ratininkai. Reiškia paaugliams 
suteikiama siautėjimo vieta ir 
dar didesnis vandalizmas ims 
reikštis kapinėse.

Suminėti tik keli atvejai. Jie šų Marquette Parko apylinkės 
akivaizdžiai rodo, kad kapi- jaunimas ne tik savo tarpe, bet 
nių administracija nesiryžta ir su senaisiais lietuviais nebe- 
paisyti sklypų savininkų drau- kalba lietuviškai, o užkalbinti 
gijos ir Bendruomenės komi- atsako “Nesuprantu”. Tad ma

tome, kaip daug pareina nuo pa
čių tėvų. Linkiu tam pavyzdin
gam jaunajam Bruno — ge
riausios sėkmės moksle.

Marcelė Tiškevičius

dirbi savo tėvo kepykloj? Jis 
atsakė kad tebelanko St. Ritos 
aukštesniąją mokyklą, o čia per 

isakmiši vasaros atostogas nori kiek pini- 
' gų pasidaryti, kad kreutuvės sa

vininkai žydai yra labai geri ir 
teisingi žmonės. Pasakė, kad jo 

, mamytė šio birželio 29 dieną va
žiuoja į Lietuvą. Pasisakiau, 
kad tą pačią dieną ir aš važiuo
ju, tad su jo mamyte susitiksiu.

Taip mums besikalbant pra
dėjo ateiti daugiau žmonių ir 
berniukas atsiprašęs nuėjo sa
vo pareigų. Mane stebino ir 
džiugino, kad gražus jaunas vai
kinas kitataučių tarpe taip gra
žiai, drąsiai ir garsiai su ma
nim lietuviškai kalbėjo. Ponams 
— tėvui ir motinai Brunams pa
garba, kad užaugino tokį kultū- 

,-ringą, mandagų lietuvį sūnų. Mū-

teto pageidavimų. Bet sako 
Bendruomenės komitetas, lie
tuviai nepaliaus kovoję už sa
vo teises. Tegul nemano tie, 
kurie tas teises trempia, kad
lietuviai šioje kovoje pavargs.'’ ’ ‘ -- --------

Ir štai iškilusioms naujoms KODĖL PIKTADARIAI 
problemoms aptarti, 
dieni, gegužės mėn. 21 d. 2 vai

Valdžios pareigūnai aiškinasi, 
kad nėra tokio aparato (įstai

gos), kurs pranešinėtų ginklų 
kontrolės įstaigai apie teismuo
se nubaustus nusikaltėlius.

Visame lUinojuj per paskuti
nius 4 metus, po ginklų regist
racijos įstatymo išleidimo, už
registruota 1^00,000 rankinių 
ginklų, o tik 1000 leidimų per 
tą laiką atšaukta.

VĖJAS SUMAŽINO
ORO TARŠA

lllinoj aus aplinkos apsaugos 
įstaiga praeitą penktadienį 4:00 
vai. popiet atšaukė taršos pavo
jaus perspėjimą (Watch), ka
dangi iš Wisconsin© pusės atsi
sukęs vėjas užterštą orą nuva
rė tolyn. Chicagoje oro taršos 
pavojus tęsėsi nuo antradienio 
iki ketvirtadienio vakaro, kai 
sieros dvideginio ore buvo ras
ta po .11 dalių milijone dalių 
oro, nors kai kuriose miesto da
lyse tų kenksmingų dujų buvo 
.17 dalių.

PASIKALBĖJIMAS...
(Atkelta iš 4 psl.)

W. R. Hearct, Jr. atsakė to 
nežinojęs. O kad neleidžia bom
barduoti priešo aerodromų, tai 
blogai. Komunistai klauso tik 
jėgos. Bombardavimus neleido 
McNamara, nes manė, kad krin
tant bomboms kas nors gali nu
kentėti. (Juokas).

Aš paklausiau ir paprašiau, 
kad Hearsto spauda turėtų per
spėti Nixono vyriausybę, kad 
gegužės mėnesį nuvykę į Mask
vą nepadarytų teritorinių para
dų, ypač ne jiems priklausančių 
žemių, kaip Lietuvos ir kitų. Ru
sai mielai priima pažadus, sutar
tis, bet patys savo duotas, sulau
žo kai tik nori.

Atsakė, kad jis nemano, jog 
Nixono vyriausybė bus tiek nai
vi ir leisis rusams pigiai apgau
nama.

Vėliau asmeniai kalbėjausi su 
Wm. R. Hearst, Jr., paliečiau 
Lietuvos reikalą plačiau, prašiau 
jo spaudos paramos mūsų tau
tos reikalais. Padovanojau bro
šiūrą “200,000,000 and Lithua
nia”. Jis pažadėjo ją perskai
tyti, ypač sužinojęs autorių. Iš 
viso pasikalbėjimo atrodė kaip 
pavergtų tautų ir lietuvių drau
gas, talkininkas. Jis palinkėjo 
Lietuvai atgauti nepriklausomy-

Susirinkimų ii pr-engimų
PRANEŠIMAI

— Marquette Parko Lietuviu Namų 
Savininkų organizacijos linksmas pik
nikas įvyks pirmadienį, šių metų ge
gužės mėn. 29 dieną Bruzguliehės 
ąžuolyne.

— S. L. A. 134 Motery kuopos ge
gužinė Įvyks gegužės mėn. 21 dieną 
Bruzgulienės sode, priešais Tautines 
kapines. Kviečiam viešnias ir svečius 
atsilankyti. Laukia skanios vaišės ir 
Įvairumai. Gros Jurgio Joniko or
kestras. Pradžia 12 vai. Kviečia ko
misija ir valdyba. A. Halik

— Amerikos Lietuvių Piliečiu Pa
šalpos klubo mėnesinis narių susirin
kimas Įvyks sekmadienį, gegužės mėn. 
21 dieną 1:00 vai. popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai 
kviečiami atsilankyti ir aptarti klubo 
reikalus.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

— Krakiškiu Draugiško Klubo na
rių susirinkimas įvyks sekmadieni, 
gegužės 21 d. 2:00 vai. popiet Bro
niaus Bartkaus namuose, 6919 South 
Artesian Ave. Visi nariai yra prašo
mi atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti.

Eugenija Strungys, nut. rast.

G ELININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Unksmumo arba liūdesio valandom 
grąžiausjos gėlės ir vainikai antka- 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės, 

ROY it PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 H>rUm A»8. — 5^1220

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS8

' GUŽ AUSKŲ‘1
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GtLINYČIA
2443 WEST 63ra STREET

Telefonai: PR *4)833 Ir PR 8-MM i

TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDtlAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. OAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENCE

TeL: YArdi 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA A VENGĖ
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AJR-CONDITIONED KOPLYČIOJ-

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aflsoemėijoe

AMBULANtE 
PATARNAVl 
MAS CIENą 

IR NAKTJ

TURIME 
kOPLWAa 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: Y Aras 7-3401

BUTKUS - VASARIS
1446 So, 50th Ave., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1OV3

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: Y Ara? 7-1136-1139



tarp

uni-

matęs, 
paaugliai

KULIO ŽUDIKAS 
SUIMTAS

Suimlas 18 metų amžinus juo
dukas George Green, gyvenąs 
6217 So. Calumet Ave., kurs 
liudininkų parodymais praeito 
šeštadienio, gegužės 13 d. vaka
re CTA traukinėlyje 
51-mos ir 17-tos gatvių 
plėšė ir nušovė I^oyolos 
versiteto studentą Michael c
lį. Policija dar ieško dviejų 
Grceno sėbrų, pade jusiu stu
dentą apiplėšti.

V ienas liūdini nkas
kaip tie trys juodi
kratė Kulio kišenes jam be pa
sipriešinimo sėdint vagono sė
dynėje. Apiplėštas Kulis nuėjęs 
į vagono priekį arčiau konduk
toriaus būdelės, bet banditai 
visi trys priėję apsėdo Kulį iš 
visų pusių: vienas iš priekio, 
antras iš užpakalio, o trecias 
atsisėdo šalia. Liudininkas iš
girdęs kaip vienas jų paklausęs 
“Should we pop him?” 
atsakęs **YeYah. pop

įėjęs plė-ika® pakišo kasininkei 
rašteli, reikalaudamas tuč tuojau ' 
atiduoti jam “visus pinigus”. I 
Kasininkė neišsigandusi atsakė: i 
“Ar tikrai pinigų nori? Tau už 
nugaros stovi policininkas!” 
Plėšikas piktai pasakė, kad ji ne( 
juokautų, o skubiai pinigus ati-i 
duotu. ‘ t

“Kad man netiki, atsigręžęs ( 
pažiūrėk’, ji atsakė. Banditas j 
žvilgterėjęs tikrai pamatė l)a- i 
men Avenue distrikto policinio-, 
ką, besikalbanti su vienu šio* 
banko tarnautoju, ir dūmė pro i 
duris. Kasininkei nupasakojus, 
kaip banditas atrodė, policija 
netrukus jį suėmė.

TRUMPA!

Antras 
him 

Liudininkas išlipdamas iš vago
no išgirdės šūvio garsą.

Kulis. 20 metų amžiaus, gy
veno 1500 So. 58th Avė.. Cicero 
mieste.

— Realestatininkas Dr. Vla
das Šimaitis su šeima išvyko 
atostogoms į Europa. Chieagon 
jis grįš tiktai birželio mėn. 10 
diena.

Youngwood, Pa., Westinghous Įmonė
je kai kurios puslaidininky dalys turi 
praeiti per labai karštą tunelį, kad 

jose neliktų nė lašo drėgmės.

komisija gerai atliko savo pa
reigas.

— Živilė Numgaudaitė daly
vaus su Marijos aukšt. niokyk- 

!los (scenos meno grupe Ford 
City prekybos centro Mali sa
lėje talentų pasirodymuose ge
gužės 25 d. 6:30 vai. vak. Vai
dins vieno veiksmo komediją 
“Overtones”. Tą pat dienų ten 
dalyvaus Argo aukšt. mokyklos 
orkestras ir baleto grupė, va
dovaujama panelės Ninos Pū
kis. Talentų pasirodymai pra
sidės gegužės 22 d. tuo pat lai
ku. Įėjimas laisvas ir nemoka
mas.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

EARN 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 
CE 6-5678

Amer-Cai Office Services, Inc.

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemi — Pardavimui

Nepasiseke apiplėšti
Į Rogers Parko Taupymo ir 

skolinimo v-vę, 7001 N. Clark st.,

Lietuvių 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, III. 60629.

KRUMPLIS ir STULPINAS

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO

4612 So.
(Town

Dirba 6
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

Paulina St. 
of Lake) 

dienas savaitėje. Pirm, ir

— Operuotas Antanas Bal
čiūnas sveiksta šv. Kryžiaus li
goninėje.

— Daktarai Gloria ir Bart 
Hefferman, dr. Philip Sheridan 
ir advokatai Dennis ir Dolores 
Horan šio šeštadienio Lietuviu 
Radio Forumo programoje kal- 

*bės apie mediciną ir teise. (Pr).
— Genovaitė Breichmanienė, 

Hamilton, Ont., Canada, IV-sios 
Pasaulio Lietuviu Tautiniu šo
kių šventės vadovė, ši savaitga
lį atvyksta į Chicagą aptarti su 
šokių grupių vadovėmis šven
tės eigą. ’’Grandies” tautinių 
šokių grupė, vad. Irenos Smie- 
liauskienės, demonstruos reper
tuaro jokius ieškant visoms 
grupėms bendrumo ir darnumo.

— Ponia Atkočiūnienė, Nau
jienų skaitytoja iš Toronto, bu
vo atvykusi Chieagon Į anūko 
Pauliuko krikštynas. Jos marti 
(Bosaitė) ir sūnus Modestas,- 
gyv. Marquette Parko apylinkė
je, augina taip pat dukterį Ra
moną.

— Jūra Norvilienė iš Mar- 
quetet Parko apylinkės pakvies-

ta skaityti paskaitą Dawes-Mi
chelson mokyklos Tėvų ir mo
kytojų sąjungos susirinkime.

— Chicagos Meškeriotojų - 
Medžiotojų klubas paskyrė 320 
dol. Jaunimo kongresui.

— Teofilė Rapkus iš Brigh
ton Parko apylinkės vidurnak
tyje grįžtant iš darbo ir lau
kiant autobuso prie Archer ir 
Western gatvių buvo mašina 
pravažiuojančių juodukų apip
lėšta. Grasinant peiliu iš jos 
ajėmė 5 dol. Tas pats plėšikas, 
iššokęs iš (mašinos, apiplėšė ir 
kita ten buvusia moteli. Buvo 
pašaukta policija.

— Ona švirmickienė pranešė, 
kad Suvalkiečių draugijos mo
tinoms pagerbti skirta geguži
nė buvo sėkminga, nors tą die
ną lietutis lynojo ir griaustinis 
griovė. Organizacijos nariai ir

Juozas ir Magdalena Juš
kai, lietuviškos svetainės savi
ninkai prie 69-tos ir Artesian 
Ave., ne tik išlaiko lietuviško 
vaišingumo tradicijas, bet ir 
Amerikos lietuvių biznierių ge
rus papročius remiant bendrus 
darbus ir dalyvaujant juose. J. 
Juška priklauso Vyčių chorui, 
SI.A kuopai ir kitoms organi
zacijoms. J. ir M. Juškai pre
numeruoja daugeli lietuviškų 
laikraščiu. C

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR 7FM a T S NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS - 1SS1M0KEJIMA13

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE! I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, FreridenUj

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

Turi būti patyrusi. Reikalingos re
komendacijos, 
cagos

Artima šiaurinės Chi- 
apylinkė. Dviejų suaugusių 

šeima.
Yra daugiau tarnautojų.

Tel. DE 7-5-183

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospeet 8-2233

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

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI ir mintys
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. ^Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjj uAtsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, DI.
--

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

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, Ill. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

SIUNTINIAI Į 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, HI. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB4S
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Te!.; REpublic 7-1941

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

-- --------------------------------------------------------

f » ■ ■■■■■■■■!■■

A. & L. INSURANCE A REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 Se. ASHLAND AVE.

lA 3-8775 J
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolii 
3204^ W. 95th St.

GA 4-4654

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA - - - -......... —- - ---- *

154 pusi, knyga. Kaina S 1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
i* Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- 
(' ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 
< tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
'[ laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- 
S šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
\ J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
S Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 
S arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu: 
jį NAUJIENOS

!; 1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

5 NAUJIENĄ CHICAM t, ILL,— SATURDAY. MAY 20. 1972

TERRA
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanot 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
b ■ _

M. A . š I M K U S
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.
\...________________ t

“Skirgaila” — 3-jų veiks
mų Krėvės istorinė drama yra 
statoma šių metų gegužės mėn. 
21 d. (sekmadienį) 3:00 vai. 
popiet Jaunimo Centro salėje.

Bilietai gaunami Vaznelio 
prekyboje, 2501 W. 71 st St. ir 
Margutyje, 2422 W. Marquette 
Rd. arba prie įėjimo prieš vai
dinimą.

Režisuoja Marija Smilgaitė.
Vaidina: Dalia Juknevičiūtė, 

Eglė Juodvalkytė, Juozas Rau
donis, Alfas Brinką, Linas Re
gis, Rimas Sinka, Aidas Skruo- 
dys, Aldas Naris, Andrius Ba
rauskas, Vidmantas Juodgudis.

Vaidinimą stato Korp! Neo- 
Lithuania. (Pr).

♦ Religinės Muzikos Koncer
tas, Birželio įvykius minint, 
bus 1972 m. birželio mėn. 18 d., 
sekmadienį, 7 vai. vak., švč. 
Mergelės Marijos Lietuvių pa
rapijos šventovėje, Marquette 
Parke, So. Washtenaw Ave. ir 
W. 69th St. Programoje: 1. 
Atidarymas — kleb. kun. A. Za
karauskas. 2. Luigi Herubin 
— Requiem. Išpildo Parapijos 
Choras. Diriguoja jo vedėjas 
muzikas Vladas Baltrušaitis. 
Akomponuoja vargom; virtuo
zas Zenonas Nomeika. 3. Jis, be 
to, ir vargonuos jo pasirinktus 
du kūrinius. Kvietimai gauna
mi iš anksto Gifts Internatio
nal, Imports, N. & J. Vaznelis, 
2501 W. 71 st St., Chicago, Ill. 
60629. Tel. 471-1424 ir prie pa
rapijos šventovės birželio 18 d. 
nuo 6 v. v. Auka: $2.00. Ruo
šia Švč. M. Marijos Gimimo 
Lietuviu Parapijos Choras.

(Pr).

♦ Visuomenė nuoširdžiai re
mia artėjančios IV-tos Tautiniu 
šokiu šventės jaunimą ir nori, 
kad šventė gražiai pavyktų. 
Šiomis dienomis vajaus lėšų tel
kimo komitetas vėl gavo aukų 
iš Įvairių asmenų ir organizaci
jų: dr. D. Surantas, Rockford, 
Ilk, 200 dol.; X — 500 dot; Li
thuanian Chamber of Commer
ce of Ill., 100 dol.; Archer Na
tional Bank. Chicago, 200 dol.; 
K. Radvila, Chicago, 100 dol.; 
dr. H. Brazaitis. Ohio, 50 dol.; 
dr. F. Sutkus, Homewood, Ill., 
100 dol.; Vytauto šaulių kuopa, 
Chicago. 25 dol.; dr. A. Lips
kis, La Grange, Ill., 25 dol.; 
John Jagella, Hammond, Ind., 
100 dol.; dr. V. Kilikonis, Des 
Plaines, 111., 50 dol.; R. Ošlapas, 
Libertyville, Ill., 25 dol.; Bu
kauskas Funeral Home, Rose- 
lande, 50 dal.; Joniškiečių klu
bas, Chicago, 25 dol.; D. Uogin
tas, Chicago. 50 dol.; J. Vainei
kis, Chicago, 50 dol. ir Chicago 
Savings and Ixian Assoc. — F. 
Pakel, 100 dol.

Remkime mūsų gražų jauni
mą laisvajame pasaulyje ir su
teikime jam progą atvykti į šo
kių šventę. Aukas siuskite adr.: 
John Evans, 6845 So. Western 
Ave., Chicago, III. 60636. (Pr).

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia

AUTOMATIVE DRIVE SHAFT 
Expo, in welding and complete re
pair of drive-line and components. 
Top wages, fringe benefits, hosp., 

profit sharing.
AUTO CLUTCH AND PARTS 

SERVICE 
2354566.

Ask for FRANK RAIDL

2nd
DIECASTERS

Shift — zinc exnerienced
men necessary.

LAKE DIECASTING
— 638-6800

Ask for Ed KATZENBERG

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

MAN and WIFE
NEEDED AT ONCE

TO TAKE CARE OF OFFICES 
AND WASHROOMS.

Hours 2 P. M. to 10 P. M.
Man must have drivers lincense.

Excellent Company benefits. 
Steady Work. GOOD PAY. 

(Near Northside).
CALL — 549-7053

EXPERIENCED
WIRING and SOLDERING 

Silk screw operators. 
Evergreen Radionic.

8901 So. KEDZIE AVE.
423-5700

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PRIIMSIU GYVENTI rimtą pensinin
ko amžiaus asmenį kaip kompanijoną 
- kompanijonę. Duosiu veltui kam- 

bari. Teirautis telef. 585-1985.

— Donna Kamm, William J. 
Kareiva ir kun. dr. Juozas 
Prunskis priimti nariais Į Chi- 
cagos Hall of Fame. Iškilmin
gas priėmimas ir pagerbimas 
bus gegužės 23 d. 10 vai. miesto 
tarybos posėdžių salėje, daly
vaujant merui Richad J. Da-

♦ Juozas Pucėta, visų rūšiii 
šildymo specialistas, praneša 
savo klijentams, kad yra pakei
tęs savo telefoną. Reikalui 
esant šaukti 925-4661. (Pr).

♦ Lietuvių Prekybos Rūmai 
ateinantį sekmadienį, gegužės 
21 dieną, 5 vai. popiet, Beverly 
Country Club salėje, esančioje 
87-toj gatvėj prįe S. Western 
Ave., rengia 39-tą Linksmą Pa
vasarinį Banketą.

Banketo metu bus įteiktos 4 
stipendijos lietuviams mokslei
viams. Programą atliks Chris
tine Mileriūtė, padainuodama 
kelias daineles, šokiams gros 
buvęs muziko Byansko orkest
ras.

Cocktailiai bus teikiami 5 v. 
vak., o vakarienė bus paruošta 
lygiai 6 vai. vak. Kas nori sek
madienio vakarą linksmai pra
leisti gražioje salėje ir jaukioje 
aplinkoje, tas nedelsdamas pri
valo užsisakyti vietas pas bet 
kurį Prekybos Rūmų direktorių 
ar valdybos narį. (Pr).

4543 So. HERMITAGE AVE. savinin- 
kas parduoda 2 aukštų 4 butų medini 
su pilnu beismantu ir 2 mašinų ga
ražu. ei. 434-1807 dėl vidaus apžiū

rėjimo.

LYONS — Patrauklus bungalow su 3 
miegamais ant 50x200’ sklypo. Gazo 
šilima, oro vėsinimas. Tik $130 tak

su. $24,900.
SVOBODA. 2134 So. 61st Ct.. Cicero 

Tel. BI 2-2162 arba LA 1-7038.

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER 
2749 West 63rd Street 

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

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BWS REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5551

PIRKITE DVI AR TRYS ŠEIMOS 
naują 8 butų namą po 3 ir 4% kamb. 
S15,000 pajamų. Mainys i mažesni. 

TeL HE 4-2323. '
6 PLUS 6

2 aukštų mūrinis su 2 labai gerai už
laikytais ir modernizuotais butais po 
6 kambarius. 3 dvigubo dydžio mie
gamieji. formalūs valgomieji taip 
pat uždari porčiai, pilnas beismantas, 
pilna pastogė, 2 mašinų garažas, ne
toli 55-tos ir Sacramento Ave. Tai 
yra galimybė, kuri pasitaiko tik vie
ną kartą metuose tokiems 2 butams, 
kaip tie. Todėl paskubėkite. Skam

binkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu, alumin. langai. Pa
jamų apie $23,000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

STEBUKLINGA KAINA 
$24,500

6, kambarių Colonial tipo mūras su 
didele nauja virtuve ir Įmontuotomis 
virimo bei kepimo krosnimis joje, 
1% vonios, naujas 2 mašinų garažas 
su radio durimis, pilnas beismantas. 
Savininkas yra tarnybiniai perkelia
mas ir yra priverstas dabar parduoti 
tik už $24,500. Labai gera apylinkė 
netoli 71 mos ir Francisco. Paimkite 

tą bargeną savo šeimos gerovei. 
Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

ŽMOGUS BE NAMŲ — 
TAI MEDIS BE LAPŲ

SAULĖTAS, naujas 2 butų mūras 
po 5 kambarius. Atskiri radiant šil
dymai, karpetai. Abu butai air cond. 
Naujas garažas. Gaunate už $41,000.

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $19,500.

8 KAMBARIŲ 2 aukštu namas. 50’ 
sklypas. 2 autd garažas. Arti 98-tos 
ir California. $19,400.

2 AUKŠTŲ MŪRAS, čia liuksus 
butas ir modernios biznio patalpos. 
50’ sklypas. Garažas. Galimos pa
jamos apie S6,500 metams. Kaina 
$45,000.

PLATUS SKLYPAS prie gražaus 
Marquette Parko. $10,000.

APIE 16 METŲ geras 2 butų mūras 
ir 2 auto garažas. Marquette Parke. 
Platus lotas. Atskiri gazo šildymai. 
Greit galima užimti. $37.500.

ŠVIESUS 2 BUTU 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 Marauette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpetai ir kiti 
priedai. Garažas. $30.000.

TVIRTAS 6% KAMBARIU MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. įrengtas beis
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$26600.

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

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

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

SKLYPAS (LOTAS) 
DVIGUBAS —

10O’ PLATUMO, gražiausias Beverly 
Shores^ ant Broadway, daug medžių, 
arti ežero. Parduodamas savininkų.

Tel.: UN 4-1044 (Evanstone) 
ir 376-5119 (Chicagoje).

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS 
(Rummage įSale) 

EDGEBROOK COMMUNITY 
BAŽNYČIOJE 

6736 No. LOLETA.
Mylia i šiaurės vakarus nuo Galdwell 
ir Devon Ave. Antradieni, gegužės 
23 d. nuo 7 iki 9 vai. vak. Tre
čiadieni, gegužės 24 d. nuo 9 vai. ryto 

iki 2 vai. popiet.

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miega
mi, 12 metų, SO5 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 metų. įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

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

TEL. 436-7878

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

J. J. P E L D Y S
NUOMOJA KAMBARIUS IR 

APARTMENTUS.
Viskas modemiška, prie ežero, žuva- 
vimo ir visi kiti patogumai. Galit 

rašyti arba skambinti — 
COSMO APTS.

7338 COQUINA WAY
ST. PETE BEACH. FLORIDA 33706 

TEL. 813 — 360-0998

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontai

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL 60609
TEL.: VI 7-3447

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•NAUDEK^wf- — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

SKAITYK IR KITAM PATARK SKAITYTI DEMOKRATINI DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS**




