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KAUNO ESAMUMUOSE ŽUVO ŠEŠI ASMENYS
KALIFORNIJOS RINKIMU ANALIZĖ 4^

LOS ANGELES. — Pasibaigus Kalifornijos pirminiams bal
savimams New York Times ir Yankelovich studijų organizacija 
pravedė demokratų nuomonės tyrinėjimus. Rezultatai parodė, kad 
tie demokratai, kurie balsavo už sen. Humphrey nebalsuotų visi 
už sen. McGoverną, jei tas laimėtų partijos nominaciją. Net 40% 
sen. Humphrey šalininkų pareiškė, kad jie balsuotų už prezidentą 
Nixona, bet tik ne už McGovern. Kiti 40% pareiškė, kad jie bal
suotų už demokratų kandidatą, nežiūrint kas jis būtų, o 20% 
pareiškė dar nežiną, ką jie padarytų, jei kandidatu būtų ne H. 
Humphrey.

Šitoks demokratų nusistaty
mas gali paveikti konvencijos 
delegatus, kuriems teks parink
ti partijos kandidatą į preziden
tus.

Apklausinėjimas dar parodė, 
kad, jei sen. Humphrey laimėtų 
nominaciją, tik 20% McGoverno 
rėmėjų perbėgtų pas respubliko
nus, o kiti balsuotų už bet ku
rį demokratą.

Kalifornijos pirminiuose rin
kimuose balsavo apie 425,000 
jaunų žmonių, tarp 18 ir 24 me
tų. Trys ketvirtadaliai visų Ka
lifornijos jaunų balsuotojų bal
savo už sen. McGovern. Tyrinėji
mai parodė, kad tik 10% jaunų 
balsuotojų dalyvauti] rinkimuo
se, jei kandidatu būtų ne sen. 
McGovern. Kiti visai nebalsuo-

Prezidenoto patarėjas John Ehrlichman spaudos konferencijoje 
griežtai paneigia vieno korespondento klausimą: ar bus pakelti pa

jamų mokesčiai?

Sen. Humphrey gavo daugiau 
balsų iš vyresnio amžiaus demo
kratų už McGovern. Iš Humph- 
rio rėmėjų mažiau kaip pusė 
mano, kad kuris demokratas ga
lėtų sumušti rinkimuose " prezi
dentą Nixona. - -

Abu demokratų svarbieji kan
didatai Humphrey ir Me Go
vern pasidalino lygiom dalim 
Kalifornijos negrų ir meksikie
čių balsus. Įdomu, kad šie ty
rinėjimai parodė, jei sen. Ken
nedy būtų dalyvavęs Kaliforni
jos rinkimuose, tai jis būtų maž
daug tiek pat balsų atitraukęs 
nuo Humphrey, kiek ir nuo Mc- 
Governo. Tarp jų trijų balsų 
skirtumas nebūtu sudaręs dau
giau kaip 3%.

Panašūs apklausinėjimai Flo
ridoje irgi parodė po pirminių 
rinkimų, kad 25% balsavusių už 
Humphrey nebūtų balsavę už 
McGovern, bet būtų perėję pas 
respublikonus ir balsavę už Ni- 
zoną. Wisconsine tokių demo
kratų buvo 29%, Pennsylvanijo
je — 34% ir Michigane — 22%. 
Šitokia statistika yra Įdomi de
mokratų partijos vadams, ku
rie turės nuspręsti, kuris iš jų 
kandidatų gali tikėtis nugalėti 
prezidentą Nixona, ar kuri Ni- 
xonui būtų lengviausia sumuš
ti.

Lakūnų sąjungos 
grasinimai

LONDONAS. — Tarptautinių 
oro linijų lakūnų organizacija 
grasina boikotais ir streikais, 
jei pasaulio valstybių vyriausy
bės nepradės griežčiau kovoti 
prieš lėktuvų pagrobimus. La
kūnų sąjunga kreipėsi Į JT Sau
gumo Tarybą, kad ji imtų svars
tyti šią tarptautinę grėsmę — 
lėktuvų grobimus. Numatomi 
boikotai tų šalių, kurios oro pi
ratų neišduoda ir jų nenubau- 
džia.

Lėktuvų grobimo klausimas 
yra komplikuojamas politinių 
pabėgimų lėktuvais iš priespau
dos kraštų, šią savaitę iš Če
koslovakijos pabėgę asmenys 
turėtų būti skirtingai traktuo
jami nuo tų piratų, kurie šanta
žu išreikalauja iš lėktuvų ben
drovių dideles sumas pinigų. Po
litinių pabėgėlių negalima baus-

IŠ VISO PASAULIO

deliais abiejų šalių Įvykiais: Amerikos 1933 m. sovietų vyriausy
bės pripažinimu ir kooperavimu II-jo Pasaulinio karo metu.

SAN JOSE. — Iš Costa Rica 
respublikos gauta pavėluota ži
nia, kad čia grupė prekybininkų 
įdėjo apmokėtą skelbimą “La 
Nacion” dienraštyje, kur per vi
są puslapį buvo atkreipiamas 
katalikų dėmesys į vyriausybės 
pastangas užmegzti diplomati
nius ryšius su Sovietų Sąjunga. 
Skelbime pakartota pasaulio 
spaudos (AP) žinia apie kata
likų kunigų Zdebskio ir Bubnio 
likimą Lietuvoje. Prekybininkai 
įspėja, kad panašus likimas gre
sia ir Costa Ricai, jei valdžia* 
ims santykiauti su sovietais. 
Costa Ricos katalikai priešinosi 
valdžios pastangoms įsteigti so
vietu ambasada.

SAIGONAS. — Amerikos lėk-

SOVIETŲ POLITBIURO POSĖDYJE?
MASKVA. — Sovietų Sąjungos televizijoje dažnai pasirodo 

politinis komentatorius Georgi Arbatov, laikomas vienu geriau
siai informuotų Amerikos politikos reikalų žinovų. Ketvirtadienį 
jis savo programoje kalbėjo apie Sovietų Sąjungos-Amerikos su- 

tuvai per klaidą numetė bombas Į sitarimą užšaldyti strateginių ginklų gamybą. Arbatovas pareiš- 
į Pietų Vietnamo pozicijas An Kė, kad dalinai šis prezidento Nixono atsilankymas Maskvoje ir 
Loc mieste, kur 10 kareivių žu- sutarčių pasirašymas buvęs vidaus politikos iššauktas, nes Amė- 
vo, 19 buvo sužeisti. Užvakar P. rikoje šiais metais bus rinkimai, tačiau, nežiūrint to, susitarimas 
-VietftamoHėktttvas-irgr- hetyčiaLsu Amerika-jyrh sovietams-labaK-svarbus, ly'girtfjfco?’ sū krtars ;di- 
numetė napalmo bombas ant 
savų kareivių ir civilių. Tas 
įvyko visai naujame karo fronte 
Trang Bang mieste, netoli Sai- 
gono, kur komunistai pradėjo 
puolimą. Mieste buvo daug ko
respondentų, šį Įvykį nufilmavo 
TV kameros ir aprašė korespon
dentai.

BELFASTAS. — š. Airijoje 
buvo nušautas britų seržantas, 
jau 357-tas žuvęs šiaurinėj Ai
rijoj nuo 1969 m. rugpiūčio mėn. 
Britų valdžios paskirtas admi
nistratorius vėl paleido iš kon
centracijos stovyklų 50 airių. 
Jis pareiškė, kad būtų galima ir 
visus paleisti, jei pasibaigtų ai
rių slaptos armijos teroro veiks
mai.

BOGOTA. — Kolumbijoje bu
vęs iždo sekretorius Connally 
pareiškė, kad jis į Čilę neva
žiuos, nors anksčiau buvo skel
biama, kad jis numato aplanky
ti ir šią “liaudies vyriausybės” 
valdomą šalį.

BONA. — V. Vokietijoje įvyk
sta nemažai automobilių nelai
mių, kurių net 75% įvyksta vėl 
vairuotojo girtumo. Išaiškinta, 
kad beveik pusę nelaimių suke
lia alaus gėrėjai, o kitą pusę 
— vyno ir degtinės mėgėjai.

Kennedžio duktė 
už McGovern

NEW YORKAS. — Kathleen 
Kennedy, mirusio sėn. Robert 
Kennedy 20 metų duktė, Brook- 
lyne vedė kampaniją už sen. 
McGovern. Ji pareiškė, kad bal
suotojai turėtų patikėti sen. Mc
Govern ui Įgyvendinti jos tėvo, 
Robert Kennedy, planus. Ji 
prašė balsuotojų atiduoti balsus 
už sen. McGovern.

ti taip, kaip turėtų būti baudžia
mi kriminalistai, sugalvoję pa
sipinigauti. Reikia tikėtis, kad 
lakūnų sąjungos keliamas triuk
šmas ir grasinimai nepakenks 
Bražinskams.

Arbatovas pabrėžė, kad svar
biausia šio susitarimo reikšmė 
yra ta, kad Amerikos preziden
tas, norėdamas laimėti rinkimus, 
turi kampaniją remti ne padi
dinta kova prieš komunizmą, 
kaip būdavo anksčiau, bet turi 
siekti santykių pagerinimo. Kita 
svarbi reikšmė — ta, kad Ame
rika jau nesiekianti derėtis dėl 
karinio pranašumo, bet derisi 
dėl ginklų jėgos lygybės.

Arbatovas pripažino, kad prieš 
derybas buvo daug aplinkybių, 
santykių apsunkinimų, kurie ga
lėjo derybas išardyti. Buvę jė
gų, kurios bandė pasukti sovietų 
užsienio politiką kita linkme.

Maskvos korespondentai pa
tyrė iš patikimų šaltinių, kad 
Ukrainos komunistų buvęs va
das šelestas ilgai politbiure ko
vojo prieš numatytą Nixono at
silankymą. Nors politbiuro dau
guma jau buvo nutarusi Nixona 
priimti, nežiūrint sovietų laivų 
sužalojimo šiaurės Vietname ir 
padidintų oro puolimų prieš Ma
skvos sąjungininką — šiaurės 
Vietnamą, Piotras šelestas vis 
laikėsi savo nuomonės ir pareiš
kė nepageidaująs, kad prezi
dentas Nixonas lankytųsi Kije
ve, Ukrainos sostinėje.

Politbiuras svarstydamas su
sidariusią padėtį net svarstęs 
pakeisti planus ir pasiusti sve
čius ne Į Kijevą, bet Į Baku. 
Besiginčijant Brežnevas paklau
sęs Ukrainos premjerą ščerbic- 
kį, ką jis galvojąs, šis atsakė 
remiąs politbiuro daugumą ir 
nieko neturįs prieš, kad Nixonas 
lankytųsi Kijeve. Tada Brežne
vas pareiškęs, kad kaip atrodo, 
ukrainiečių tarpe nėra vienos 
nuomonės, jie — nevieningi.

Gegužės 25 d. šelestas buvo 
pašalintas iš Ukrainos partijos 
vado pareigų, nauju vadu pa
skirtas — ščerbickis. Preziden
tas Nixonas gegužės 29 d. lan
kėsi Kijeve.

Patikimi sluoksniai toliau tei
gia, kad šelestas rekomendavo 

atšaukti Nixono vizitą ir pasiųs
ti ginkluotą sovietų laivų kon
vojų Į Haifongo uostą rinkti 
amerikiečių minų ir bandyti pri
statyti karinę medžiagą Hano
jaus valdžiai. Politbiuras ši ke
lią atmetęs.

Fidel Castro 
esąs sveikas L

VARŠUVA. — Ap agentūra 
trečiadieni paskelbė žinią iš Len
kijos, kad Fidel Castro, kuris 
vizituoja Lenkijos miestus, tu
rįs širdies negalavimą. Ši žinia 
labai supykino kubiečius kores
pondentus. Jie Įsibrovė į Varšu
vos AP agentūros Įstaigą ir ge
rokai pridaužė du amerikiečius 
korespondentus, šie pasiskundė 
Lenkijos užsienio reikalų minis
terijai.

Pats Castro spaudos atstovams 
pareiškė turįs geležinę širdį ir 
iššaukė visus į bet kurios spor
to šakos varžybas.

A»tron«uto Youn® ii erdvė* nufotografuota romą ir io* geocorona, 
apžviostoja žemė* puaėi*.

vaiAUSWS ŽINIOS

Sen. Muskie pareiškė va
kar, kad jis nepasitraukia iš var
žybų demokratų partijos eilėse 
dėl nominavimo i prezidentus ir 
neperleidžia savo laimėtų dele
gatu senatoriui McGovern. Par
tijos vienybei geriausiai pasi
tarnautų McGovemas, jei jis 
šiek tiek pakeistų savo progra
mą,, pareiškė Muskie.

P. Vietname, nukritus he
likopteriui, žuvo trys amerikie
čiai karininkai vienas jų Sai- 
gono vyriausybės civilinis pata
rėjas, buvęs pulkininkas.

Amerikos lėktuvai puolė Š. 
Vietname Hanojaus ir Haifono 
apylinkes. Sudaužytos kareivi
nės, kuro sandėliai, sunkvežimių 
taisymo dirbtuvės ir Cat Bi ae
rodromas.

Trys asmenys žuvo šiau
rinėj Airijoj. Susprogdintas di
delis viešbutis.

0 Japonija paskyrė pusantro 
mil. dol. Tel Avivo aerodrome 
žuvusiu šeimoms ir sužeistie
siems.

Prancūzija toliau bandys 
atomines bombas Ramiajam 
vandenyne, nors kai kurios ša
lys protestuoja, o Peru grasina 
nutraukti santykius.

Bremeris, kaltinamas gub. 
Wallace peršovimu, bus apžiū
rėtas psichiatrų, kurie turi nu
spręsti, . ar jis pajėgus stoti Į 
ieismą. - --

Berlyne vokiečių policija 
suėmė vyrą ir žmoną, kurie pri
klausė teroristų gaujai. Pas po
rą rasta daug ginklų.

Alžiras dar nenutarė ar 
duoti politinę globą Amerikos 
negrui ir jo baltai draugei, ku
rie atskrido pagrobtu lėktuvu.

Kairas ir Bona
atnaujino ryšius

BONA. — V. Vokietija 
Egiptas atnaujino pilnus diplo-Į 
matinius santykius, kurie bu
vo nutraukti, kai 1965 m. V. 
pardavė jam senus, iš Amerikos 
gautus, tankus. Greit abi vals
tybės pasiųs savo ambasadorius.

Kartu su Egiptu santykius su 
Bona nutraukusios ir kitos ara
bų valstybės. Nuo to laiko, be 
Egipto, jau penkios vėl atnaujino 
santykius: Libanas, Jordanas, 
Jemenas, Sudanas ir Alžiras.

Bonos vyriausybė tikisi, kad 
dabar prekybos
Egiptu padidės, nors jie nebuvo 
nutrūkę, nežiūrint diplomati
nių ryšių nebuvimo.

ir

LIETUVIU GĖLĖS KAUNO KAPINĖSE, 
RUSAI IŠVEŽĖ R. KALANTOS KŪNĄ

ČIKAGA. — Naujienų redakcija gavo žinių iš Kanadoje gy
venančio bendradarbio, kuris buvo Lietuvoje ir lankėsi Kaune tuo 
metu, kai ten vyko riaušės, po Romo Kalantos susideginimo. Dėl 
suprantamų priežasčių tautietis prašo neskelbti jo pavardės ar 
gyvenamos vietos. Jo žiniomis, Kaune nuo sovietų vidaus sau
gumo dalinių žuvo šeši asmenys. Jaunimo neapykanta rusams 
esanti tokia didelė, kad ji visai viešai pasireiškianti kasdieniniame 
gyvenime. Ne tik jauni lietuviai, bet ir vyresnio amžiaus, net 
ir partijos nariai, atvirai kalbą prieš rusų okupaciją ir rusinimą.

Dešimt čekų 
pagrobė lėktuvą

WEIDEN. — Kaip jau vakar 
trumpai pranešta, iš Čekoslova
kijos Į Vakarų Vokietiją atskri
do nedidelis, keleivinis, dviejų 
motorų, lėktuvas su 14 keleivių 
ir trim įgulos nariais. Vokiečių 
policija pranešė, kad lėktuvo pa
grobimas buvo organizuotas di
desnės žmonių grupės. Politi
nės globos pasiprašė septyni vy
rai ir trys moterys, viena jų su 
kūdikiu rankose.

Lėktuvo pilotas buvo nušau
tas, jo padėjėjas turėjo sulau
žytą nosį, bet sugebėjo nusi
leisti Bavarijoje, vos 15 mylių 
nuo Čekoslovakijos — V. Vokie
tijos sienos. Lėktuvas pakilo iš 
Majanskie Laznie, buvusio Ma- 
rienbado, ir turėjo skristi Į Pra- 
gą. Lėktuvui pakilus, keli vy-

- rai įsiveržė Į :lakūmt*kajutę-,.ir 
pareikalavo skristi Į vakarus — 
į Nuernbergą. Lakūnai pradėjo 
priešintis, tada vienas buvo nu
šautas, kitas — sužeistas. Dėl 
sužeidimo buvo pakeisti planai 
ir lakūnui buvo leista nusileisti 
tuoj už sienos.

Lėktuvui nusileidus, keleiviai 
išmetė savo daiktus ir iššoko 
lauk. Daugumas pradėjo žygiuo
ti i aerodromo būstinę, tačiau 
du vyrai ėmė bėgti Į priešingą 
pusę. Du jauni vyrai vėliau bu
vo policijos suimti. Netoli ae
rodromo buvo rastas revolve- 

- ris, matyt, numestas bėgusiu 
4" i 7 'vyrų.

Keleivių tarpe vienas buvo 
lengvai sužeistas. Jis ir piloto 
padėjėjas paguldyti ligoninėn.

Senatas patvirtino 
R. Kleindienstą 

WASHINGTONAS. — Sena- 
santykiai su tas 64-19 balsais patvirtino Ri-

chardą Kleindienstą valstybės 
prokuroro vieton. Jis anksčiau 
buvo prokuroro Mitchell pava
duotojas.

Prieš Kleindiensto patvirtini
mą senato liberalai vedė aršią 
kovą, vadovaujamą sen. Edward 
Kennedy. Jie visi ir balsavo 
prieš patvirtinimą. Kova truko 
keturis mėnesius. Svarbiausias 
opozicijos Kleindiestui ginklas 
buvo žurnalisto Andersono pa
skelbti kaltinimai, kad teisin
gumo departamentas 
tris bylas prieš ITT 
kuri vėliau pažadėjo 
respublikonų partijos 
jos išlaidų dalį - - apie 100.000 
dol.

Teisingumo komiteto apklausi
nėjimuose, kuriems vadovavo 
sen. Kennedy, nepavyko Įrody
ti, kad Kleindienstas būtų buvę 
Įveltas Į kokią nors nelegalią ar 
netinkamą veikla.

Kleindienstas yra laikomas 
konservatyviu teisininku. Įsta
tymų ir tvarkos šalininku.

nuslopino 
bendrove, 
apmokėti 
konvenci-

Romą Kalantą palaidojus, mi
nios kauniečių pradėjo lankytis 
kapinėse ir dėti gėles ant jo ka
po. Po kelių savaičių, nakties 
metu, Kalantos kūnas buvo iš- 
kastas ir nežinia kur paslėptas. 
Nežiūrint to, kauniečiai ir toliau 
lanko Kalantos kapo vietą.

Sovietai stato
MIRV raketas

WASHINGTONAS. -- Gyny
bos sekretorius I.aird senato 
ginkluotų jėgų komitete pareiš
kė, kad ir sovietai jau stato nau
ją daugiagalvę raketą, kurios 
branduoliniai užtaisai gali skris
ti Į atskirus taikinius. Jie ta
čiau yra dar toli atsilikę nuo 
Amerikos, raketų konstrukcija 
atsilikusi dviem metais, šiuo 
metu sovietų raketos gali neš
ti kelis užtaisus, tačiau jie krin
ta, kur "papuolė, kaip medžiokli- 
nio-šautuvo šratai. Amerikos 
daugiagalvės MIRV (multiple 
Independely Targeted Reentryt 
vehicle) raketos atneša Į prie
šo teritoriją tris ar daugiau 
atominių užtaisų, kurių kiekvie
nas skrenda Į atskirą miestą ar 
kitą taikini.

Maskvos susitarimų kritikai, 
nurodydami, kad sutartis lei

džia sovietams turėti daugiau 
raketų lizdų, nurodo, kad Ame
rika būtų didelėje bėdoje, jei ir 
sovietai i savo raketas Įtaisytų 
po kelis užtaisus. Tuo atveju 
Amerika užtaisų skaičiumi bū
tu labai atsilikusi.

Senato komitete kalbėjo ir 
Gerard Smith, vadovavęs dery
bų su sovietais dėl ginklų ap
ribojimo delegacijai. Jis ragino 
nemažinti ginklavimosi lėšų. G. 
Smith pareiškė, kad reikia ga
minti ginklus, kurių nedraužia 
susitarimas su Maskva ir siekti 
tolimesnių susitarimų. Derybo
se Amerika negali pasirodyti 
silpnesnė, nes ji tuo atveju nie
ko neišsiderėtų iš sovietų.

Susitarė pakelti 
aukso kaina? i*

LONDONAS. — Aukso kainos 
Londono biržoje vakar pakilo iki 
rekordinio 66 dol. už unciją ly
gio. JAV valstybės iždas ir Bal
tieji Rūmai paneigė Europoje 
sklindančius gandus, kad prezi
dentas Nixonas ir Brežnevas 
Maskvos derybų metu susitarė 
žymiai pakelti oficialią aukso 
kainą. Ji šiuo metu yra 38 dol. 
už unciją.

Prezidentas Nixonas. kaip nu
rodo 
mas, pasakė paskirdamas naują 
iždo 
kad 
čiau 
sios.

Nežiūrint paneigimų Wash
ingtone, dolerio vertė Europos 
biržose susilpnėjo, o aukso kai
nos pastoviai kyla.

Baltųjų Rūmų pareiški-

sekretorių George Schultz, 
pakeičiama “sargyba”, ta- 
taisyklės liks nepasikeitu-
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stebi ti vieną smulkmeną, gal. 3'’ '
ir ne be reikšmės ja kūrybai.1 
Mackus uoliai skaitė žeminiu-! BR/ t--. sO-£ mMMI I
ku poezijų, diet platindamas’ 
ir jų literatūros lankus. Pritap- ***■' . N *ė
!i prie jų gal jam atrodė pervė- i .. 2 ^ė,.'i wBBBEB L -"4
111. Gal būt, sunku ir ūmai pri-'šių metų gegužės 24 dieną Marquette Parko lietuviai protestavo prieš soviety karo jėgų terorą rusų okupuotoje 
l\ »ti ju poetinei plunksnai Į Lietuvoje. Kaune jaunuolis Romas Kalanta, protestuodamas prieš sovietų okupacinę prievartą,‘Kaune, prie mies-

. v, . . ' . i to sodo, apsipylė benzinu ir susidegino. Paveiksle matoT.e vyskupą V. Brizgį, reiškiantį savo pasipiktinimą prie
to. JIS jau ieškojo ir pats savi-' simbolinio karsto, Marquette Parke pastatyto prie Dariaus-Girėno paminklo. P Tl—■- —*  ' ‘ •

■to veido poezijoje. Negalima 
7 ;teigti, kad formoje ar kad min 
t • 1 _ 1

Li.i griebiasi nes savižudy
bė*. kad nutrauktų savo gyvy- 
b< s siūlą, nors jau yra pasiekę 
pasaulinio garso. Toli pavyz
džiu neieškant, imkime, kad 
ir tą patį Algimanto Mackaus 
ta'p mėgiamą rašytoją, FLrnest 
Hemingway. Jis buvo pasauli
nio masto rašytojas, skaitomas 
visuose pasaulio kontinentuo-1 

helio literatūros 
o gerokai pratur- 
ir. nors nebejau

nus. liet visgi nusižudė, berods, 
savo ištaigingoje viloje ir dar 
pačios iaukiniškai gražios gam 
tos aplinkoje. Kas ji paskati
no prie tokio žingsnio? Ar tai 
buvo persunki garbės našta, ar 
kokia dvasinė kančia, ar kūno 
varginanti liga? O gal jis pri
stigo to kūrybinio aliejau*. 
Galima sakyti, kad visi iki vie-i 
no jo veikalai yra lyg autobio-l 
grafinio pobūdžio. Jis vaizda-i ..... x. ... 'cių reiškimo bude butu jaučia vo tai, kas jo paties akimis ma- 
t\ta, išgyventa, ar kitą vienas poveikis rado jo šir-ilč-s gimtajai žemei,
mmą stebint, savo širdimi jaus-jdyje stiprų atgarsį, lai, .
ta. Tarsi visa tai jau būtų išsa--poetui nereikia nuslėpti to, kas j° vengti išreikšti ir poezijos

mo žmonijai. Bet nūdien ame
rikiniame gyvenime atsirado 
ir tokių netikrų pranašų, kurie 
palinkę taip jau Į kairę, kad 
savo veikla pasitarnauja ko
munistams. Jie skelbiasi ne 
tik pažangiaisiais, bet save 

I laiko dideliais liberalais. Tie 
didieji liberalai yrą pasidarę 
tokie įžūlūs, kad skelbdami iš 
už geležinės uždangos ateinan
čias idėjas, kurias jie laiko pa
vyzdžiu, tinkančiu Amerikos 
gyvenime ir kartu meluodami, 
kad Amerikoje nėra laisvės. 
Bet iš tikrųjų niekur nėra tiek 
plačiai taikomos sąžinės, žo-, 
džio, religijos, spaudos, tauti
nio apsisprendimo laisvių, ga
rantuotų konstitucijoje ir stro
piai saugomų kaip Amerikoje.

(Bus daugiau)

biznif.&iai. kurie garsinas
N A U) tEKOSP". — TLRJ sJERIAUSTa 

pasisekimą biznyje

_ _ _ - Paveiksle matome kitus protesto
demonstracijos dalyvius, apėjusius lietuvių tirštai apgyventus miesto kvartalus.

Foto Vaclovo Noreikos

ima bent kokia gilesnė jų Įtaka, yra jo sieloje. Tad ir tos mei- 
kuri buvo 

stiprų atgarsį, lai, kad į tokia stipri jo širdy je, nederė-

WAS ENCYCLOPEDIA LITUANICA’I

posmais. Poezija, kaip ir au
ka, turi būti šventa ir nemeluo
ta, nepridengta kokio nors gy
venimo šydo.

Rašant toliau apie A. Mackų
- Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo Įmanoma šiai? taip vers-J .n;no

tis vien iš prenumeratos mokesčio: vieno išleisto tomo prenumerata įga- 1 noojani jo \eiKia Jiar- 
_ Imdavo leisti sekanti tomą. Su ENCYCLOPEDIA LITUANICA yra kitaip, gutvje, bus rvškiau. jei pada-
~ Nors ir buvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė tiek pre- ~vs;me mažp itarno Netikslu
- numerate, kad būtų užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos jos lei- e maz4 JiaiP4- .veiiKSiu
*’ dimui. Jau I-jį tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar įsigyvens LIETUVIŲ butų manyti, kad B. Dirntei-
" ENCIKLOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau ieškodami išeities.Ji.;n n vėliau A \T-i<-lnnc xeil-.

Štai, to tikslo — prenumeratų padaugėjimo — siekdami, pereitą kovo mėn. į ’ _ u ' J * * ‘ '
kreipėmės Į ENCYCLOPEDIA LITUANICA prenumeratorius prašydami, | la būtų buvusi lemianti Mar-

- kad kiekvienas -urastų bent vieną naują ENCYCLOPEDLA LITUANICA:OT,h,:p ' i>;rmi,n;„ cnmik n ioi
prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas. į” . " 11 J11 s u k u, jt

TT. ’taip galima išsireikšti, grojo
Vis dėlto vilties prarasti nenorime. Dar karta bandome belstis i vistf -t .... . . . ..

lietuvių duris tikėdamiesi, kad gal kiti LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS į Patl Lilija \ anagaitiene. Ji, 
leidyklos leidiniai pagelbės toliau leisti ENCYCLOPEDLA LITUANICA. j tęsdama velionio Vanagaičio

Štai, sandėlyje dar turime Įvairių LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS darbus, atsižvelgdavo ir i jojo 
> gaires tos veiklos 

apimtyje. Svarbesnieji užmo
jai išplaukdavo iš jos iniciaty- 

įvos. Jie buvo aptariami su 
Margučio šulais adv. Oliu, adv. 
Antanu Lapinsku, dr. Steponu 
Biežiu ir kitais artimaisiais. Ji 
naudodavosi ne tik jų pagelba 
bei autoritetu, bet dažnai ir 
pinigine jų parama, be kurios 
ir patys svarbiausieji darbai 
sunkiai būtų buvę atliekami. 
Tą savo talką jie atlikdavo no
riai, su dideliu pasišventimu, 
nemažiau, jei ne daugiau, kaip 
ir jos vyro vadovavimo laikais. 
Taip sakysime, ruošiant 30 me 
tų jubiliejini koncertą, Olis 
dalyvavo ne tik programos su
daryme, kviečiant solistus Al
girdą Brazį. Stasį Barą, Li
lian Pons, Joną Vaznelį ir ki
tus. Jis pats susuko ir garsinį 
filmą, kuris buvo rodomas su
kaktuviniame koncerte. Solis
tu tada nebematėme scenoje,

leidyklos leidinių, kuriuos norime parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą. nusacrstvfas 
Skelbiame išpardavimą, kuris tęsis nuo š. m. gegužės 1 iki birželio 30 d. 11 . * ;

Po birželio 30 d. atsakysime Į gautus pasiūlymus.

1. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai,

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

3. B.

kaina

kaina

kaina

kaina

S299.00,

S25.00,

S42.00,

$10.00,

siūlau

siūlau

siūlau

siūlau

S.

s.
s.

S.

Kviklys, MUSŲ LIETUVA, 4 tomai .. .

Jurgėla, LIETUVOS SUKILIMAS
1862—64 METAIS, 720 psi.................

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

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

O vienuolika kitų leidinių: P. Andriušio raštų I 
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 -r- Eilėraščiai, A. Kutkaus — Dainininko dalia. Lietuvos žemėlapis— 
kaina S38.00, siūlau $ ...............
VARDAS, PAVARDĖ ........................................................................................

ADRESAS ..................................................................................................... ......

S10.00, siūlau

siūlau$7.00,
t., J. Balio — Lietuvių

S.

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.

Chicago Savings
O o

and Loan Association

Philomena D. Pakel, President

S % PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

Q %% PER annum

ON CERTIFICATES
OF $1000

One Year Maturity

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

(.HICAliON TAUPYMO IB SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa- 
g< rimin i duoda paskolas nuo ?5il0.()0 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra re,ka!ingi pinigai del kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo na.keti aukštas nuomas. Įsigykite nuosavus namus.

l)i\l!)IA!b COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
BEI KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į:

juos girdėjome filme dainuo- čius demokratinių principų są 
nes ir jų organizacija 

principus užakcentuoja 
savo Įstatuose. Liberališkai 

naujųjų ateivių, žiūri ir Į žmogaus Įsitikinimus

j ant. Jo žodis būdavo lemia- jūdžius, 
mas ir daugelyje kitų atvejų, i tuos 

Didelės talkos buvo susi 
laukta ir iš
Gausus jų skaičius ir dabar uo- bei nusiteikimus ir religijos at-
liai tebetalkininkauja ir Petro žvilgiu. Ne kitaip buvę ir anks- 
Petručio vadovaumoje pro-jčiau. Tautininkų sąryšis su re- 
gramoje. Paprastai jau, rodos, ligija, girdi, daugiau rėmėsi 
taip būna, kas pradeda dirbti tradicija, nei pačių dogmų iš- 
su Margučiu, taip pamėgsta tą pažinimu ar religiniai uolia 
darbą, kad nebegali jo pamirš praktika. Dvasiškiai pamal
ti net ir tada, kai kiti darbai džių tautininkų tarpe labai re- 
užgula. Dalios Bylaitienės su ta išimtis.
artimais talkininkais Jurkštuj Nežinau, gal jie taip save 
Leonu Narbučiu ir kitais buvo apibūdindami ir turi tiesos, gal 
įvesta Peikiu žiburėlio valan- tai buvo ir labai mielas A. Mac- 
dėlė ne tik su B. Dirmeikio su- kui toks jų pasisakymas, bet 
tikimu, bet ir su Vanagaitie-(nebūtų pakenkę, jei jie būtų 
nės nuoširdžiu palaiminimu, paryškinę, kokio jie plauko li- 
Tenka pasidžiaugti, kad akto- beralai. Liberalai yra turėję 
rių talka Pelkių žiburėliui bu- labai didelių šviesių asmeny- 
vo ir tebėra labai gausi. Esa- bių, daug lėmusių tautų lais- 
me girdėję, skaitant aktorius:; vės kelyje ir daug prisidėjusių 
Juknevičiūtę, Eglę Vilutienę,'prie sąžinės laisvės užtikrini- 

t Kevalaityte - Visockienę, Kie-j _ _

Gaudrimą, Brinką, Baluti, Rau
doni, Juodkų, L. Barauskų ir 
daug kitų. Tokia aktorių tal
ka, žinoma, buvo labai malo
ni ir Lilijai Vanagaitienei.

Į tą Pelkių žiburėlio redak
cini kolektyvą greit Įsijungė ir 
Algimantas Mackus. Jis ne tik 
dažnai paruošdavo Įvadini žo
di ir rašytojus apibūdindavo 
jau be to savaip suprasto kriti
kos koštuvo, net su meile.. Bu
vo ir daugiau tokių gerų talki
ninkų Margučiui. Inž. Valdas 
Adamkus su sporto apžvalgo
mis ir žiniomis, vėliau jam stin 
gant laiko, jį pakeitė Petras 
Petrulis, jau ne kartą prisidė
damas ir prie pačios progra
mos.

Nedaug suklysiu sakydamas, 
kad tuo laiku gerokai keitėsi 
A. Mackaus požiūris ir Į kitus 
dalykus. Jau kitaip ėmė ver
tinti ir tautini kultūrini darbą, 
parodydamas ne tik atidumą, 
bet ir rūpesti, kad visa tai pla
čiau galėtų reikštis.

Keitėsi ir jo filosofinės 
pažiūros, net citatų iš Niet
zsche's filosofijos nebepasitai
kydavo jo straipsniuose. Dirb
damas prie Margučio kultūrini 
lietuvišką darbą ir pats vis 
daugiau ėmė jausti pareigų 
Margučiui. Iš karto lyg purtė
si tautininkiška, supančia at
mosfera. nes jiems anksčiau 
daug kalčių priskirdavo dėl iš
tikusios tautą ir valstybę nelai
mės. Bedirbdamas apsiprato,, 
gal matydamas, kaip ir jie sie
lojasi tautos nelaimėmis ir 
stengiasi daug pasidarbuoti lie 
tuvybei ugdyti ir jos kultūrai 
kelti. Dar vienas dalykas, ro
dos, jam palengvino daugiau 
atkreipti dėmėsi Į jų idėjini pa
sauli. kai tuo metu spaudos 
puslapiuose pasigirsdavo iš pa
čių tautininkų lūpų, jog jų sro
vę galima skirti ir prie libera
lų. Tas vadinis ar autoritetinis 
režimas buvo atsitiktinis reiš
kinys. kurį dera šiuo laiku pa
mirštų Jie esą neblogesni de
mokratai už kilus, besilaikan-

Senovės Lietuvos mif sty 
mokesčiai kuniąaik^č’0*
Magdeburpnifti miestai ir 

miesteliai, esantieji pri# 
vinių dvarų, turėjo didžiajam 
kunigaikščiui mokėti mokesčius.

1551 m. Vilnius turėjo sumo
kėti sidabrinės 500 kapų grašių, 
Kaunas 100 kapų, Trakai 20 ka
pų, Merkinės miestelis 20 kapų, 
Punia 15 kapų, Ukmergė, Anykš
čiai, Utena po 10 kapų, Raseiniai, 
Alytus, Valkininkai po 5 kapas.

Į šias sumas neįėjo muitų, 
svaiginamųjų gėrimų 'pardavi
nėjimo ir kitokios rinkliavos.

Tauragnai. Molėtai, Šešuoliai, 
Biržai, Kėdainiai buvo bažny
tinių ir pasaulietinių didikų nuo
savybė.

'NAUJI£NPi>"

JARSC ?XOGA’JS

i'f..

B. B. PIETKUEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LĄfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

on 
investment

account

mokama dviejų 
metu certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

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

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketyirt. ryto — 8:30 y?k.;
Antrad ir penktadienį ,9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais B:00 ryto —; 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta. . '
dieniais '9:00 ryto

Where has
all the 

money gone?
You shake your head.
You see it slip put of your hands 

and you worry.
Instead of worrying, why not do 

something about your money? Save 
some. Painlessly.

Join the-Payroll Savings Plan 
where you work.

Your money will add up fester than 
ever before, because now there’s a 
bonus interest rate on all U.S. Sav
ings Bonds. Now E Bonds pay 
when held to maturity of 5 years, 10 
months (4% the first year). That ex
tra payable as a bonus at ma
turity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970...with a com
parable improvement for ail older 
Bonds.

Get a grip on your money the Pay
roll Savings way. It’s an easy way to 
see your money grow instead of go.

Bonds are safe. If Jost, stolen, or destroyed, 
we replace them. When needed, they cm be 
cashed at yoor bank. Tax may be deferred j 
tintil redempfjcm. And, always aemember, 
Bonds' treaprood way tosave.

0©ž=SE
Take stock in America.

Now Bonds pay a bonus at maturity

1739 So. Halsted Street Chicago, 1UL €0608
<
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Nauji filmai

PLASTIKINIAI VAIKAI
ALGIRDAS GUSTAITIS

žmonija dauginasi greitai. 
Ypač mažiau kultūringos vals
tybės.

Didmiesčiuose oras metai iš 
metų blogesnis gadinantis svei
katą.

Kas bus ateityje? Kur ir kaip 
gyvens žmonės? Kuo alsuos? 
Kuo maitinsis? Kaip kontro
liuos prieauglį?

Priekin užbėgantis filmas Z. 
P- G. (arba Zero Population 
Grown) paliečia tą problemą. 
Pagamino Paramount. Vaidina 
Oliver Reed, Gereldine Chap
lin, ir kt. Spalvotas.

Vyksta kažkada ateityje. Mie
stai skęsta dūmuose, smoge, 
žmonės vaikšto su kaukėmis. 
Valstybė duoda nustatytą kieki 
deguonie alsavimui, žymesni as
menys jo gauna daugiau. Visi 
dėvi vienodomis uniformomis, 
vyrai ir moterys. Spūstis. Res
toranuose galima pasirinkti mai
sto, bet viskas pristatoma tūbo
se: daržoves išsispaudi kaip da
bar dantims pastą, mėsą, bul
ves ir kt. išsispaudi iš tūbos 
irgi skystu pavidalu. Jokio na
tūralaus maisto. Daktarai pa
tarimus duoda per televiziją.
Daiktus perki per televiziją. Da
bartinių mirtingų ligų, kaip vė
žio ir kt., nėra. Visi gyvena ii-1

gai, bet tie senukai ir senutės 
neturi ką veikti, sėdi filmus ro
dančiose salėse. Bibliotekose vis
kas skrieja prieš akis paspau
dus mygtukus, su pilnomis da
tomis, paveikslais.

Žmonės negali turėti kūdikių. 
Taip pasaulis nutarė daryti iš
tisus trisdešimt metų. Kūdikius 
įsitaisantieji iškart nužudomi, 
tėvai ir vaikai, skraidančiomis 
mirties kabinomis, iškart nusi
leidžiančiomis ant nusikaltėlių, 
iškart {vykdančiomis mirties 
bausmę. Abortus kiekviena mo
teris gali pasidaryti namuose 
paspaudusi mašinos sagutę.

Čia šeima, įsitaisiusi savo 
naujagimį. Visi kiti tegali tu
rėti fabrikuose pagamintus pla
stikinius kūdikius, kurie įsta
tytais garso aparatas kartkr- 
tėms ko paprašo, verkia, net su
serga. Viskas iš plastikos, net 
šuniukai. Ir tikrą kūdikį pama
čiusi kita šeima jį taip pamils
ta, kad gaunasi tragedija.

Filmas pilnas netikėtumų. 
Kiek žiaurokas, bet kas gali pa
sakyti, gal būt panašiai kada 
ir bus.

“Fillmore” — staugiančių 
garsų filmas

Paskutiniaisiais keliais me-

V. Vokietijoje išgarsėjusios šokėjos, dvynukės Alice ir Ellen Kessler 
turi savo repertuare ir "maišu šoki", čia jos matomos Romos tele

vizijos programoje.

tais vadinami “teenagers” (ke- 
liolikiniai) palaiko ir iki bepro
tiškumo garbina išsigimėlių mu-
ziką, jų pačių išspirtą, į laisvą
jį pasaulį. Tai elektrinių gita
rų, metalinių instrumentų, būg
nų, kartais mokio piano, ir bū
tinai garsiausiai paleistų gar
sintuvų, kuriuos įsikišę beveik 
į pačius pilvus staugia tokios 
muzikos “kūrėjai”, kur nieko

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. to 8 p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business -transacted.

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

PER ANNUM

HIGHEST RESERVES

$5000 or more 
certificates

2 year min.

PER ANNUM

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

TEL.: LA 3-8248 PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates(WEST OF CALIFORNIA AVE.)
$1000 or mor« 

certificates 
1 year min.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina §2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar 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, Ill. 60608

gero nėra: nei ritmo, nei melio- 
dijos, nei nuotaikos. Oh, pami
šėliškiems keliolikinukams kaž
kas yra, nes anie, agrapkomis 
dumbliname kraujuje išaugintus 
žąsiaplaukius pakaušiuose susi- 
sagstę, juos mėto į šonus, tarsi 
turėtų tikrą galvą. Kūtvėlos 
stiprėja ir dūksta ausis 
plėšiančiuose dundėjimuose, ir 
juo daugiau apkursta, tuo jiems 
puikesnė mužiką; juo mažiau 
tikros muzikos akordų, tuo ge
riau.

Kūtvėlos hipiai yra išsiaugi
nę tokias savųjų “muzikines” 
grupes, kuriems pradėjus kauk
ti berniukai, mergaitės tirpsta 
iš džiaugsmo, šlapiomis kelnai
tėmis ir nešukuotais plaukais, 
griūva ir alpsta iš nuostabaus 
susižavėjimo. Jie “valdys” lais
vą pasaulį, jie sakosi esą žmo
nijos pranašai ir būsimo žmonių 
sugyvenimo pagrindai. Tokiose 
grupėse, dažnai, būna Kristų 
imituojančių: ilgais, netgi su
šukuotais, palaidais, plaukais, 
su barzdele, “šventai” atrodan
čio veido, basi, tykiu balsu (iki 
nepradeda kaukti ar kitaip gal
voj anti ems neišskapuoja širdį). 
Tokiose grupėse yra ir lyg “šven
tų Magdelenų”, tarsi tik iš ka
tedros altoriaus nuimtų, kurios 
nemažesnių Įkarščių smaigsto 
peilius į krūtines ramiems gy
ventojams.

Panašias “pažangios” Jnuzfi- 
kos grupės išdėstytos filme 
“Fillmore”, pagamintame 20th 
Century-Fox filmų studijos JAV. 
Anaiptol nesakau, kad tenai nu
filmuoti yra kaip čia aptarti, 
bet jų muzika tai jau panaši. Pa
sirinkę mandrius vardus: Lamb 
(Ėriukas), Boz Scaggs, Hot Tu
na (Karstas upėtekis), The Jef
ferson Airline, It’s A Beauti
ful Day, The Grateful Dead (Dė
kingas numirėlis), ir pan. Jau 
vien pavadinimų skambesys ga
li nurodyti, su kuo turima rei
kalas...

Duoda 13 klykiančių, šaukian
čių “muzikos” dalykų, kurių ke
liuose yra po “Kristų”, po “šv. 
Magdaleną”. Kažin kur filme 
turi pasirodyti ir garsusis pa
mokslininkas Bill Graham, bet 
iki jo išnirimo negalėjau išlauk
ti: ausys artėjo prie sprogimo.

Pagrindinis filmo šaltinis yra 
kažin koks, iš to darantis biznį 
žydelis, baisiausiai besikeikian
tis, aiškinantis tokio “meno” pa
sirodymo “paslaptis”. Jokio 
rankraščio, jokio veiksmo, jokio 
malonumo, jokio poilsio, jokios 
pramogos. Keliolikiniams bus 
žavesio iki sprogimo...

Prieš kiek laiko gavau iš Jane 
Fonda kvietimą ateiti į naujos 
muzikinės grupės pristatymą, 
imtinai su mėgiamais gėrimais. 
Nuėjau su žmonele. Netrukus 
elektrinėmis gitaromis, baisiau
siais būgnais, negriškiausiais 
kaukimais mus taip atgaivino, 
kad netrukus išėjome iš sausa
kimšai pilnos salės, su iš nuo
stabos alpstančiu jaunimu. Po 
to dar keletą dienų ausys spen
gė. Nestebėtina, kad tokią “mu
ziką” praktikuojantys apkursta 
jaunystėje.

10 prisakymu 
keliaujantiems

Travco Agency Chicagoje iš
leido dešimtį prisakymų (nau
dingų patarimų) norintiems ke
liauti į užsienius. “Traveler’s 10 
Commandments” yra tokie:

1. Nesitikėk rasti viską taip 
kaip namie, kadangi savo namus 
esi palikęs , kad rastum daly
kus kitaip.

2. Neimk nieko perdaug rim
tai į galvą, nes lengva be rūpes
čio galva yra atostogų pradžia.

3. Neleisk kitiems turistams 
kvaršinti tavo nervus, nes pini
gus moki tam kad turėtum gerą 
laiką.

4. Atsimink savo pasportą, 
kad visuomet žinotum, kur jis 
yra, kadangi žmogus be pasporto 
yra žmogus be tėvynės.

5. Palaimintas žmogus, kurs 
gali išsikeisti (pinigus) bet ku
ria kalba, nes toks nebus apgau
tas.

6. Palaimintas žmogus, kurs 
bet kuria kalba moka pasakyti 
“Ačiū”, nes tatai veikia geriau 
negu magaryčios.

7. Nesirūpink. Kas rūpinasi 
— neturi malonumo. Nes ma
žai tėra dalykų, kurie yra fata
liški.

8) Nespręsk apie visus to 
krašto žmones pagal vieną, su 
kuriuo turėjai negerumų.

9 Pudarr.s- Pnmoje stengkis 
daryti kaip romėnai daro; atsi
dūręs sunkumuose naudok sa
vo amerikonišką sveiką protą ir 
draugiškumą,

10. Nepamiršk, kad kiekvie
name krašte esi svečias ir kad 
tas, kas pagarbiai elgiasi su sve
timo krašto žmonėmis pats būna 
laikomas garbės svečiu.

MA’ITA. — žydų kilmės =o- 
vietų jioetas losi f Brodsky pa
galiau gavo valdžios leidimą iš
važiuoti. Jis penkeris metus bu
vo kalinamas už parazitizmą, 
prieš jį sovietų spaudoje buvo 
vedama stipri propaganda. Ma
noma, kad šis 32 m. poetas at
vyks iš Vienos į Ameriką.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 

ir tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant
DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, 

UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corporation
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS — automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo transis- 
toriams, magnetofonams (tape recorders) ir daug kiliems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

The Boy Friend — mielas 
muzikinis filmas

Visiškai kitoks yra muzikinis 
filmas “The Boy Friend”, su 
jauna, patrauklia anglų artiste 
Twiggy. Ji reiškėsi kaip mo
deliuotoja. Gražaus veiduko, be 
jokios figūros. Bet miela žiūrė
ti, neblogai vaidina, nors vaidi
na. Gavo Hollywood Foreign 
Press Association “Auksinį glo- 
busą už šį vaidmenį.

Filmo pagrinde dvidešimtųjų 
metų (1920) meliodijos. Gyvas 
ritmas, lengvi žodžiai. Smagus 
šokti, gali dainuoti. Lengva niū- 
nuoti. Nuotaikinga, poilsinga. 
Tuolakinės meliodijos grįžta, ir 
po daugelio metų vėl grįš į pa
saulį, nes jos yra natūralios, ne
sugadintam žmogui.

Filme yra lengvo humoro. Ne
bloga režisūra, nors spragota. 
Yra puikių scenų, dekoracijų, 
vaizdų. Gerų šokėjų vyrų ir mo
terų. Nėra nuogališkumo. Geros 
spalvos.

Informacijų ir nemokamų katalogu prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

Cosmos Parcels Express Corporation
488 Madison Avenue. Floor 21st.
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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 Tel. 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 nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos.
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Sovietų Sąjunga birželio 
mėn. 16 iki liepos 13 d. Chica
goje, Field Museum of Natu
ral History , Roosevelt Road ir 
Lake Shore, ruošia parodą. 
Apie tokių parodų ruošiamų 
JAV esame spaudoje skaitę ir 
žinome, kokių tikslų Sovietų 
Sąjunga tokiomis ir panašio
mis mainų prekybomis siekia.

Tokią parodą Chicago j jie

atidaro kąip tik birželio mėn. 
16 d., kada visame pasaulyje 
lietuviai mini "baisųjį birželį, 
kada Sovietų Sąjunga pavergė

lietuviu ištrėmimus, kada su
grūdo tūkstančius tauriųjų pat
riotų į kalėjimus, kada be ato
dairos žudė nekaltus žmones.

Laisvojo pasaulio
niekada neužmirš tos

lietuvis 
didžio-

513.00

•22.00
$12.00
$7.00

$20.00
$11.00

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

Lietuvoje “komunizmą stato” ant smėlio
Amerikoje likusiems keliems komunistams labai ne- 

. patinka Naujienos dėl aštrios “tarybinės” Lietuvos ir 
“komunistinės santvarkos” kritikos. Prieš 50 metų ko
munistinėms idėjoms susižavėjusiems lietuviams Naujie- 

■ nos aiškino kad “komunistinė santvarka” negalės pa
gerinti darbininkų gyvenimo, nes pasirinkti blogi meto- 
.dai tai santvarkai įgyvendinti. Lenino teorija “geresnei 
^santvarkai siekti” buvo supleišėjusi, todėl būtų neprotin
ga laukti genį rezultatų.

Šiandien mums jau nereikia kartoti Lenino ir Troc
kio teorijos plyšių. Šiandien mes galime imti “pasiektus 
rezultatus”. Ne tiktai Sovietų Sąjungoje, bet ir rusų 
okupuotoje “tarybinėje” Lietuvoje galime nagrinėti bet 
■kurią gyvenimo sritį ir matyti tos “statybos” rezultatus. 
Tie rezultatai yra daug silpnesni, negu labiausiai atsiti
kusiame laisvojo pasaulio krašte. Naujienos komunistuo
jantiems nepatinka dar ir todėl, kad jos ima savo raši 
niams pačių komunistų skelbiamą medžiagą. Nepatinka 
jos ir įvairiems bendradarbiautojams, linkusiems daryti 
didžiausiems lietuvių tautos priešams nuolaidas, neno
rintiems matyti lietuviams daromų skriaudų ir baisaus 
išnaudojimo.

Praeitais metais Brežnevas pasigyrė, kad bus krei
piamas ypatingas dėmesys į krautuvių lentynas. Kosy
ginas tvirtino, kad krautuvėse bus pakankamai maisto 
kiekvienam krašto gyventojui. “Komunistinė statyba”, 
pasakojo, “jau įžengia į naują stadiją, didžioji pramonė 
jau aprūpinta, todėl bus kreipiamas dėmesys į būtiniau
sius gyvenimo reikmenis”. Vilniun nuvažiavusiems Ame
rikos lietuviams buvo rodomas priemiestyje esantis ce
mento fabrikėlis ir kasami pagrindai statomiems namams. 
Dabar Žirmūnai jau pastatyti, o pastatyti butai jau pilni, 
bet daugelis gyventojų dar ir šiandien negali susirasti 
tinkamo buto. Jaunimas negali susituokti, nes valdžia 
nespėja pastatyti reikalingų gyvenviečių. Visoje Europo
je po Antrojo Pasaulinio Karo pastatyta daug modernių 
ir labai parankių butų, tuo tarpu “tarybinėje” Lietuvoje 
viskas eina labai lėtai. Ten taip pat statomi namai, bet jie 
statomi ant smėlio. Ruošiami dideli planai, bet kai namas 
pastatomas, tai išaiškinama, kad trūksta labai svarbaus 
užmiršto dalyko.

Kad nekalbėtume tuščiai ir kad niekas negalėtų pa
sakyti, kad kabinėjamės be pagrindo, leisime tuo reika
lu pakalbėti komunistų partijos kursus baigusiam Vilniu
je leidžiamos Tiesos korespondentui Algirdui Kadžiuliui.

Kadžiulis, Kaune ištyręs gyvenimo sąlygas ir išsikalbėjęs 
su žmonėmis, parašė straipsnį apie “komunistinėje sant
varkoje” ir “tarybinėje” Lietuvoje gyvenančią šeimą. 
Tiesos korespondentas nepatenkintas “komunistinėje” 
santvarkoje gyvenančių moterų buitimi. Jos dirba, kaip 
ir vyrai, ištisą dieną, o vėliau turi labai daug laiko pra
leisti virtuvėje. Prieš pradėdamos virti vakaiienę, jos tu
ri apsirūpinti reikalingais produktais. Laisvame pasau
lyje moterims daug lengviau. Nubėga į krautuvę ir nusi
perka, kas būtinai reikalinga. Tuo tarpu “komunistinė
je” santvarkoje tokio liuksuso nėra. Štai kaip “tarybinia
me” Kaune stovi bulvių reikalas:

“Bulvės turi tą ypatybę, kad jos mūsuose papras
tai perkamos kartą per metus — rudenį. Vėliau, žie
mą, iš krautuvės jų neparsineši — gavusios šalčio, jos 
tampa tinkamos jau ne valgiui, o spirito gamybai. 
Bulvės turi būti laikomos namuose, rūsyje. Deja, ap- 
klausinėjęs miestiečius pažįstamus, neradau laimin
gojo, kuris turėtų padorų rūsį. Rūsiai per šilti, ir to
dėl bulvės pradeda dygti, juosti, vysti ir raukšlėtis. 
Morkos tampa netinkamomis maistui dar anksčiau. 
Sugenda kolektyviniame sode užauginti obluoliai, pra- 
rūgsta agurkai ir kopūstai”. (Tiesa, 1972 m. birželio

Lietuvoje buvo pakankamai bulvių, kai buvo leidžia- 
ūkininkauti Lietuvos ūkininkams. Kai iš jų žemė bu-ma

vo atimta, o jie patys suvaryti Į kolchozus, tai bulvių pri
trūko ne tik miestuose, bet kaimuose. Miestuose bulvių nė
ra, nes naujai stotomuose namuose nėra tinkamų rūsių, o 
iš kaimo kolchozų bulves dar rudertį išsiveža rusai. Tą 
pati galima pasakyti ir apie obuolius bei kitus vaisius. Dar 
aršiau reikalas su agurkais ir daržovėmis.

0 apie karštais garais verdamus puodus Tiesos kores
pondentas Kadžiulis šitaip rašo:

“Senokai išrasti puodai, kurie seniausią vištą ir 
net šernieną ištroškina per 10—15 minučių. Jie her
metiškai uždaromi, ir spaudimas juose pakyla porą at
mosferų. Šeimininkės žino apie tokius puodus. Ne tik 
žino, bet svajoja, prašo pažįstamų parvežti iš Mask
vos ar iš Rygos. Sako, kad jų būna ir mūsų parduotu
vėse. Gal būt. Mačiau tik medžiotoją, kuris pats pa
sigamino tokį puodą ir stebina kolegas neregėtai 
greitai pagaminta neapsakomai gardžia veršiena. Jis 
padarė virtuvėje nedidelį techninį perversmą, nes 
pats mėgsta pašeimininkauti, ir dabar jo žmona per 
metus laimi šimtus valandų, kurias gali skirti knygų 
skaitymui, mezgimui ir kt.”. (Ten pat).
Kadžiulio draugas turi būti ne tik išradingas, jeigu 

jis pajėgia namie pasigaminti tokį garais verdamą puodą, 
bet jis turi būti ir įtakingas. “Tarybinėje” Lietuvoje ne
užtenka mokėti, bet reikia gauti reikalingus įrankius ir 
medžiagą tokiam stebukligam puodui pagaminti. Veik 
visi Lietuvos ūkininkai moka dengti stogus, bet kai oku
pantas jiems neduoda šiaudų stogams dengti, užtat “ko
munistinėje” santvarkoje tie stogai taip ir varva.

VINCAS ŽEMAITIS

Lietuviški vandenvardžiai 
ir pilkapiai

Nuo Vyslos iki pat Maskvos
16

Toliau jis rašo: “Kryžiuočiai žino- 
. darni iš savo pusės šį vidaus karo jėgų pa- 
. siskirstymą Didžiosios Lietuvos Kunigaikš- 
, tijoje, savo karo jėgų puolimus nukreip-
- davo išimtinai į lietuvių tautos gyvenamus 
plotus ir vengdavo pulti rusiškas Didžio
sios Kunigaikštijos sritis... Tuomet Ordi-

- no karo jėgos įsiverždavo giliai į etnines 
lietuviškas žemes, plėšdavo Trakų. Vilniaus 
apylinkes, bet jie neidavo (išskyrus ne-

_ žymius užpuolimus), net Į jiems artimas 
Juodosios Rusijos sritis — i rytus, ar pietus 
nuo Gardino"’.

Gaila, istorinės Lietuvos Įkūrimas ir 
jos krikštas atėjo bent porą šimtų metų 
pavėluotai. Lietuvių tautos gyvastingumas 
laikėsi aukšta dora paremta pagoniškojo 
tikėjimo pradais, išplaukiančiais iš meilės 
gamtai, pagarbos visatai. Kristaus meilės 
evangelija buvo nešama lietuvių tautai ug
nimi, kardu, sunaikinimais ir vergija.

M. Gelžinis savo “žemaičių aukštoje 
giesmėje” (žr.: “Klaipėda Ordino valdžio
je, 1252 — 1525”, “V X — 25, 1971) dėl 
lietuvių tautos dvasios, ir ' jos atsparumo

rašo: “Romėnai užkariavo Galiją (Prancū
ziją) per 9 metus. Kitos lietuvių gentys: 
a) kuršiai atsilaikė^ prieš kardininkus 9 
metus: 1242 — 1244, 1260 — 1267), b) Ordi
nas pavergė žemgalius po M metų truku
sių kovų, c) kryžiuočiai nukariavo prū
sus per 53 metus. Trys šimtai graikų atlai
kė persų kariuomenės jėgas Thermopilų 
angtarpyje per vieną dieną, žemaičiai at
laikė visos Vakarų Europos moderniausiai 
ginkluotą kariuomenę 192 metus! (1223 — 
1422)”. Net arši nacė Mortensonienė, apra
šydama šį nuostabų žemaičių atsparumą, 
sušunka:... “und fast unerklaerlich ist die 
Wiederstandskraft des schemaitischen 
Stammes? !)... ir veik neišaiškinamas že- 
Stammes? ! (— ir veik neišaiškinamas 
žemaičių giminės atsparumas!).

M. Gelžinio nuomone, dvasiniai aksti
nai palaikantys lietuvių atsparumą, huvę: 
I) jų meilė laisvei, 2) biauriai žiaurus vo
čių kryžiuočių elgesys su pavergtaisiais ir 
3) žemaitiško būdo kietumas. Jis rašo 
(ten pat): “192 metus riteriai (vokiečiai) 
puolė žemaičius ir žemaičiai nepalūžo 
(apsupti iš trijų pusių). Tai negirdėtas is
torijoje atsparumas! Žemaičiai Įrodė, kad 
jie buno tikrai pirmaeilė ariški; (aisliškai 
— baltiškųjų) giminių gvardija.'" (Aut. pa
braukta).

Atrodo, kad M. G. bus pamiršęs iškel
ti tų akstinų pati pagrindinį, būtent, reli
gini pradą. Apie tai J. Voigt (Gesch. Pr. 3

sios tautos dramos, Lietuvos 
žemėje susigėrusio nekalto lie
tuvių tautos vaikų kraujo, nie
kada neužmirš žiauriojo ko
munizmo padarytos skriaudos.

Sovietų Sąjungos parodos 
ruošimo proga, Chicagos Lie
tuvių Taryba ir Lietuvių Ben
druomenės Vidurio Apygardos 
valdyba sutarė griežtai protes
tuoti prieš tokios parodos ruo
šimą Chicagoje.

Drauge su kitų tautybių at
stovais buvo sutartas ir veiklos 
planas. Nutarta Sovietų Sąjun
gos ruošiamą parodą piketuo
ti. Birželio mėn. 15 d. nuo 6 
vai. iki 7 vai. 30 min. parodą 
piketuoja visos tautybės. Bir
želio mėn. 17 ,'d. nuo 1 iki 5 
vai. ir birželio mėn. 18 d. nuo 
11 iki 5 vai. parodą piketuoja 
lietuviai.

Minėta paroda įvyksta adre
su Field Museum for natural 
History, Roosevelt Road ir La
ke Shore Drive.

Minėtomis dienomis ir laiku 
Chicagos lietuviai prašomi pi
ketuose skaitlingai dalyvauti. 
Ypač čia galėtų daug prisidėti 
mūsų jaunimas.

Smulkesnių detalių rasime 
spaudoje.

Tauta tėvynėje veda neat- 
laidžią kovą prieš okupantą. 
Romo Kalantos auka patvirti
no visos lietuvių tautos valią 
— norime laisvės Lietuvai! 
Būkime ir mes budrūs, veski
me laisvajame pasaulyje kovą 
prieš tėvynės pavergėją.

Jurgis Janušaitis

Lietuva kovoja 
dėl laisvės

Riaušės Lietuvoje ir reikala
vimai laisvės turėjo atgarsio ir 
Vidurio bei Pietų Amerikos 
spaudoje. “El Universal”, Me
xico City dienraštis geg. 22 d. 
pirmame puslapy per 3 skiltis 
Įdėjo antraštę riebiom raidėm: 
“Lietuva kovoja dėl laisvės” 
(Litaunia combate por su Li- 
bertad). Žiniai panaudotos UPI 
(David Nagy) informacijos.

Kiti P. Amerikos kraštai apie 
Įvykius skelbė: Kolumbijos dien
raščiai rašė — “EI Tiempo” Be
gotos mieste Įdėjo AP žinią apie 
“riaušes Sovietų Sąjungoje”. 
“EI Sigio”, taip pat Bogotoje, 
rašė apie “neramumus Lietuvo
je — apie jauną susideginusį ka
taliką”. Panaudota AP kores
pondento James R. Peipert in
formacija. Beje, trečias Bego
tos dienraštis, “La Republics”, 
dar š. m. balandžio 18 buvo Įdė
jęs Andres Genaille straipsnį 
apie Lietuvą — pavergtas tau
tas. Pateikta žinia apie kun. J. 
ZdebskĮ, pasinaudojus Rusijoje 
platinamos “Kronikos” infor
macijomis. “EI Colombiano”, 
Medellin mieste dienraštis įdė
jo platų straipsnį per 4 skiltis,

t., psl. 65 — 67) taip rašo: ”Das Samaiti- 
sche Volk aber in diesen Zeiten auch nicht 
selten noch mit deni allergemeineren Na- 
men Litthauern bezeichnet, war im Kriege 
noch sehr furchtbar. Koenigė odėr s. g. 
Reiks, die an seiner Spitze standėn, gaben 
ihm eine feste Einheit Im Kriėge waren 
sie die Fuehrer”, (žemaičiai tais laikais, 
dažnai bendru lietuvių vardu vadinami, 
kare buvo labai siaubingi. Karaliai, taip 
vadinami Rikiai, kurie vadovaudavo, 
teikė jiems stiprios vienybės. Kare jie bu
vo vadai, šalia jų dar buvo žemaičių garsūs 
karžygiai. Kronikininkas Alpeck išvardi
na: A temaną, Butegeidį, Nameikšą ir žem
galių karalių Vesturi. Toliau J. Voigt rašo: 
“Maechtig wirkten auf diese Stimmung 
auch die Landespriester ein. AVollte ein 
Herr in Feindes Land ausziehen, so er- 
weckte man zuvor den kriegerischen 
Muth... Dann trat der Opferpriester auf 
und warf nach alter Sitte das wahrsagen- 
de Loos; hierauf schiachtete er ein junges 
Rind, besprengte mit dessen Rlut das gan- 
zc Heer und Sprach: “Seyd Wohlgemuth, 
i hr Samaiten! Begegne euch Freude oder 
Leid auf diesem Krie&cuge: Ihr werdet 
iminer so bewahrt bleiben. dass ihr den 
Sieg behaltet! “So zog das Herr dann aus 
und kaempfte meist mit aeusserst tapferem 
Muthe bald zu Fuss, bald zu Ross... und 
Strauchhuetten dienten ihm start der Zelte, 
es mochte "Winter oder Sommer sein**.

“Smarkios lietuvių studentų 
riaušės” — pasinaudota UPI in
formacijomis. žinia paskelbta 
geg. 22, bet jau kitą dieną, geg. 
23, dienraštis skelbė ilgą straip
snį “Lietuva siekia laisvės” — 
čia plačiau apžvelgtos Lietuvos 
laisvės pastangos, nurodyta, kad 
komunizmo vykdomas brutalūs 
tautų pavergimas susidurs su 
tautų daugumos protestaits.

Venecuelos spauda: Caracas 
miesto dienraštis “Ei Nacional” 
geg. 22 įdėjo AP žinią, gi “EI 
Universal” 4 skilčių straipsny 
skelbė apie riaušininkus, kau
tynes prieš parašiutininkus ir 
kareivius.

Brazilijoje, Sao Paulo dienraš
tis “Folha de Sao Paulo” geg. 22 
straipsnyje apie Sovietų Sąjun
gą, laukusią prez. Nixono, ant
raštėje pridūrė: “Protesto ma
nifestacijos Lietuvoje”. Nurody
ta, kad oras, belaukus Maskvo
je prez. Nixono, buvęs švelnus, 
tačiau “politinė padėtis Sovietų 
Sąjungoje — ne tiek maloni. 
Lietuva — krizėje, nes tūkstan- 
čiai asmenų susikirto su milici
ja ir kariuomene, parodę vienin
gumą su darbininku, kuris save 
paaukojo ugnyje...” (E)

Brangūs draugai - sudiev!
Pasirinko verčiau mirti negu 

grįžti pas komunistus
TORONTO, Ontario, Kanada. 

— Mrs. Alicia Wierciocs, 36 me
tų amžiaus lenkė šio birželio 7 
dieną turėjo būti deportuota į 
Lenkiją, bet išėjo taip, kad tą 
pačių dieną ji buvo palaidota čia 
Kanadoje. Dieną prieš deporta
ciją ji nurijo tris uncijas vabz
džiams naikinti nuodų. Ji buvo 
rasta nebegyva ir padėtas raš
telis, kuriame parašyta: “Bran
gūs draugai — sudiev, Nevary
kite manęs iš Kanados”. Ji tu
rėjo būti išdeportuota, kadangi 
“nusikalto” nueidama dirbti 
kaip namų tarnaitė, vėliau tar
nauti kepykloje neturėdama imi
granto arba pastoviai gyventi 
leidimo. Kanados įstatymais 
svečiui (to visit) draudžiama im
tis bet kokio apmokamo darbo.

Mrs. Alicia Wierciocs atvyko 
Į Kanadą kaip svečias prieš ket
verius metus norėdama Įsipilie- 
tinti ir tuomet parsitraukti sa
vo Lenkijoje likusius du vaikus 
ir motiną. Belaukdama leidimo 
pastoviai apsigyventi ji ėmėsi 
darbo ir tuo nusikalto įstaty
mams. Imigracijos departamen
tas nusprendė ją deportuoti, bet 

verčiau pasirinko mirti.ji

Emocinės problemos 
pačiy gydytoja tarpe
Daktarai, i kuriuos žmonės 

kreipiasi vaistų ir patarimų emo
ciniais reikalais, dažnai patys 
turi daugiau emocinių problemų 
negu jų pacientai, parodė 30 me
tų studijų rezultatai. Daktarai 
vartoju vaistus, sudaro nelai
mingas šeimas, praktikuoja di-

(Stipriai veikė į karių nuotaikas vyriau
sias šalies dvasininkas. Išvykstančiai į sve
timą kraštą kariuomenei buvo sukeliamas 
ypatingas padrąsinimas. Aukojąs kunigas, 
išėjęs pirmyn, mesdavo senu papročiu 
tiesos burtą; po to jis papjauto jauno jau
čio krauju pašlakstydavo visą kariauną tar
damas: “Būkit ryžtingi žemaičiai! Ištiks 
jus džiaugsmas ar skausmas šiam karo žy
gy: jūs visuomet būsite taip apsaugoti, 
kad tapsite laimėtojais!’’ Ir taip išvykdavo 
ir kovojo aukščiausiu drąsos ryžtu pėkščia 
ar raita... Krūmai jiems buvo palapinės, 
nežiūrint ar tai buvo žiema, ar vasara.).

Iš visų Lietuvos karalių, nuo Mindaugo 
iki Jogailos, tik tris iš jų galima pripažinti 
vedusiais tautiniai lietuvišką politiką. Bu
vo tai: Mindaugas, Gediminas ir Kęstutis. 
Po Mindaugo mirties Lietuva karalystės 
vardo nenustojo, Gediminas ir pats ir kiti 
ir net Popiežius ji vadino Lietuvos kara
lium, o dar svarbiau, visų Lietuvos val
dovų, sėdėjusių Vilniaus soste, valdžios 
prerogatyvos buvo karališkos. Lietuva 
laisva valia karalystės titulo išsižadėjo, kai 
karalius Jogaila išėjo Į žentus už vengrės 
lenkų karalaitės ir Vytautas D. 1392 m. 
priėmė Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
titulą iš Jogailos malonės. Jis greičiausiai 
pats puoselėjo, laikui atėjus, tapti Lietu
vos karaliumi. Ir jau būdamas į tai pasku
tinėje pakopoje jis suklupo, matomai, 
ryžto nepakako. Lenkams pagrobus siųs*
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vorsus ir yra reikalingi psichi
atrų pagalbos labiau negu pana
šaus išsimokslinimo kolegos ki
tokiose profesijose, pareiškė 
Harvardo universiteto psichiat
ras DDr. George Vaillant.

Studija buvo pradėta prieš 30 
metų su 125 kolegijų sofmorais, 
iš kurių 46 pasirinko medicinų, 
o 79 kitokias profesijas.

Dr. Vaillant sako, kad stu
dija parodė, jog 47 nuošimčiais 
daktarų vedybinis gyvenimas 
pasirodė nelaimingas ir kiekvie
nas penktasis paėmė divorsus; 
trečdalis pasisakė vartoja seda- 
tyvus arba raminančius vaistus 
savo nervų tampai sumažinti; 
vienas trečdalis po 10 kartų ar 
daugiau lankėsi pas psichiatrus. 
Negana to, 17 nuošimčių tų dak
tarų turėjo atsigulti ligoninėse 
dėl psichiatrinių priežasčių, kai 
iš antrosios — 79 profesionalų 
ne gydytojų grupės tik 5 nuošim
čiai tebuvo ligoninėje dėl to prie
žasties. Daugiausiai emocinių 
problemų pasitaiką tarpe pačių 
psichiatrų, internų, obstetrikų 
ir pediatrikų (moterų ir vaikų 
ligų gydytojų).

$3275.00
$3009.50

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

naujas 
$3275.00

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd Street 

Fifth Floor
New York, N. Y. 10010 

Tel. 982-1530
SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ 
Tik trumpam laikotarpiui garan
tuojamas greitas pristatymas.

Ilgai lauktas, visai 
ZHIGULI VAZ 2101 
MOSKVITCH 412 1E.

Liuksus modelis 
MOSKVITCH 408 IE
ZAPOROZHETS ZAZ 966 

$201230
Yra tik labai ribotas kiekis. To
dėl paskubėkite. Užsakykite 

dabar.
Svarbu dėl apartmenty. 

Reikalaukite mūsų specialių 
biuletenių.

Mes turime 23 metų patyrimą 
šiame biznyje ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų.

GERESNE Už GRYNUS 
PINIGUS AR BETKOKJ 

DALYKĄ
SPECIALAUS RUBLIO 

CERTIF1KATA1
Jie yra geriausia dovana.

Intertrade Express Corp, saky
davo Jums anksčiau, o dabar tai 

patvirtina Jūsų giminės — 
Su jais jūsų giminės gali gau

ti ką tik jie nori už dalį regu
liarios kainos. Yra tas pat kaip 
įeiti į krautuvę su 100 dol. ir nu
pirkti ten prekių už 200 ar 300 
dol. netgi daugiau.

Pilnai garantuoti ir apdrausti. 
Tik INTERTRADE EXPRESS 
CORP, duoda Jums greičiausią 
patarnavimą. Certifikatai yra 
pristatomi į jūsų giminių na
mus per apie 3 savaites. Spe
cialaus Rublio kaina yra $2.35.
Jokių primokei imu nėra. Jūs 

galite siųsti bet kokią sumą.
Reikalaukite mūsų veltui siun

čiamų iliustruotų katalogų.
UŽSAKYKITE DABAR 

UŽSAKYKITE TIK PER

tąjį Vokiečių imperatoriaus karališkąjį 
vainiką, jis pakankamai turėjo aukso Vil
niuje nauju pakeisti ir užsidėti tikrą lietu
višką vainiką, paskelbus savo įpėdiniu — 
karalium brolį Žygimantą. Jis pilnai turė
jo priemonių, kad ir popiežius su tuo bū
tų sutikęs, o to laiko Lietuvos aristokrati
ja, jei jis būtų pageidavęs, jį nuo Baltijos 
iki Juodųjų jūrų visos Lietuvos imperato
rium paskelbusi. Apkrikštijęs žemaičius 
1417 m. jis turėjo sudaryti, kaip tai pada
rė Mindaugas, tebepriklausančią betarpiš
kai Popiežiui Lietuvos herarchiją, įsteigti 
Vilniuje universitetą, paskelbiant, lietu
viškajai Lietuvos daliai, lietuvių kalbą 
valstybine ir pašalinęs savo patarėją kry
žiuoti Slazbachą karo žirgys vieton Juo
dosios jūros (Odesos), pagirdyti čia pat 
lietuvių žemėse — prie Tvankstės ir Elbin- 
gos — Aismarėse. šiandien jis būtų mums 
ne vien didelis politikas ir strategas, su
triuškinęs Vokiečių Ordino galybę, bet ir 
Didysis Lietuvos apaštalas , reformatorius 
ir krikščioniškojo tikėjimo pagal lietuvių 
dvasią kūrėjas. Anot čekų istoriko Pfitz- 
ner, Vytautas atgulė į karstą, o su juo ir 
Didžioji Lietuvos valstybė...

(Bus dauciaul

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti “Naujienas”
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« gerklės LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2854 W. 63rd STREET
Ofiso telef.; PRospect 8-3229
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^dien nuo 10 iki 12 vaL ryto. 
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R«. tai. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pula.rj gd. (Crawford 

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

Jot neatsiliepia, skambinti 374-8012 

felaf.: p Rospect 8-1717"

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET

bktai antradieniais ir penktadieni wig 
freciad. ir sekmad. ofisas uždarytas

R«t: 3241 WEST 46th PLACE
Phone: REpublic 7-7868

OR. C K. BOBELIS

OR. B. B. SETON
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talaf. 6954)533

Fox Villoy Medical Cantor
MO Summit St.

ROUT! 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rozid.: 383-2233
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
sutrai, penktadieni nuo 1—5, treč. 

ir iectad. tiktai susitarus.

Raz.: GI 8-0873

DR. W, E1SIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 Se. Kadžio Ava, WA 5-2670

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

MIAMI. HA.
Aršus lietuvių užsipuolimas
Ryšium su Kalanta didvyriš

kai skaudžią mirtimi ir Lietu
vos jaunimo ryžtingais žygiais 
atkreipti pasaulio dėmesį į Lie
tuvos okupaciją, atsiliepė ir The 

I Miami Herald, šiame dienrašty- 
I je prisiprašyti, kad patalpintų 
lietuvius liečiančiais klausimais 
žinučių, yra nelengva, šj kart 
ne tik palankų editorialą įsidėjo, 
bet dar ir sekančią dieną komen
tarus.

Žydų reikalai The Herald yra 
nušviečiami ir gvildenami iš
samiai ir nuolat. Tačiau tas, kad 
ir retas, mums pareikštas prie
lankumas, nekuriems jų pavy
dą sukėlė. Rabinas Phineas A. 
Weberman parašė dienraščiui 
laišką užvardindamas “Lietu
vių praeitis gėdinga”. Jis rašosi 
jaučiąs esant svarbu patiekti 
kitokią pažiūrą į lietuvių cha
rakterį. Dėsto, kad kai 1941 m. 
birželio 22 d. naciai išvijo iš 
Lietuvos raudonąją armiją, lie
tuviai sudarė savo vyriausybę. 
Ir girdi, po šešių mėn. Lietu
voj buvę žiauriai kankinti ir iš
žudyti 136,421 žydas. Tuo jis 
įtaigojo lyg ir lietuvių valdžios 
atsakingumą už žydų naikinimą. 
Be to, teigia, kad “...lietuvių or
dos su kirviais, peiliais, pisto
letais ir virvėmis apsiginklavę”, 
įsiverždavę į žydų namus viską 
plėšdavę ir vyrus, moteris ir 
vaikus išžudydavę. Rabinas da
ro išvadą, kad lietuviai ne tik 
neverti užuojautos, bet dabar 
gauną vertą atpildą.

Miami gyvenanti lietuvė (iš
tekėjusi už nelietuvio ir jau ne
bekalbanti lietuviškai), po dide-

lių pastangų prisiskambino ir pa
sikalbėjo su jaunu rabinu We
berman. Paaiškėjo, kad jis vi
sus savo kaltinimus remia raš
tais ir kitų pasakojimais. Ener
ginga lietuvė susiradusi Alfoje 
veikiančius ir pasiinformavusi, 
parašė The Herald rabino tei
gimus atmetantį laišką.

Kitus lietuvius dar ankstyvą 
rytą užaliarmavo lietuvių geras 
bičiulis latvis N. Irbė. Greito
siomis susirinkę Miami Alfos 
skyriaus vardu pasiuntė The 
Herald laišką. Taip-gi pain
formavo Vliką. Laiškus parašė 
Miami Lietuvių Amerikos Pi
liečių klubas ir keli pavieniai 
asmenys. P. šilas

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
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Razidancijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

» PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna afdrauda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAibrook 5-8063
J ~ . - - X

DR. FRANK FLECKAS 
OP TOMEI RISTAS 

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

‘‘contact lenses’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

' MOVING
Apdraustas per kraustymas 

r iš (vairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 Wert 34 Place 
F Rentier A-IST2_ __ _________ ____ ____________ -____ -r

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telaf.: 776-2880 
Naujas raz. telaf.: 448-5545

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

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

Ofisas 2750 West 71 st St.
TeU 925-8296

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

uždaryta.
Raz. tol-- WA 5-3099

t
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma-į 

dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

Atsiųsta paminėti
EGlė Juodvalkytė: “JEI TU 

PALIESI MANE”, 44 puslapių 
su apianka eilėraščių rinkinė*- 
lis. Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto leidinys. Redagavo A. 
Dundulis. Leidinėlio mecenatai 
ČALM 1971-72 mokslo metų 
abiturientai, kurie savo žodyje 
apie autorę rašo;

“Kai kam kartais atrodo, kad 
mūsų jaunimo dėmesys nukryp
sta nuo lietuvybės, nuo tautos 
siekių. Tačiau visgi atsiranda 
vienas kitas skaidresnis pragie
drulis, rodantis, kad jaunimo tė
vynės meilė neužgesusi. Į tokių 
šviesiųjų .pragiedrulių eilę įsiri
kiuoja ir Eglė Juodvalkytė, ku
ria džiaugiamės, didžiuojamės 
jos darbais ir ryžtamės eiti jos 
keliais.

Eglė jau yra pasižymėjusi 
kaip talentinga poetė. Eglės su
kurtieji eilėraščiai rodo poetės 
kūrybinį pajėgumą bei talentą. 
Jos eilėraščiai pilni jaunatviško 
jausmo ir nuostabių minčių”.

Rinkinėlyje yra 30 eilėraščių. 
Padalinta trimis skyriai: TU — 
7 eilėraščiai, Aš — 6 eilėraščiai, 
ir NUOTRUPOS — 17 eilėraš
čių.

Supažindinti su jaunosios po
etės stilium čia iš skyriaus Aš 
perspausdinamas vientąs jos ei
lėraštis:
Nesu sėsli.
Bastaus.
Nepasitenkinu 
keturiom pasaulio sienom, 
(rytą lubas nudažo melsvai 
ir kambario kampe pakabina 

[saulę) 
(vakare ją pakeičia mėnuliu, 
o lubas uždengia juodu brezentu)
Bet aš bastaus 
vingiuotais keliais 
(be sienų, lubų ir saulės) 
neiškodama nieko 
aš esu 
nepastovi 
ir netinkanti
tai mano gyvenimo prasmė 
man nusibodo revoliucionieriai
nusibodo jų raudoni papurtę

[veidai 
plačios lūpos
išblėsusios apviltos akys 
kuriose retkarčiais blyksteli 
buvusio tikėjimo žiežirba
jie sveikinasi keiksmais 
ir iškelto kumščio galia 
(ir renka kulkas

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, sp*c. MOTERŲ lipo* 
ORm*: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

V. T u m as o n is, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Mišo telef.* HEmlock 4-2123 
Iterld. telo»7. Glbson 8*6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTA*

S* Aparatai • Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

' (Are* Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8 Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629-

Telef.: PRospect 6-5084

«WM

111
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

Nuo 
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

ARCHER AVENUe 
CHICAGO, ILLINOIS WO2 

PHQME: 254-4471

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum S5-OOO)
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly
t -sgwwaasiIF-iMįiiMĮjuukjiŲje-mLjiv.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GBovehill 6-2S4M

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-S

gaip vaikai renka nuo žemės 
[spalvotus stiklus)

aš tikėjau į revoliuciją
bet kurį laiką aš saulėj 
sugebu rinkti tik spindulius 
pasisveikinti švelnia glamone
aš tikėjau ilgai
daugiau tikėti į neapykantą aš

[negaliu

mė, kad tokių yra mažuma, 
kurie kito žmogaus vargo ne
pripažįsta. .. Cicero D.

CICERO
Čia įdomybių, netrūksta tik 

deja, retai tepatenka į spaudą. 
Netvarka ar apsileidimas, tad 
tegul ir pavėluotai, reikia pri
minti.

Amžinos atminties Helena 
Martinkus, vyskupo Martin- 
kaųs motinėlė, ilgametė Cice
ro gyventoja buvo visų gerbia
ma, dabar visų yra apgailes
taujama jos mirtis. Ilgai bus 
minimos jos laidotuvės. Gar
bė jos sūnums, ypač sūnui vys
kupui. Po laidotuvių visa mi
nia palydovii buvo pakviesti ir 
pavaišinti.

A. a. Saliomėja Janušauskie
nė, taip gi Cicero gyventoja; 
jos laidotuvėmis mažai kas. rū
pinosi, nes nebuvo skelbimų 
nei lietuviškoje spaudoje nei 
per radijo . Tai dukters neap
dairumas, savo tautos pamirši
mas. Mirusioms amžinos ra
mybės, liūdintiesiems širdin
gą užuojautą.

Kazys Kleinauskas (Būkim 
geruoju) vėl buvo atsigulęs į 
ligoninę dabar po penkių sa
vaičių gero poilsio atrodo vi
siškai sveikas. Diena kita ir jis 
vėl bus su saviškiais.

A. Balutis — ne atrodė, kad 
teks atsigulti į ligoninę, svei
kas drūtas, tačiau liga ne mar
ti, prispaudė ir nori — nenori 
gulėk. Žmonelė rūpinasi slau
go nežiūri kad diena po die
nos reikia pasiekti toli esančią 
ligoninę.

S. Dovydauskas mano geras 
parapijonas panevėžietis, rim
tai sunegalavo. Bet greitai vėl 
grįžo namo, pas savo žmonelę, 
jos ir dukterų — žentų globon. 
Sakoma, sergantiems vieta li
goninėje, bet geriausia ir ma
loniausia vieta yra savo na
muose, žinoma, kas namuose 
turi gerą globą.

Jonas Kazlauskas jau ilgas, 
laikas nebeišeina iš namų —i 
silpnas, bet jaučiasi gerai, nes 

Ituri sūnų ir gerą marčią, ku
rie pristato maisto ir visa kas 
reikalinga sveikatai palaikyti.

Jau atėjo tikroji vasara. Drau 
gijų, klubų susirinkimai bus 
nutraukti. Atostogos. Pikni
kai. Tik ne mau....-SLA 301 
kuopos nariai atostogų nepri
pažįsta, mokesčius moka, nors 
lyra ir tokių, kurie laukia, kad 
ateitum pas juos į namus. Lai

Karti išeivio duona
Karti yra išeivio duona, ypač 

tiems, kurie savo tėvynės nelai
mių nepamiršta nė valandėlei. 
Išeivių tikslai ir uždaviniai yra 
labai sunkūs, atsakingi ir sle
gia, bet tuo pačiu metu ir šven
ti, kilnūs ir privalūs. Išeivija nė
ra maloni romantika, bet sunki 
našta, tačiau tokios rūšies naš
ta, kuria nusikratyti negalima 
tol, kol nebus pasiekti politinės 
išeivijos tikslai ir uždaviniai. 
Tačiau yra kas tą naštą lengvi
na, kas priduoda jėgų jai nešti 
ir nenuilsti ligi laimėjimo. Ta 
jėga — tėvynės meilė.

M. Krupavičius

Žymus Lietuvos juristas
■Mykolas Roemeris — žymus 

Lietuvos teisininkas, 1933-39 m. 
Universiteto rektorius, veikęs 
užsieniuose dar prieš Lietuvos 
nepriklausomybės laikus, advo
katavęs Vilniuje, redagavęs len
kų kalba laikraščius, parašęs 
(lenkiškai) lietuvių tautos at
gimimo istoriją, priklausęs ma
sonų ložei, Lietuvių mokslo 
draugijai, Dailės draugijai, ži
burėlio draugijai, Studentams 
šelpti draugijai.

Vienas žymiausių ir origina
liausių Lietuvos teisės moksli
ninkų.

SKAITYK IR KITAM PATARM 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

Susirinkimų ii ar'engimu

PRANEŠIMAI
★

— Chicagos Meškeriotoju - Medžio
toju klubo susirinkimas įvyks šeš
tadieni. birželio 10 dieną 7:00 vai. 
vak. Hollywood salėje, 2417 W. 43rd 
St. Po susirinkimo linksmoji dalis.

Valdyba

— Liet. Brighton Parko Motery 
klubo piknikas įvyks sekmadienį, bir
želio 11 dieną Kay’s sode, prie Tau
tinių kapinių. Bus skanių valgių, gė
rimų ir smagi muzika šokiams. Pra
džia 12 vai. Kviečia

Komisija ir Valdyba

— Lietuviu Moterų Draugijos "Ap- 
svieta" pusmetinis susirinkimas Įvyks 
sekmadieni, birželio 11 dieną 2:M 
vai. popiet Lietuvių auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Narės kviečiamos at
silankyti. Aptarsite draugijos reika
lus, taipgi. kurios neužsimokėjote 
duoklių, užsimokėkite šiame susirin- 
me, nes per vasaros 3 mėnesius bus 
atostogos. Po susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Utenos Apskrities Klubo pusme
tinis susirinkimas įvyks antradieni, 
birželio 13 d.. 7:00 vai. vak., Holly
wood svetainėje, 2417 W. 43rd SL 
Nariai prašomi atsilankyti. Bus pa
darytas pranešimas iš buvusio pikni
ko ir kiti pranešimai. Dabar 2 mė
nesius susirinkimu nebus. Kitas su
sirinkimas bus rugsėjo mėn.

Valdyba

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

w -viri Į

REpublfc 7-8600

TRYS MODERNIAM 
AIX-COKSmONKO KOPLYČIOS

rSTA

REpuMe 7-8*11

Laidoturių Dfrekteriai

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
^vmmHaiuiiuaiiUBLunHnncnniBTBi mil ir urnnmne

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS F. GAIDAS
1605-07 So. HERMITAGE AVENUB

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AJR-CONDITIONED KOPIA ūi<)>

NARIAI:
Chicagoa
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVt 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLY.Č'^f 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUAN4CA AVENUE. Phone: YArus 7-3401

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

PETKAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfavette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS |
3319 So. LiTUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139------------—------------------ -------------

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
SoMth Ho Hand, Ulin oil

Ji> W.ll - ■ WJ! '"A- - —11 - 1 1 --......
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Silpnallrdnu daugiau 
negu daktarai tikėjo

Praeitą mėnesį Hinsdale ligo
ninė pravedė tyrimų programą, 
prieidama gana pesimistiškų iš
vadų. Ištyrus 1,209 asmenis ras
ta, kad daugiau kaip pusė turė
jo per didelį svorį, kiti 15 nuo
šimčių buvo jau perdaug riebūs; 
37 nuošimčiai turėjo aukštą cho
lesterol© kieki ir 17 nuošimčiu 
turėjo aukštą kraujo spaudimą. 
Visa tai veda į širdies ligas.

Kasdien po 2,000 amerikiečių 
miršta širdies ligomis, pareiškė 
tos tyrimų programos vedėjas

kį krtmjuje ir tuo būdu žymiai 
sumažinti širdies ligų pavojų.

Greyhound stotyje 
siaučia piktadariai

Clark ir Randolph gatvių kam
pe pačiame miesto centre yra 
didžiulė Greyhound autobusui 
stotis, Erdvi, patogi, gerai ap-< 
šviesta, tačiau vis labiau da
rosi problema policijai: pastarai
siais metais daug piktadarysčių 
pėdsakų veda į tą stotį arba ap
linkui tą stotį.

Praeitų metų birželio mėnesį 
Sherman House viešbutyje buvo

vo rasta? netoli Šios autobusu 
stoties. Ir jos žudikas — čika- 
giškis Percy Williams, 35 metų, 
buvo suimtas. Centrinės polici
jos nuovados viršininkas Ro
bert Casey sako, kad jo nuova
doj 20 nuošimčių piktadarysčių 
padaroma toje stotyje ar jos ar
tumoje.

Daugelis piktadarysčių poli
cijai nė nepranešama.

Kita vieta, kur piktadariai 
mėgsta aukų tykoti, esanti Illi
nois Central geležinkelio stotis 
Randolph ir Michigan gatvių 
kampe.

— i — ■ ~___ —.... . ------ -j
HELP WANTED - MALE . HELP WANTED — MALE

Darbininky Reikia • DarbininEy įtaikia

■ ! SPAUSTUVEI REIKALINGAS
DARBININKAS

Spaustuvėje dirbęs gali tuojau pradėti darbą, o spaudos 
darbus pramokti norintis sveikas vyras bus pamokytas vartoti 
mašinas. Lengvas darbas, geras atlyginimas. Darbas nuolati
nis, maloni darbo aplinka.

Darbo dienomis prašome kreiptis į administracijų nuo 9 vai. 
. ryto iki 4 vai. po pietų. Telefonuoii prašome HA 1-6100, o rašy- 
■ Ii tokiu adresu:

I NAUJIENOS, 1739 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747
Roy Wightman. Statistika rodo, 
kad tų amerikiečių, kurie dabar 
yra apie 30 metų amžiaus, kas 
šeštasis mirs širdies liga. “Ame
rikiečiai niekuomet nesirūpina 
savo sveikata, kol ją praranda”, 
pasakė jis.

Širdies ligoms išvystyti svar
biausios priežastys yra netikusi 
dieta, mankštos stoka, susikrim
timai ir rūkymas.

Sumažinant cukraus ir gyvu
linių riebalų kiekius valgyje ga
lima sumažinti cholesterolo kie-

nužudytas kunigas Carlo Barla- 
ssina. Tas viešbutis yra priešais 
Greyhound stotį. Piktadaris 
pagrobė kunigo portfelį su 8500 
pinigų. Policija nustatė, kad 
piktadaris savo auką susitiko 
išėjus iš Greyhound stoties. Vė
liau suareštavus žudiką, pasiro
dė. kad jis į Chicagą buvo at
vykęs iš Los Angeles.

Praeito gegužės mėnesio 3 d. 
Į Chicagą autobusu atvyko 17 
metų amžiaus mergaitė Connie 
Grove. Netrukus jos lavonas bu-

Futbolo rungtynės 
su Dinamo atšauktos

Pranešama, kad atšauktos vi
suose miestuose futbolo rung
tynės su Maskvos futbolo ko-l 
manda Dynamo. Dėlto praeitą 
birželio 7 dieną rungtynės Dal
ias mieste neįvyko, taip pat ne- 
beįvyks birželio 18 dieną rung- 

I tynės Soldier I-'ield stadijone 
Chicagoje kaip anksčiau buvo 
paskelbta. Kokios atšaukimo 
priežastys — nepranešama.

MEDŽIOTOJŲ DRAUGIJA

Nepriklausomoj Lietuvoj pa
skutiniais metais į medžiotojų 
draugiją buvo apsijungusių apie 

,000 medžiotojų.
Medžiotojų draugijos skyriai

PRESS OPERATOR
DAYS. FULL TIME. STEADY.

ALL PAID BENEFITS.
PAID VACATIONS AND HOLIDAYS. 

PLENTY OF OVERTIME.
APPLY IN PERSON OR CALL

242-1667
KENLEE FORM RITE CORP.sudarė savo sąjungą, kurios pir

mininku buvo išrinktas prof. T.'3119 S. 61 st Court, Cicero, Ill.
Ivanauskas. Jam pasitraukus 
išrinktas A. Rukuiža.

Sąjunga nuo 1927 m. leido 
žurnalą “Medžiotojas”.

AUTOMOBILES—TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

1 VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6217 So. Western, PR 8-5875
Vedėlas J. LIEPONIS

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

I Naudokitės proga — skriskite papiginta
j kaina į Lietuvą, rudenį ir žiemą
’ _ Walter Rask-Rasčiausko vadovaujamas American Travel Service 
f Biuras šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių i Lietuva.

* *•

ž , Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas Į Lietuvą, tą darbą 
| sėkmingai tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir 
s visuomet vyksta sklandžiai.

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose:
g CHICAGA — NEW YORK — SPALIO MĖN. 2 D. — 15 dienu kelionė 

iš New Yorko $660.00 + tax, iš Chicagos $760.00 + tax*
11 dienų Lietuvoje.

f PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJE

I CHICAGA - NEW YORK — GRUODŽIO MĖN. 21 D. — 14 dienu kelionė
I iš New Yorko $660.00 -f- tax, iš Chicagos $760.00 4- tax*

11 dienų Lietuvoje.

į * Total tour prices are-subject to airline agreement and govem- 
| ment approval.
t Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:
i AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
| 9727 So. WESTERN AVENUE
į CHICAGO, ILLINOIS 60643
I Tel.: (312) 238-9787
1 Jei planuojate bet kur keliauti, pirmiausia matykite mus.

g * ‘ Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Tei- 
į kiame informacijas kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus/ Paru
li piname lėktuvų bilietus ir reikalingas vizas.

Etninis 1973 kalendorius
ACNS (American Council for 

Nationalities Service) praneša, 
kad yra išleidžiamas “1973 Eth
nic Calendar”, kurio kiekviena
me puslapyje bus įvairių etninių 
grupių mennninkų kūrinių re
produkcijos. Kalendoriuj dalyvau 
ja dailininkai imigrantai iš Bul
garijos, Kinijos Čekoslovakijos, 
Domininkonų Respublikos, Ek
vadoro, Indijos, Izraelio, Itali
jos, Nigerijos, Švedijos, Šveica
rijos ir Sirijos.

Lietuvių menininkų nėra.

Dėl kompensacijų iš 
Vakarų Vokietijos

Visų tautybių nukentėjusių 
nuo nacių komiteto pirminin
kas K. Odrobny. gyvenantis 
5620 Weibert, Hoferstrasse 58, 
Vakaru Vokietijoje, pranešė 
Anatolijui Čepuliai, kad Fe
deralinės Vokiečių Respubli
kos valdžia pasiūlė keliems 
nukentėjusiems mažas kom
pensacijas. Kai kurie, kuriems 
nusibodo bilinėtis. sutiko pri
imti tas mažas atsikratymo su
mas ir pasirašė. Daug iš jų be
laukdami ir nesulaukdami mi-.

PARDUODAMAS, labai gerai užlai
kytas, tinkąs važiavimui, gerai einąs 
1964 metų juodas Buickas. Šoferiui 
mirus — savininkas pigiai parduoda. 

Telefonuoti GR 6-0027.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ nau
jai dekoruotas ir šildomas butas. 

Tiktai suaugusiems. Telefonuoti 
NA 2-5713.

DIDŽIŲ DIDŽIAUSIAS 
BARGENAS

Visas liuksusinis 2 butų, 2 aukštų 
mūras su 2 gražiai įrengtais ir mo
derniais 6 kambarių apartamentais. 
3 dideli miegami. Formalus valgo
mas kambarys. Taipgi uždari porčiai. 
Pilnas beismantas. Pilna pastogė. 2 
auto garažas. Arti 55 ir Sacramento. 
Tokia gera proga pasitaiko vieną kar
tą į metus, nusipirkti pigiai puikų 

2 butų namą. 
Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

GEROJE VIETOJE PARDUODAMA
ALAISTO KRAUTUVĖ

Dėl informacijų prašome skambinti
986-1330.

I SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA NOREIKA

I __
2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629. • TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairią prekiy.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

| SIUNTINIAI Į LIETUVA
1 COSMOS PARCELS EXPRESS CORP,
f ■■■■ »■

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

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

I MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujansi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

J. AUGUSTAITIS į

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA 5
154 pusi, knyga. Kaina S1.50 <

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano / ! 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- c | 
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- < j 
tolimą Lietuvos praeitį Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo \ 
laikotarpi pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- \ 

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

NAUJIENOS j
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 <

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime. ?

K. E R ! N G IS 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. V! 7-9327

SIUNTINIAI | LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

rė, tačiau kiti nukentėjusieji 
su savo komitetu priešakyje 
nutarė toliau kovoti už pilną 
atlyginimu išmokėjimą ir 
rengiasi per lenkų tau- 

i tybės organizacijas Jungtinėse 
Valstybėse ir Kanadoje Įteikti 
tų kraštų vyriausybėms me
morandumus prašant interven
cijos.

Smulkesnes informacijas, 
kas suinteresuotas gali gauti 
pas Anatolijų Čepulį, 3548 
South Emerald Avenue, Chi
cago, Ill. 60609. tel. LA 3-1387 
(nuo 6 valandos vakaro). (Pr.)

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpubllc 7-194]

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So, ASHLAND AVE. 

lA 34775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilį draudimai.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO j 

Telef. 434-4660

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

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

TEL. — 7763838
Anicetas Garbačiauskas, sav

r" ------ S

Nuo 7 ryto iki 8:30 vai. vak. 
T A ĮSOM E

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO
58-tos ir Western Avenue kampas

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.

TRUMPAI

— Vaikų aikštelė, pavadinta 
Onos vardu, pradeda savo 11-tus 
vieklos metus. Aikštelės atida
rymas bus pirmadienį, birželio 
19 d.. 10 vai. ryto. Priimami 
vaikai 3—12 metu amžiaus. 
Aikštelei vadovaus mokytoja 
Gr. Meiluvienė. Jai talkinin
kaus mokytojos ir padėjėjos. 
Aikštelė yra Marquette Parke, 
prie 69-tos gatvės, priešais šv. 
Kryžiaus ligoninę. Smulkesnių 
informacijų kreiptis telefonu 
776-9400. J. Tamulis.

— Muzikai praneša, kad Mar
quette Parke išvežtiesiems pa
gerbti ruošiamo koncerto ne-
bus galima rekorduoti. Rekor
duos tik patys rengėjai, bet ne 
pašaliniai asmenys, kurie daž
nai pakenkia koncerto eigai.

— Australijos lietuviu krepši
nio rinktinė atvyks Į Jaunimo 
Kongreso Sporto Dieną. Rink
tinė yra šios sudėties: J. Tamo
šiūnas — vadovas, J. Gružaus
kas — treneris. R. Mačiulaitie- 
nė — trenerio pad. ir koresp., 
C. Brazdžionis. V. Brazdžionis, 
S. Karpuška. V. Mačiulaitis, M. 
Mikalauskas. A. Milvydas, J. 
Obeliūnas. V. Obeliūnas, R. Rei- 
vytis ir E. Palubinskas — žai
dėjai. JAV ir Kanadoje jie vie
šės apie 5 savaites ir žais 9 rung- 
tvnes su įvairiu vietovių rink
tinėmis. Susipažinimo vakaras 
su Australijos lietuviais sporti-

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

ninkais įvyks liepos 4 d. Inn 
Motion salėje.

— Laima Vosyliūtė ir Arūnas 
Steponaitis išrinkti atstovauti 
Brazilijos lietuvių jaunimą Jau
nimo Kongrese. ĮL. Vosyliūtė 
dirba banke sekretore, priklau
so ateitininkų organizacijai ir 
yra kuopos pirm., dalyvauja 
Žilvičio draugijoje. A. Stepo
naitis yra baigęs chemijos ir 
administracijos mokslus, iš
rinktas Jaunimo Metu komiteto 
pirm., bendradarbiauja spaudo
je, veiklus literatūros bei sce
nos grupėse. JK Nakvynių ko
misija stengiasi surasti nakvy
nes bent nedolerinių kraštų 
atstovams. Informacijas teikia 
ir paramą bei pagalbą priima 
komisijų nariai ir JK būstinė, 
5620 So. Claremont Ave., Chi
cago, Ill. 60636. Tel. 737-3300.

MŪRINIS, 2 liuksus butai, po 3 mie
gamus. Kabinetinės virtuvės. Bran
gios vonios. Įrengtas rūsys. Arti 
66-tos ir Whipple.

MŪRINIS, 18 metų, 5 kambariai. 
Labai gerai išlaikytas. Arti mūsų ofi
so. Ateisite — parodysime.

GLOBE R. E.
2935 WEST 71st ST.

PR 8-6916 arba 436-3676

Butų nuomavimas. įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5551

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER 
2749 West 63rd Street 

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

NAMAI —
GERIAUSIAS DRAUGAS

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. S19.500.

2 BUTŲ MŪRAS ir 2 auto garažas 
arti mūsų — bargenas. S26,600.

8 KAMBARIŲ pusantro aukšto na
mas. 50 pėdų lotas, 2 auto garažas. 
Evergreen Parke. $19,000.

MODERNUS MŪRAS, liuksus butas 
ir dvi biznio patalpos. Platus lotas, 
garažas, arti ofiso. $44,900.

PLATUS BIZNIO LOTAS pries 
Marquette Parką. $10,000.

2 BUTŲ beveik naujas mūras. 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
ofiso. $37,500.

7 KAMBARIŲ NAUJAS MŪRAS, 
2% vonios. Karpetai. Garažas — 
prie Nabisco. S29,500.

7 KAMBARIŲ MŪRAS. Įrengtas 
beismantas, air-cond. Uždaras por- 
čius. Garažas. Marquette Parke. — 
$23,300.

5 BUTŲ MODERNUS MŪRAS pries 
Parką, gražus iš lauko ir viduj. — 
$64,600

10 BUTŲ MŪRAS, apie S15,000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500.

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

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

Tel.'HE 4-2323.

SAVININKAS PARDUODA geroj vie
toj. gerų pajamų, 4 butų murini na
mą. Teiraukitės telef. VI 7-2591, 

vakarais 485-0583.

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet-

GRAŽŪS 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 BUTU 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

♦ BALF’o piknikas įvyks pa
čiame gražiausiame laikotarpy
je, birželio mėn. 18 d. 1972 m. 
(sekmadieni), Bucho sodyboje, 
Willow Springs, Illinois. Visuo
menė kviečiama skaitlingai da
lyvauti. Savo atsilankymu pa- 
remsite BALF’o veiklą. (Pr).

♦ Gintaro vasarvietė, Įsikūru
si ant pat Michigano ežero kran
to, Union Pier jau pradėjo va
sarojimo sezoną. Čia galite ras
ti malonų poilsį ąžuolų pavėsy 
ar saulės spinduliuose tiek šei
mos tiek pavieni asmenys. Va
sarojimui galima išnuomoti 
modernius vasarnamius, esan
čius prie pat paplūdimio su vi
sais virtuvės Įrengimais ir pa
tiems gaminti maistą arba val
gyti modernioje self service val
gykloje, lietuviškam skoniui 
pritaikytą šviežią ir sveiką 
maistą. Dėl smulkesnių infor
macijų prašome skambinti tel. 
616 — 469-3298 arba rašyti — 
Gintaras, 15860 Lake Shore Rd., 
Union Pier, Mich. 49129. (Pr).

♦ Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubo 12-tas GINTARO BA^ 
LIUS Conrad-Hilton viešbutyje. 
Įvyks šeštadienį, birželio 24 d. 
Koktailiai 6:00 vai. vak.. prista
tymas ir vakarienė 7:00 vai. vak. 
$17.50 asmeniui. Pelnas skiria
mas Stipendijų Fondui. Dėl re
zervacijų kreipkitės Į p. Genę 
Krajčekienę, 6800 So. Artesian 
Ave., tel.: HE 4-9321. Kviečia 
baliaus pirmininkė p. Aldona 
Brazienė, tel. 598-6193. (Pr).

3 BUTŲ MŪRAS 14 ir 51-mo Ct. apy
linkėje. Cicero. Visi butai su baldais. 
$6,756 pajamų per metus. Įkainuo
tas $29.900 greitam pardavimui su 

$5,000 imokėjimu.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct.. Cicero 

Tel. BI 2-2162 arba LA 1-7038

Tel.: 471-0321

GROŽIS Už ŽEMĄ KAINĄ
Geresnės statybos ir didesnis pat
rauklus 5% kambarių mūrinis su ma
syvia dainete ir didele virtuve su 
daug ąžuolinių spintelių. Patogi ir 
geros išvaizdos Hollywood stiliaus 
vonia. Beismanto grindys tinka 
Shuffleboard žaidimams. 2 mašinų 
garažas. Savininkas turi greitai iš
sikelti ir bargeno kaina parduoti sku
biai transakcijai. Į pietus nuo 63-čios 

St. Mary’s Star of Sea parapijoj.
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miega
mi. 12 metų, 30’ sklypas, 55-ta ir 
Massassoit. $28.500

2 PO 4 MŪRINIS. 2 auto garažas, 
įrengtas didelis kambarys skiepe. 
Geriausia vieta Brighton Parke. — 
$26,500.

2 PO 5 MŪRINIS. 3 miegami kiek
viename bute. Įrengtas skiepas tin
ka grožio salonui prie 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

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

SKLYPAS (LOTAS) 
DVIGUBAS —

100’ PLATUMO, gražiausias Beverly 
Shores ant Broadway, daug medžių, 
arti ežero. Parduodamas savininkų.

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

— Violeta Matukaitė baigė 
Nightingale pradžios mokyklą. 
Mokytojų buvo paskelbta pa
vyzdingiausia mokine mergai
čių tarpe. Mokyklos vadovybė 
jai padovanojo rankinį laikro
duką. Violeta gerai išlaikė eg
zaminus Į Marijos aukšt. mo
kyklą. Ją pradės lankyti rude
nį. Ji taip pat baigė Dariaus - 
Girėno lituanistinę mokyklą 
vienais penketukais. Buvo ap
dovanota knygomis. Nuo ru
dens pradės lankyti aukštes. li
tuanistinę mokyklą.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO 
DIRBTUVĖ

4612 So. Paulina St.
(Town of Lake)

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

Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą. 
Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS 

TEL.: YArds 7-9107
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