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ARTĖJA BALFO BYLA NEW YORKO TEISME
ADAMKUS TVARKO GARY LIEJYKLAS

Federalinė valdžia praeitą trečiadienį įsakė United Steel 
kompleksui Gary, Ind., apšvarinti savo orą iki 1975 metų arba 
susilaukti pabaudų po $25,000 už kiekvieną dieną. Valdas Adam
kus, Jungtinių Valstybių Aplinkos Apsaugos Įstaigos (U. S. E. 
P. A.) sritinio direktoriaus pavaduotojas, pareiškė, kad Gary 
plieno liejyklos yra didžiausioji oro taršos versmė visose JAV-bėse.

Adamkus pasakė, kad dvide
šimt vienas kaminas iš United 
Steel plieno liejyklų, kokso kros
nių ir cemento dirbtuvių per 
vienus metus išmeta į orą po 
daugiau kaip 70,000 tonų suodžių 
ir dulkių.

U. S. Steel korporacijai ir jos 
Atlas Cement skyriui Gary mies
te duota 30 dienų laiko pateikti 
planą, kaip ji žada įvykdyti fe
deralinio įstatymo reikalavimą 
iki 1975 metų vidurio griežtai 
įgyvendinti oro taršos kontrolę.

Jei korporacija iki duoto ter
mino nepateiks priimtino plano, 
tuomet E. P. A. galės kreiptis 
į Teisingumo Departamentą, kad 
pradėtų civilinę bylą, kriminali
nę akciją arba injunction. Kor
poracijos pareigūnams pabaudos 
gresia po $25,000 už kiekvieną 
dieną ir po metus kalėjimo. Fe
deralinė valdžia taip pat sukri
tikavo Gary ir Indianos oro tar
šos kontrolės įstaigas. “Atsako
mybę už oro švaros akciją neša 
valstijos valdžia”, pareiškė Ja
mes O. McDonald, E. P. A. akci
jos vykdytojas vidurvakaruose. 
“Po mėnesius trukusių derybų 
su miesto (Gary) ir valstijos 
(Indianos) bei kompanijos pa
reigūnais mes vis dar neturime 
aiškaus kompanijos plano 1975 
metams”.

Adamkus pareiškė, kad vaka
rykštis pranešimas” parodo mū
sų su Gary nesutarimus”. •

“Mūsų tikslas jokiu būdu nė
ra uždaryti plieno liejyklas ar
ba Atlas Cementą, bet mes no
rime, kad jie veiktų įstatymų ri
bose”, pridūrė McDonald trečia
dienio spaudos konferencijoje 
E. P. A. įstaigoje, 1 North Wac
ker Drive Chicagoje.

Prašo senatorių 
netrukdyti bizniui
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas, pasikvietęs gru
pę senatorių, prašė jų netrukdy
ti Amerikos-Sovietų Sąjungos 

prekybos susitarimui, nes jam 
pavyko įtikinti sovietų vyriau
sybę, kad ji nevaržytu norinčių 
emigruoti piliečių. Jis parodė 
du laiškus iš Maskvos, vieną ra
šytą kovo mėn. 16, kitą balan
džio 10 d. Juose sakoma, kad emi
grantams taikyta “švietimo 
mokesčių’ taisyklė yra suspen
duota ir dabar taikoma tokiems 
emigrantams, kurie išvažiuoda
mi kenkia sovietų valstybės sau
gumui.

Nors prezidentas prašęs nie
ko apie šį pasitarimą neskelbti, 
sen. Scott tuoj paskelbė, kad 
Maskva rodanti gerą valią, kad 
ji formaliai painformavusi Ame
rikos vyriausybę, kad preziden
tas parodęs du “formalius nuta
rimus”, pradedančius naują 
Maskvos politiką.

Kiti Baltuose Rūmuose bu
vę senatoriai kitaip suprato pre
zidento paaiškinimus ir laiškų 
“formalumą”. Sen. Jacksonas 
pareiškė, kad jis toliau tvirtai 
stovi savo pozicijose ir nepra
leis prekybos sutarties, kol Mas
kva nepakeis savo emigracijos 
nuostatų.

BALFO ORGANIZACIJOS TRAGEDIJA
ČIKAGA. — Balfo Centro Valdyba trečiadienį buvo sušaukusi 

spaudos konferenciją, kurioje buvo atidengti visi ryšium su Balfo 
centro perkėlimu iš Brooklyno į Čikagą užkulisiai. Konferencijoje 
dalyvavo Balfo centro valdybos nariai, laikraštininkai ir aktyvūs 
Čikagos Balfo darbuotojai. Konferenciją atidarė J. Jasaitis, kal
bėjo CV pirmininkė Marija Rudienė, kunigas A. Trakis, A. Dau- 
kienė, gen. sekretorius A. Dzirvonas ir kt.

Gerėja Maskvos 
santykiai su britais
MASKVA. — Sovietų Sąjun

ga užbaigė, stebėtojų manymu, 
savo šaltą elgesį su Britanija ir 
labai maloniai sutiko-Britanijos 
prekybos m misterį Peter Wal
ker. Pats Kosyginas su juo il
gai kalbėjo ir prašė perduoti ge
riausius linkėjimus premjerui 
Heath. Santykių šaltumas pra
sidėjo 1971 metų spalio mėn., 
kada britų valdžia paprašė iš
važiuoti iš Britanijos 165 sovie
tų piliečius, diplomatus, preky
bos, informacijos ir kitų atsto
vybių tarnautojus, nes Scotland 
Yardas patyrė, kad jie šnipai. Į

Dabar vėl kalbama apie eko
nominį ir poltinį bendradarbia
vimą. Ministeris Walker pa
kviestas rugpiūčio mėn. aplan
kyti Sibirą. ‘Pasirašytas proto
kolas apie prekybos, mokslo, pra
monės bendradarbiavimą.

Pernai britų-sovietų prekyba 
siekė 700 mil. dol. Tai yra dau
giau už sovietų prekybą su Ame
rika, bet žymiai mažiau už V. 
Vokietijos, Japonijos ar net Suo
mijos prekybą su Maskva. Mi
nisteris Walker veda derybas su 
vicepremjeru Kirilinu, Mokslo 
ir Technikos komiteto pirminin
ku.

Dokumentu knyga
Dažnai nusiskundžiama, kad 

visai nesą informacinės litera
tūros apie Lietuvą, šią spragą 
gerokai užkiša neseniai Vliko 
pastangomis ir lėšomis išleisto
ji knyga “USSR-German Agres
sion Against Lithuania”.

Lietuvių organizacijos ar as
menys, norį kuo nors atsidėko
ti kitataučiams, susirūpinusiems 
Lietuvos laisvės reikalais ir apie 
tai kalbantiems bei rašantiems, 
galėtų tą knygą padovanoti. To
dėl, kas tik norėtų ją įsigyti, 
prašome savo pageidavimus 
drauge su $15 čekiu, išrašytus 
Lithuanian National Fund vardu, 
siųsti Elta, 29 West 57th Street, 
New’ York, N. Y., 10019 adresu.

(E)

W«t«rgat« dgmokraty itabo inipinaji- 
mp byloja nuteiata* Jamas McCord 
gaut bautmg biriolio 15 d. Iki to lai
ko i it gali papa takoti daugiau iiot

Dar per jauni rodyti savo nedraugiškumu du rauni Hanojaus gyventojai pozuoja fotografui prie 
bomby sugriauto namo.

Ieško rezoliucijos 
Izraeliui nubausti
NEW YORKAS. — JT Sau

gumo Taryba ieško susitarimo 
ir redaguoja rezoliuciją, kuri 
pasmerktų Izraelį-už Libano te
ritorijos puolimą. Norima su
rasti tokį tekstą, kuris būtų pa
kankamai stiprus ir patenkintų 
arabų valstybes, tačiau kuris 
kartu būtų pakankamai nuosai- > 
kus, kad Amerika jo nevetuotų. 
Amerika siūlo pasmerkti Izraelį 
už Libano puolimą, tačiau kar
tu siekia pasmerkti palestiniečių 
teroristų veiksmus, kaip Suda
ne, kur nušauti trys diplomatai 
ar Kipro saloje, kur buvo pulta 
Izraelio ambasada ir jo keleivi
nis lėktuvas.

Prancūzija pritarė Egipto siū
lymui stipriai pasmerkti Izraelį 
'ir kartu reikalauti sankcijų prieš 
valstybes, kurios Izraelį remia. 
Tą tekstą remia Indija, Sovietų 
Sąjunga ir Ginėja. Pats Liba
nas, kuris padavė skundą Sau
gumo Taryboje, Egipto rezo
liucijai nepritaria ir siūlo nuo
saikesnį toną, nes Amerika ga
li vetuoti tokią deklaraciją, kuri 
pasmerktų pačią Ameriką 
paramą Izraeliui.

už

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Lietuviškoji visuomenė iš 
spaudos pau buvo girdėjus apie 
bylas New Yorke ir apie buvu
sios Balfo centro valdybos neno
rą perduoti naujai valdybai or
ganizacijos turtą ir knygas. Iki 
šiol valdyba nenorėjo eiti į vie
šumą, tikėdamasi, kad viskas iš
sispręs geruoju, derybose ir su
sipratime, pareiškė M. Rudienė. 
Dabar padėtis esanti baisi. Ba
landžio 23 d. Antrąją Velykų 
dieną New’ Yorko Aukščiausia
me Teisme vėl svarstomas 100-jo 
Balfo skyriaus skundas, reika
laująs paskelbti Detroito seimą 
nelegaliu ir panaikinti to seimo 
ir jo išrinktos naujos valdybos 
nutarimus.

Sena techninė taisyklė
skundas grindžiamas 
įstatai reikalauja, kad

Ki-

Atvyko Kinijos 
diplomatai

WASHINGTON AS. — Iš
nijos jau atvyko 10 asmenų ki
nų grupė, kuri turės sostinėje 
įsteigti diplomatinę atstovybę. 
Antradienį kongresas priėmė įs
tatymą, kuris suteiks kinų de
legacijos nariams pilną diplo
matinį imunitetą, nors Kinijos 
įstaiga nevadinama ambasada, o 
tik ryšių įstaiga.

Pats vyriausias atstovybės 
narys, buvęs Kinijos ambasado
rius Paryžiuje. Huang Chen 
dar neatvyko, ir grupei vadovau
ja jo pavaduotojas Han Hsu. Kol 
jis suras Washingtone pasto
vias patalpas ir diplomatams 
butus, kinų grupė apsistojo 
Mayflower viešbutyje, kur bu
vo užsakyta “apie tuzinas kam
barių”. Visi kambariai susisie
kia su vienas kitu, visi turi spal
votos televizijos priimtuvus. 
Viešbučio direktorius ieško kinų 
patiekalų žinovo-virėjo, kuris 
mokėtų gaminti Kinijoje mėgs- 

i'tamus patiekalus.

♦ Gynybos departamentas 
įsakė karo laivynui sustabdyti 
minų gaudymo darbą šiaurės 
Vietnamo uostuose. Hanojus kal
tinamas paliaubų laužymu P. 
Vietname ir Kambodijoje.

♦ Kambodijos prezidento bro
lis Lon Non greitai atvyks į Ame 
riką pasitarti su prezidentu Ni- 
xonu. Koni^Bu atstovas For-

! ney Stark pareiškė turįs žinių, 
kad Amerika siunčia marinus iš 
Okinawos į Kambodiją. Penta
gonas paneigė šią žinią,
♦ Per pirmą šių metų ketvir

tį Amerikos visuminis gamybi
nis produktas pašoko net 14%, 
nors vyriausybė tikėjosi tik 10% 
paauginto. Infliacija prisidėjusi 
bent 6% prie tos statistikos pa
kilimo.

+ Washington Post skelbia, 
kad departamento štabo šnipi
nėjimo byloje viską žinojo keli 
aukšti valdininkai, bet jis pri
siekė nieko nežiną. Minimos ke
lios pavardės, jų tarpe buvusio 
prokuroro Mitchell. I

+ Sen. Weicker, kuris tyrinė
jo Watergate šnipinėjimo skan
dalą, pranešė policijai, kad kaž 
kas įsilaužė į jo seifą, kur buvo 
laikomi bylos dokumentai.

+ Prezidento teisinis pata
rėjas Dean pareiškė CBS televi
zijai, kad Watergate byloje vis
kas išeis aikštėn.

+ Vakar Čikagoje prasidėjo 
teismas paskirti buvusiam guh. 
Otto Kemeriui bausmę. Jo ad
vokatai reikalauja naujo teis
mo. Kerneris buvo pripažintas 
kaltu už kyšių ėmimą, papirki
nėjimus, mokesčių nemokėjimą.

♦ šiaurėj Karolinoj trys vai
kai: du 9 m. ir vienas 11 m. 
mušdavo mažesnius vaikus, rei
kalaudami iš jų pinigų. Per 8 
mėn. mokykloje jie surinko apie i kui, Lietuvos Laisvės Komiteto 
1,000 dol. Persekiojami vaikai pirmininkui ir Pavergtųjų Eu- 
ėmė vogti iš tėvų ir tie viską iš- ropos Tautų Seimo vicepirmi- 
aiškino.

Pareiškė Lenkijai 
nepasitenkinimą

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas painforma
vo Lenkijos ambasadą, kad nu
matytas Lenkijos vicepremje
ro Jan Mitrega ir mokslo, švieti
mo ir technikos ministerio Jan 
Kaczmarek vizitas Amerikoj tu
rėtų būti atidėtas. Tuo Ame
rika parodė savo nepasitenkini-' į 
mą Lenkijos vaidmeniu Vietna- 
mo taikos priežiūros komisijoje, 
kur Lenkija yra kartu su Ven
grija, Kanada ir Indonezija.

Abi komunistinės valstybės 
Tarptautinėje Priežiūros ir Kon-1 
trolės komisijoje automatiškai 
vykdo visus šiaurės Vietnamo 
pageidavimus. Jos nepritaria ka
ro lauko inspekcijoms, jei aišku, 
kad komunistai sulaužė paliau
bas ir visada reikalauja inspek
ciją, L _ - - -
bas sulaužo.

Amerika ir Maskvai pranešė 
apie savo susirūpinimą dėl to
kio Lenkijos ir Vengrijos neob
jektyvumo. Lenkijos diplomatai 
sako, kad Amerika turėjo iš 
anksto žinoti, kad komunistai kelti Balfo centrą į Čikagą. 1973 
palaikys komunistus, o ne jų . vasario 5 d. teismas bylą atme- 
priešus.

Kas vyko seime?

Grįžtant kiek į praeitį, šešio
liktasis Balfo seimas įvyko 1972 
snalio 28, 29 d. Detroite, jame 
dalyvavo 60 atstovų ir 26 di
rektoriai ar jų įgaliotiniai, viso 

,86 žmonės. Mandatų komisija 
visus atstovus patvirtino ir ko- 
sijos pranešimą seimas priėmė, 

t Balsuojant dėl centro perkėlimo 
į Čikagą balsavo 79 seimo daly
viai, už Čikagą pasisakė 42, o už 
palikimą New Yorke — 35, du 

j lapai buvo rasti tušti. Tuo bū
du, seimas 7 balsų persvara nu

barė Balfo centrą perkelti Į Či
kagą. Balsų skaičiavimo komi
sijos protokolas seime buvo per
skaitytas ir priimtas. Niekas 
seime nei dėl dalyvių, nei dėl 
mandatų ar balsavimo jokio klau 
simo nekėlė, neprotestavo, dar-

.7°^ . x ūmauja xnap^- ^3^ neatmetė dė] jos ne. 
jei Saigono jėgos pahau- .o . ,rrtprotestavo.

Teisėjas apgailestauja ginčą

Trys Balfo nariai iš 100-jo sky
riaus užvedė JAV District Court 
bylą, prašydami uždrausti per-

tė. Teisėjas dar padarė pasta
bą: “The court expresses no 

+ Kaip svarbu rinkimuose' opinion on the merits of this 
balsuoti visiems, patyrė Oak unfortunate controversy”. (Teis- 
Lown priemiesčio prezidentas, j mas nepareiškia jokios opinijos 
Fred Dumke, pralaimėjęs rin- J1’ ** 
kimus keturiais balsais.

dėl šio apgailėtino ginčo).
Trys minėti skundikai: Eu

genijus Noakas, Jonas Jankus 
ir Antanas Kaunas reikalavo 
teismo, kad paskelbtų Detroi
to seimo sprendimus nelegaliais, 
įrodinėdami, kad nors Ralfas 

buvo įsteigtas Illinois valstijoje, 
buvo nustatyta, kad pagrindinė 
Balfo įstaiga turi būti New Yor-

Skunde sakoma, kad cen-

Visas 
tuo, kad 
ne vėliau kaip per 14 dienų prieš 
seimą centras turi gauti atsto
vų pavardes, kad centras galė
tų patikrinti jų kredencialus ir 
kad seime nebūtų per daug dele
gatų arba netinkamai būtų pa
skirti jų pakaitai, ši taisyklė 
paskutiniame seime buvusi apei
ta ir “visai -aiškiai seimą buvo 
galima pripakuoti nelegaliu skai
čiumi delegatų ar jų pakaitalų”.

Skundas kaltina Marija Rudie
nę, kad ji ir keli valdybos na
riai pradėjo davinėti įsakymus, 
instrukcijas, pradėjo organizuo
ti namų pardavimą ir centro per
kėlimą į Čikagą. Min;m” V«»lių 
tūkstančių dol. pinigų suma, ku
rią M. Rudienė gavusi “nelega
laus ir neautorizuofo centro per
kėlimo reikalams”.

Aštuonioliktame skundo pa
ragrafe sakoma, kad perkėlimas 
Balfo centro į Čikaga duos neati
taisomus nuostolius (loss and 
damage) organizacijai ir pa
kenks jos šalpos ir gelbėjimo 
darbams. Paskutinis skundo sa
kinys teigia, kad išvežimas iš 
New Yorko Balfo centro yra sie
kiamas “elementų, kurių moty
vai negali būti išmatuoti”. Per
kėlimas atnešiąs finansinį ban
krotą ir prarasiąs aukotojus.

Veikla paralyžuota

Iš įvairių Balfo centro veikėjų 
pareiškimu konferencijos daly
viai patyrė, kad bylą kelia trys 
lietuviai tik aukštesnių instan
cijų inspiruojami. Byla stabdo 
Balfo veiklą, tinkamą pareigų 
ėjimą. Kol byla nesibaigs, ban
kai neišmoka Balfui pinigų. Ne
abejotina, kad nežiūrint, kas tą 
bylą laimės. Balfas pralaimėjo 
ir nukentėjo lietuvių reikalai.

Jokie Balfo seimai praeityje 
nesilaikė praktiškai sunkiai įgy
vendinamo 14 dienų atstovų re
gistravimo nuostato. Dėl to, ga
lima tvirtinti, kad ir buvusioji 
valdyba nebuvo legali.

Nei buvusioji CV, nei 100-sis 
skyrius apie bylos užvedimą ne
painformavo naujos CV. Ji su
žinojo apie bylą tik gavusi teis
mo kvietimą.

Skundėjų motyvai apie gau
sius imigrantus, kuriems reikia 
padėti pačiame New Yorke, skun
do kalbos apie “real estate” 
Brooklyne ar apie gausias aukas 
surenkamas Balfui Rytiniame 
pakraštyje, Balfo reikalus pa- 
žįstantiems negali daryti įspū
džio. Balfo centras 1971 rugsėjo 
7 d. savo aplinkraštyje skyrių 
valdyboms ir direktoriams kal
bėjo apie savo centro aplinką: 
“Aplinka pasidarė ne tik nelie
tuviška, nešvari ir nekultūrin
ga, bet taip pat ir labai nesau
gi”. Toliau rašoma; “šią vasarą 
Balfo Centro patalpos buvo api
plėštos du kartu, padarant virš 
600 dol. nuostolių”.

Reikia tik apgailestauti, kaip 
padarė pirmojo teismo teisėjas, 
kad lietuvių tarpe ir dar Ralfe, 
šalpos organizacijoje, tokie da
lykai vyksta. Lietuvių visuome
nė sunkiai užmirš šiai kilniai or
ganizacijai padarytą gėdą ir 
skriaudą.

— Lietuvos Diplomatijos še
fas min. Stasys Lozoraitis š. m. 
balandžio 1 d. atšventė penkias
dešimt metų diplomatinės tar
nybos sukaktį. Ta proga Lietu
vos diplomatinės tarnybos na
riai atitinkamai pasveikino. (E)

— 1973 m. balandžio 10 d.
suėjo 80 metų amžiaus Vacio- ke. 
vui Sidzikauskui, žinomam Lie-. tras ir buvo įsteigtas Brooklyne. 
tuvos diplomatui, visuomeninin-1 kur gyvena daug lietuvių. To

liau įrodinėjama, kad New Yor
ko uostas yra svarbi imigrantų 
iš Europos ar Pietų Amerikos 
įvažiavimo vieta ir čia yra rei
kalinga tiems imigrantams grei
ta parama. Toliau nurodoma 
skunde, kad namai ir butai ne
ša pelną, kuris padeda organiza
cijai. Nuo 1944 metų Balfas su
sidaręs rėmėjų būrį rytiniame 
Amerikos pakraštyje, kur žmo
nės pagal savo skaičių suauko
ja daugiau negu kitose Ame
rikos {srityse, be to, sakoma 
skunde, organizacija išvystė ir 
palaiko puikius ryšius su laivų 
bendrovėmis, kurios yra New

’Yorke.

ninkui. (E>

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ

NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS,
BENDRADARBIAMS,

BIZNIERIAMS IR RĖMĖJAMS
“Naujienų” Administracija.



SIS TAS IŠ ST. PETERSBURGO
Kaip dabar apatatomi Atlan

to okeano ir Gulfo (Meksikos 
Įlarvoe) paplūdimiai po kelioli
ka aukštų hoteliais, moteliais, 
vasarnamiais ir ypatingai kon- 
dom niumais su akis rėžiančiais 
pers ėjimais “No Trespassing”, 
atrodo kad paprastas mirtin
gasis nuo vandens liks amžinai 
atskirtas. 1 .aimei, naujieji sta
tybos potvarkiai reikalauja tar
pe užstatomų sklypų palikti ta
kus — praėjimus į paplūdimius 
ir tokiais praėjimais jau teko pa
sinaudoti. Statyba St. Peters
burg© pajūriais (Beach) yra 
tiek smarkiai padidėjusi, kad 
miestas nebespėja naujiems pa
statams parūpinti elektros, van
dens ir asinizacijos įrengimų, 
dėlto St. Peteis’tmrg Beach visa 
eilė pradėtų statyti kelrolikaauk- 
ščių kolosų statyba trims mė
nesiams sustabdyta ir keltuvai, 
kranai lyg milžiniškos gervės 
be darbo stovi aukštyn savo il
gus kaklus iškėlę.

Lietuviams sekasi. Ana, Pe
tras Lengvinas iš Union Pier, 
Mich., pačiame St. Petersburgo 
mieste nusipirkęs šaunius »a-

i mus adresu 239 S. 39th Street, 
į sti daug kambarių ir puikia vais
medžių sodeliu. Stasys ir Emi
lija Grūšai jau antrus namus nu- I 
sipirkę (pirmuosius Casa Blan-Į 
ca Avė. išnuomavę); j u nau
jieji yra prie pat Boca Ciega 
įlankos, 3516 E. Maritana avė., 
kur Stasys, aistringas žvejoto- 
jas, turi nuosavą prieplauką ir 
savo motorlaivį. Antanas ir Ele
na Bacevičiai (neseniai dar bu
vę žinomi čikagiškiai) prie Gul
fo turi puikų apartnSentinį mo
telį Miramar, 4200 Gulf Boule
vard, bet beturį jau ir kitą va
sarvietę American Resort visai 
arti Miramar įsigiję. Beje, p. 
Bacevičiai įteikė $10 čekį par
vežti Naujienų vajui. Jų mo
derniausiai įrengti 1 it 2 kam
barių apartmentai nusitęsia nuo 
Bulvaro iki pat paplūdimio, bet, 
pasirodo, per visą sezoną nebu
vo nė dietos, kad kambarys bū
tų laisvas. Kiti lietuviai atvykę 
dairosi pigesnių progų Gulfpor- 
te. Beje, Levis ir Danutė Ba
rauskai iš Chicagos įsigiję dvie
jų teitų vasarnamį pačioje Lo
bių Saloje {Treasure Island) ir

-

jerai įrengta di- 
i ir vaidinimams,

Geri kaimynai — Emilija Grušienė ir rašytojas novelistas 
Antanas T utys.

I į.............į

Frof. Vhdovo Biržiškos
SEN UJU LIETUVIŠKU 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmėiame tome yra 208 poslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
APu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, e kietuose 

viršeliuose Oi $6.00.
4M knygas gausite, įvi pinigus pasilsite tokiu aUrksu;

N A U J I E N O S
1 739 So. Ralirted Street Chicago. Illinois 60608

t .r ■■■■i.n n , ■■■ ■ !■■■» ■

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniška; pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą, 
jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Kuko parašyta Vfėnišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenime bruožus. Jie prtdžiugins kiekvieną, kas ji atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Ruko lengvas, vaizdus, gražia literatfirine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmąjį) išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
ju kieta, ideologine veikla.

Antanas Kūkss, VIENIŠO ŽMOOAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
maiCio Šerno gyvenimu bruožai. Išleido Amerikoj Lietuvių tetorl- 
j<»- tirsugija. Chicago. 1962 m 206 p«L, kaina 2 dol

.i U t AM A AI IMI NIS1 RACIJOJE

mutual reaerai 
Savings and Loan

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Re*er KazanausVas, Presklenf Phone 847-7747

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

REGULAR
PASSBOOK
ACCOUNT

NOW INSURED TO $20,000.

tautiečius, kuriems einant vals-lbą širdingai sveikino dr. Ado- 
tybės įstatymais galima pagel-lmavičių jo žmoniškumui pa- 
bėti teikiama Valdžios pašalpa Jšvęstoje'keikloje. A. K. žodžiais. 
Suteikė ir žinių, kokiu būdu ir gyvenant Pietų Amerikoje visi 
kur reikia kreiptis, norint pa- lietuviai išsiilgę laukdavo laik- 
šalpą gauti. raščių iš Čikagos su dr. Ado-

Tuo pat reikalu žodį tarė ir 
generolas M. Rėklaitis, pirma 
pasveikinęs Alvtidą ir dr. Ado
mavičių, sėkmingai dirbantį 
artimo geroveL Pats p. M. Rėk
laitis kas trečiadienį nuo 5 vai. 
dienos šioje pat patalpoje be 
atlyginimo teikia informacijas 
ir užpildo blankus kiekyienam 
pašalpos reikalingam tautie
čiui.

Ponia Zuzana Pupienė pa
rkaitė negalėjusios atvykti pro
fesorės Vandos Tumėnienės 
savo Kaune .buvusiam studen
tui dr. Adomavičiui sveikini
mą. Jos sesuo p. Žilienė atsi
lankiusi pasveikino asmeniš
kai. . < ,

Antanas Kevėža prieš metus 
iš Argentinos atsikėlęs gyven
ti į Čikagą, reikšdamas pagar-

mavičiaus straipsniais sveika
tos skyriuje, šiam sukaktuvi
niam vakarui atžymėti paskai
tė ir savo sukurtą šešių posmų 
surimuotą eilėraštį.

Alvudo užkandinės vedėja 
Marija Bosienė apdalino visus 
savo iškepto torto simboliniu 
daviniu. Vakaro vaišėse jai 
talkininkavo Stasė \ arnaitie- 
nė ir daug gyvumo svečių ap
tarnavime įnešusi Elzbieta Klei- 
zienė bei kitos. Jonė Bružienė 
ir Anelė Kirvaityje priiminėjo 
aukas. Fotografas Martinas Na- 
gys gaudė momentus savo apa
ratui. ’

Po pasivaišinimo ir pasikal
bėjimo pertraukos, vakaronė 
buvo užbaigta filmu — Čaikovs
kio baletu “Spraktukas” (Nut
cracker). O. Alffrriinienė r

pagyvenusiemsįliuosuoti nuo skolos su aštuo- 
nuošiničiais. Kadangi 

paminėta balan-;metų slinktyje dalis nuominin- 
Alvudo suruoštoje ,kų patys apleido butus, tai iki 

šių metų gegužės pirmos jau 
bus apgyvendinta dvylika bu
tų norinčiais čia pasilikti visam 
amžiui. Pastebėjo ir tai, kad 

i, jeigu po ku- 
sam laikui apsigyvenusi Agota rio laiko nebenorėtų pasilikti, 
Mickienė. (gali laisva valia išeiti. Paaiš-
' Gausiai susirinkusiems ai-;kino, kad iš .įneštos pinigų su- 

vudiečiapis ir svečiams, pirki- *mos bus atskaičiuota, už pragy- 
mo metu buvusi valdybos pir- ventą laiką, 
mįninkė Zuzana Girdvainytė grąžinami, 
plačiai atskleidė, kiek pastan
gų buvo padėta, kokie žygiai 
atlikti, pasiryžus šį namą pirk
ti, kasoje1 teturint vos apie 20. 
000 dol., kai namo kaina buvo 
be nuolaidų 165.000 dol. Be
rods, anksčiau įsigytieji dveji 
namai su platokais sklypais 
pasitarnavo tiktai užstatui už;
skolą, gi visą pinigų sumą rei-jk{xms - 
kėjo susirasti, 
* Dėka !
vings skolinimo bendrovės pre mis. 
zidento f '"į 
palankumui buvo gauta 100.000

“LIETUVIO SODYBOS” METINES
šių metų balandžiu 1 d. Su- los dar ifėišinokėtos. Dedamos 

kako vieneri metai nuo Aivų- pastahgps pirmoje eilėje paši- 
do nupirkto
lietuviams poilsio uamų. Ši su- niais 
kakds buvo 
dzio 7 d. ..., 
vakaronėje, to ^paties 22-jų bu-! 
tų namo įrengtame rūsyje, 6511 
6517 S. California gtv. Sukak
tuviniam tortui vieną žvakutę 
užžiebė pirmoji Sodyboje vi- apsigyvenusieji

o likusieji bus

Baigiaht dr. Adomavičius 
garbiai padėkojo visiems atsi
lankiusiems, taipgi aukotojams 
už aukas ir kitokią paramą, bei 
pagalbą darbais, tvarkant ir 
gražinant Sodybą. Dėkojo ir 
Alvudo ūkio skyriui, bei eilę 
metų lietuviškus valgius ir gė- 
irahis gaminančioms šeiminin- 
______ir iš to uždirbtais pini
ngais paremiančios Alvudo ka- 

Standard Federal Sa-Įsą. Visas išvardijo pavardė- 
ilinirrirt, Enn/MVvėc

Justino Mackevičiaus^- <roįjau sekė švėikininfak Lab
• V . *-- -/“V ’

dol." paskolos ui 8%.; Likusius, 
reikėjo suskoliriti privačiai iš 
geraširdžių lietuvių; gauta ir 
aukų.

O kai visa smna buvo sukaup
ta;, 1972 m. balandžio 1 d., da
lyvaujant abrfejų pusių advo
katams, buvo įdaryti namo 
pardavimo — pŠrkimo doku
mentai. Žinant, kokią atsako
mybę turi duotieji parašai, tiek 
paskolos lakštuoše, tiek ir pir
kimo dokumentuose, sų rūpes
čiu, bet ir su viltimi pasirašė
me:- Zuzana •Girdvainytė kaip 
pirmininkė, dr. Jonas Adoma
vičius ir sekretorė Ona Algmi- 
nienė.j Ryžtą stiprino, mintis, 
jog pagaliau tikslas jau pasiek
tas. . \ J.-’-ę.';

Šiandien, - metams praėjus, 
atrodo, jog esame gerame ke
lyje į pasisekimą. Kokie var
gai , per ištisus metus lydėjo, 
įsigijus dabar vadinamą namą 
“Lietuvio Sodyba”, gerbia
miems svečiams nušvies orga
nizacijos galva ir siela dr. Ado
mavičius — baigė Ž. Girdvai
nytė. , £

Iš dr. Adomavičiaus prane
šima paaiškėjo, kad po įregis
travimo namo miesto valdžios 
įstaigose, kaip pirktą žinomam 
tikslui, teko daug kartų susi
durti su pasiųstais inspekto
riais, kurie name afrado pra
silenkimų su miesto taisyklėmis 
būtų įrengime, atseit — viola
tion. TitO tarpu, kai pardavu- 
sios namą savininkės advoka
tas buvo užtikrinęs, jog jokių 
Violation nėra. Teko aiškintis, 
teisintis, net $r su teisinu rei
kalų turėti. Ir. aišku, išsitei
sinti. Pagal esamą zoną leista 
įkurti tiktai vadinamą “Retire
ment Home” - vyresni©'amžiaus 
žmonėms. O kol skolos nebus 
išmokėtos, nevalia atsakyti 
butus esamiems nuomininkams.

Dar ir dabar esame tik 
vieną koją įkėlę savininkai — 
teigė prelegentas, — nes sko-

buvęs Čikagiškis dail. Antanas 
RūkŠtelė, adresu 5629-36th Ave. 
North, St. 'Petersburg, .įsigijęs 
šaunius namui su puikia savo 
darbui stiklirie veranda — atelje. 
Jis jau spėjęs ten puikiai akli- 
matijųotis, Ųėtuvių Klube su
rengęs gausingą savo darbų pa
rodą ir klubui? dovanojęs didelį 
savo kūrinį “Tremtinių moti
na”.

St. Petersburg© ir jo kaimy
ninių apylinkių viso lietuviškojo 
gyvenimo širdis ir pulsas yra 
Lietuvių Klubas, pasistatytas 49 
Street ir 46 Avenue N. sankry
žoje — naujas namas su didele 
aikšte automobiliams, su erdvia 
sale publikai, 
dele scena cho
ir įvairiais moderniais pagraži
nimais bei patogumais.

Šis klubas, savo geradariais, 
įrengimais, parengimais, gera 
vadovybe ir gražiu sugyvenimu 
tikrai konkuruoja su Rockfor- 
do, III. garsiuoju Lietuvių Klu
bu. Peterburinečiai (petrapilie- 
čiai) savo klubą yra tiek pamė
gę, kad kas tik gali, stengiasi 
nė vieno. sekmadienio nepraleis
ti nenuvažiavę į savo klubą, kur 
labai nebrangia kaina patiekia
mi puikūs lietuviški pietūs ir 
būtinai programa.; Įdomi šio 
klubo vadovybės. innovacija — 
kaip jie tai sužino, bet.tiksliai 
sužino ir kiekvieną kartą pats 
klubo pirmininkas p. Jurgėla ar 
kuris iš valdybos- iš ^scenos per 
garsiakalbį perskaito, kokie, sve
čiai iš kitų miestų, tą dieną ypa 
apsilankę pietų; tie svečiai pra
šomi atsistoti, sutinkami šil
tais plojimais ir tokiu būdu už
simezga su visais pažintis ir sve
čiai pasijunta patekę į malonią 
didelę lietuvišką šeimą. Nega
na to, jie žino kieno tą dieną ar 
artimiausią dieną yra vardadie
nis ar gimtadienis ir tokiam pa
daro malonų siurprizą paskel
biant, ir su visa publika atsisto
jus sugiedant Ilgiausių metų!

Klubas yra pasidaręs reta, su
sitikimų vieta lietuviams iš vi
sų plačiosios Amerikos šalių, ir 
ypatingai iš Kanados. Teko bū 
ti klube du sekmadienius iš eilės 
ir paskelbtųjų eilėse kanadie
čių tikriausiai buvo dauguma!

Teko susitikti tiek daug se
nai bematytų gerų pažįstamų.■’i r 
buvusių artimų dabar floridle- 
čių ar iš kitų vietų, pav., ponus 
čeledynus iš Philadelphia, Dr. 
Praną ir Dr. Marija Šveikaus
kus iš Roxbury, Mass., minėtą 
dail. Rūkštelę, rašytoją Anta
ną Tūlį, architektą Masiulį iš 
Beverly Shores, miestelio parko 
Lituanica planuotoją, beplanuo- 
jantį su St. Petersburg© klubo 
vadovybe kaip dar geriau pėr- 
statyti klubo pastatą; Joną Sin
kų, buvusį stambų real estate 
ir insurance firmos Chfcagoje 
savininką ir vieną iš pirmiausių 
naujieniečių, kurs 1914 metais 
vienintelis iš Naujienų steigėjų 
turėjo automobilį, dėlto nuvažia
vo į Union geležinkelio stotį par
vežti naujai atvykusį redakto
rių Pijų ’Grigaitį. Sinkus ir 
šiandien juokiasi, kai Grigaitis 
pusiau rimtai sušukęs: “Atvy
kau darbininkų laikraščio reda
guoti, o štai turiu buržujiškame 
automobilyje atvažiuoti!’ t Be- 
p. Sinkus įdavė $10 parvežtij 
Naujienų vajui, o daugiau ža-!

i dėjo duoti pats į Chieagą atva- vėjo milžiniška rausvos spalvos 
žiavęs. Jis su žmona, čikagiškio architektūrinė pabaisa, kadaise 
teisėjo ( a. a.) Zurio sesute, gy- kažkokio ispano turtuolio Don 
vena 3 butų (sau, sūnui ir dūk- Ce Sar tada dar nuosavose Įs
rai) rezidencijoje 6705 Gulf tifundijose pastatytas mūrinis 
Winds Drive, Št. Petersburg viešbutis su daugybe įrengimų 
Beach. ir virš 400 kambarių, bet sa-

Deja, reikia baigti, šiaip apie vininkui subankrotavus tas ori- 
švento Petro Miesto lietuvius ginalus milžiniškas griozdas sto 
būtų galima visą atkarpą pri- vėjo tuščias. Dabar Holiday Inn 
rašyti. Deje, St. Petersburg jį iš pagrindų atrtmontuoja įdė- 
Beach aname gale, kur prasi- darni į atnaujinimo darbą Su
deda Pass dė Grite. iki šiol 000.000 i” * ; K < v & Pr.

daros organizacijose dirbanti p. 
Aldoha Rimienė ‘ išreiškė, daug 
geriausių linkėjimų dr. Ado
mavičiui ir Alvudui jų naudin
goje veikloje. Ji prisiminė ir 
tuos sunkiai besiverčiančius su: 
pragyvenimų seno amžiaus.

.... Į. .' ... ■ ■■■* " . -.-J..' J . ■ J.- ■ ' -r-į

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią j 

knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl. $6.00
K. Bielinis, OIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl................... $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai

Įrištas, 431 psl. ____ !/..... ............... ... ........ —..........  $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psl., Įrišta — $3,00, minkš 
tais viršeliais — ______ __________ _________ _____ $2.00 5

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl. $5.50
Kipras Bielinis, GANA T0 JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. . ..,..... ’..... ................................... .-_...........................$5.00 1
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. ......  $3.00
P. LiūdžiuViene, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psl. .................     $1^0 !
S. Michal senas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

minkštais viršeliais — $4.00, Įrišta — _____ ________ $5.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

psl., dabar tik ......................      $10.00

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted Št, Chicago, HL 60608.— Tel. HA 1-6100
t - --------------------------------------------------—......... ......-......................... . . ■ -_4
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Great 
American 

Dream 
Machine.

America is the place that is madfe 
out of dreams. And, UJS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in les® than 
six years. That means your dreams 
cancome tree fester than e vet before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American 
'"ram will be a reality.

cart of dreams. 
Bonds

Now Bonds mature in less than six years.

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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NAKAS

Dailidės, Perkūno ir Velnio 
pasaulinė premjera

Kur? Ogi, Detroite, Lietuvių 
namuose. Sekmadienį, balandžio 
15. Ateitininkų rengtoje popie
tėje jaunai ir senai publikai.

Turėjo būti ir antras veika
lėlis — Petriukas ir vilkas. Pra
nešėja, Rita Garliauskaitė atsi
prašė. Esą, dėl techniškų kliū
čių, ar kaip ten Tad matėme 
tik vieną lėlių teatro gabalėlį, 
užtrukusį apie penkiolika minu
čių.

Turinys labai paprastas. Išėjo 
dailidė pasaulio pamatyti. Greitai 
prisiprašė kartu keliauti Perkū
nas, o kiek vėliau — ir Velnias. 
(Veikėjus žymiu didžiosiomis 
raidėmis, tartum jų. “profesija” 
atstotų vardus). Po pasaulį tri
se pakeliavę, panoro gražiai, ra
miai gyventi. Pasistatė namus. 
Prisisodino — prisisėjo daržo
vių, ypač Velnio mėgstamų ro

pių. Gyventi jiems sekėsi. Tik 
vienas didelis nemalonumas: 
naktimis atklysdavo Boba ir 
vogdavo ropes. Visi trys pa- 
nakčiui ėjo sargybą, kad vagilką 
sugautų, čia jau pasakoti sus
tosiu ir nebesakysiu, kaip ten su 
ta Boba reikalai dėjosi, nes, gir
dėjau, vaidinimas bus kartoja
mas Čikagoje.

Prieš ketvirtį šimtmečio Vo
kietijoje lėlių teatro prisižiū
rėdavome visi, kas tik mėgome 
pasakas. Tokiame, pavyzdžiui, 
Muenchene,, net keliuose kino 
teatruose matydavome Kasperle 
ir, regis, Zepperle visokius ten 
heroiškus žygius atliekant, be- 
gelbstint galvažudžių pagrobtą 
senelę. Tarp veikėjų — mario
nečių ir mažųjų publikos užsi- 
megsdavo tamprus ryšys. Ma
žieji šaukdami nurodydavo gal-

SVEIKINIMAI 
IR GERIAUSI LINKĖJIMAI 

VISIEMS MŪSŲ PAŽĮSTAMIEMS 
IR KLIENTAMS 

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA

MT. GREENWOOD 
Town & Country Liquor Mart, Inc.

EDWARD BEINOR, President

M

TeL BE 8-4004
; 3119 W. 111th St , Chicago, BL 60655

Frank D. Savickas 
State Senator 
27th District

važudžio buveinę ir padėdavo 
senelę išvaduoti. Detroito Lie
tuvių namuose, nors, iš pusantro 
šimto publikos bent pusė buvo 
mažamečiai, labai aiškaus kon
takto tarp marionečių ir publi
kos nesirado ir mažieji nepadėjo 
nei Perkūnui, nei Velniui, nei 
Dailidei vagilkos Bobos sugauti. 
Bet tai jokiu būdu nebuvo ak
torės Laimos Rastenytės, jos vy
ro Dariaus Lapinsko ir (atsipra
šau, nesu tikras dėl vardo) 
Alensko kaltė. Minėti trys as
menys, lėlių spektaklėlį mums 
iš Čikagos atvežę, viską atliko 
pasigėrėtinai puikiai. Visos ke
turios marionetės (Dailidė, Per
kūnas, Velnias ir Boba) buvo 
labai impresyvios ir skirtingos 
tiek balsais, tie ir išvaizda. Pa
prastos, bet vaikų pasauliui la
bai tinkamos dekoracijos: miš
kas, su šviesa lange namas, ro
pės. šviesų efektai fantastiški, 
išradingi. Ypač gražiai atrodė 
naktis, kai Boba ropes vogdavo.

Prieš spektaklį spaudoje bu
vo skelbiama, kad muzika bus 
Dariaus Lapinsko. Muzikos, de
ja, čia nebuvo. Kalbėjausi su 
Darium po spektaklio,' radęs jį 
scenoje marionečių dėžę išmon
tuojant. Sakė, kad muziką pri
taikyti svetimame mieste, sve
timoje scenoje labai sunku. Bu
vo pasitenkinta tik ne muziki- 

; nių garsų efektais.
Jeigu labai tampraus kontak

to tarp veikėjų ir publikos ne- 
I buvo, tai tik todėl, kad mūsų 
■ publika marionetės teatro ne
pažįsta. Laima ir Darius La
pinskai čia yra pionieriai. Būtų 
gerai, kad jie nenustotų ūpo,

jeifctf pradžioje ir nebotų labai 
entuziastiškai sutikti. Po kelių 
ar keliolikos spektaklių mažieji 
žiūrovai tikrai marionetės tea
trui įsitvirtinant, galėtų įsijung
ti ir mūsų jaunimo rašytojai su 
auklėjančiais bei lietuvinančiais 
veikalėliais. Man regis, kad, sa
kysime, vaikų darželio amžiaus, 
o ir pirmaskyriams bei antrasky- 
riams vaikučiams, lietuviška 
marionetė būtų daug supranta
mesnė, negu “rimtos" lituanis
tinės pamokos.

Pradžioje minėjau, jog ma
rionetės buvo rodomos vos pen
kiolika minučių. Sakysite, ar 
vertėjo dėl 15-kos minučių su
vežti vaikus iš tolimiausių De
troito metropolio apylinkių ? Tik
rai, 15-kos minučių programos 
būtų buvę mažoka. Bet prieš 
marionetes vietiniai ateitininkai 
dar suvaidino teismą. V. Pieta
rio vieno veiksmo pasakėlę, ku
rią inscenizavo mokytoja Jad
vyga Damušienė, o vaidino apie 
20 vaikučių. Svarbiausi šio vei
kalėlio veikėjai buvo Živilė Id- 
zelytė, Darius Skiotys ir Alma 
Lėlytė. Pirmieji du atliko ilgo
ką žodinį įvadą, o trečioji — pa
sakotojos rolę. Visi savo rolėse 
buvo stiprūs, o ypač Ž. Idzelytė, 
kuri labai gerai valdė balsą, la
bai gerai mokėjo ilgą monologą 
ir gražiai reiškėsi žodine inter
pretacija. Gi į sceną susirinkę 
visokį žvėreliai bei paukščiai, 
publiką stebino nepaprastai pui
kiais kostiumais. Taigi, prie 
Dailidės, Perkūno ir Velnio pri
dėjus Lapės teismą, jau susi
darė beveik valandos programa, 
kurios mažajai mūsų publikai 
jau beveik užteko.

VILNIEČIAMS TIKRAI RŪPI VILNIUS
Vilniaus S-gos Centro Val

dybos paskelbtas konkursas pa
rašyti apie Vilnių knygą — ro
maną yra labai kilnus ir nau
dingas žygis. Pirma negu ginti 
Vilnių mokslinėmis knygomis, 
reikia , kad visa tauta, o ypač 
mūsų jaunimas jį pamiltų ir 
įvertintų, kaip mūsų seną ir 
garbingą sostinę.

Tokioj knygoj galima iškelti 
ir įrodyti Vilniaus ir jo apylin
kių lietuviškumą, jo senų gy
ventojų kilmę ir jų būdą, kurs 
niekad nebuvo nei lenkiškas
nei gudiškas, nei kitoks.

JŪSŲ ŠEIMAS SU 
ŠVENTOM VELYKOM

Nesenai išėjusi 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, III 60608

Pavergtoje Lietuvoje
---------------------------------------------------------  . FOTO REPORTAŽAS

Istorikai, politikai įir visas 
pasaulis žino, kad Vilnius bu
vo ir turi būti Lietuvos sostinė, 
bet politikams trūksta ne žinių, 
kad Vilnius yra Lietuvos sos
tinė, bet jiems trūksta drąsos 
kovoti ir priešintis agresoriams 
ir melui.

Taigi ne dėl nežinojimo ko
munistų vergija plinta ne tik 
po visą Europą, bet artėja ir 
prie Amerikos, bet nuo trūku
mo tikro žmoniško jausmo, tau
tinės savigarbos, o dažnai ir 
nuo subversijos.

Vilniuje Rasų kapinių lankytojai didžiausią dėmesį kreipia į Mikalojaus Čiurlionio kapą. Tas lie
tuviškojo meno genijus mirė 1911 metais ir buvo Vilniuje palaidotas. Neteko jam matyti nei 
atgimusios laisvos Lietuvos* nereikia jam šiandien žiūrėti į ruso ir vėl pavergtą Lietuvą. Netoli 
Čiurlionio kapo ilsisi kiti lietuviški milžinai, kaip Basanavičius, broliai Kipras ir Mikas Petrauskai, 
Balys Sruoga, V. M. Putinas ir kiti. Kiekvienam lankytojui metasi į akis šių vyrų gražiai ir ati

džiai aptvarkyti, apsodinti gėlėmis ir apravėti kapai. Praeitą vasarą Lietuvoje traukta foto.

Kryžiuočiai — Vatikano sam
diniai padarė mūsų tautai pa
čią baisiausią skriaudą, kurią 
net įsivaizduoti ir išreikšti sun
ku, bet didelė dalis mūsų tau
tos su pagarba velka kryžiuo
čių kardu atvilktą dvasinį skur
dą. O žmogus patekęs į sveti
mą dvasinę vergiją, neturi va
lios ir garbės kovoti ir fizinia 
už savo tautos laivę.

Dabar atsiranda tarp mūsų 
ir kruvino Stalino palikimo 
garbintojų, kai dar nuo ko
munistų žiaurumo mūsų ne
kaltų motinų ir vaikų pralietas 
kraujas dar nesuskubo atšalti. 
Kodėl taip yra? Todėl, kad 
tauta neturi savigarbos ir vie
ningo ryžto kovoti, nes ji ne
buvo tinkamai auklėta, o tik 
buvo blaškoma visokių bever
čiu izmų.

Mūsų laikų atominiame am
žiuje yra daug tinkamų būdų 
kovoti ir laimėti, bet mūsų 
tautos palikuonys yra taip su
menkę ,kad jie bijo net pagal
voti apie kovą, jis bijo net iš
girsti žodžio, kurs kviečia ko
voti.

Taigi pradėti kovą už mūsų 
sostinės Vilniaus laisvę, reikia 
jį visa esybe pamilti ir gerbti 
savo tautos didingą praeiti ir 
jos būdą. Todėl Vilniaus Są
jungos paskelbtas konkursas 
yra kilni pradžia mūsų tautos 
pasiruošimui kovai.

Todėl visos tos pastabos: V. 
žemaičio, J. Talalos ir Algio 
Kaziulio, kurias reikia žinoti, 
bet be tam tikros kovos išvys- 
timo jos neturi tinkamos ver
tės. Nes jie vieton pulti tuos, 
kurie naikina Vilnių su pagal
ba Vatikano, arba Maskvos, jie 
mėgina nuslopinti vilniečių pa
stangas atgaivinti mūsų tautos 
meilę tavo sostinei Vilniui.

Be to, niekas nedraudžia 
minėtiems asmenims paruošti 
mokslišką knygą apie Minių, 
sudaryti tam reikalui komite
tą, surinkti lėšų ir išleisti , bet 
ne taip, kad vien kritikuoti.

Dar, be to, kur buvo anks
čiau tie žinovai, kol vilniečiai 
nebuvo paskelbę to konkurso. 
Taigi ir šiuo atveju tas konkur
sas buvo reikalingas ir nau
dingas, nes jis pažadino be- 
snaudžiančius.

Aš esu pats vilnietis ir esu

Pavainikiai gimimai 
Sovietuose daugėja

Vienas sovietų laikraštis “Li- 
teraturnaja Gazeta” pirmą kar
tą viešai pripažino, kad nelega
lių (pavainikių) kūdikių gimi
mai Sovietijoje nepaprastai pa
didėję, būtent nuo 20 iki 24 me
tų moterims padidėję 450 nuo-

šimčiais, o amžiuje nuo 15 iki 19 
metų merginoms padidėję 350 
nuošimčiais, tačiau tokių gimi
mų kraštas parodytas ne Sovie
tų Rusija, o sovietų Bielorusija. 
Skaičiuojant pagal Bielorusijos 
statistiką, visoje Sovietų Są
jungoje tokių pavainikių gimi
mų 1970 metais esą buvę 649,000.

Abortai Sovietų Sąjungoje 
yra legalūs ir kaštuoja 5 rub.

dėkingas Vilniaus Sąjungai, 
kad ji pagyvino kovą mūsų 
sostinei vaduoti.

Inž. M. Aukštuolis

SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Mes švenčiame 50 m. sukaktį
Mokame iki 6% Dividendus ir 
dar duodame dovanų. Universal

SAVINGS

JEI PADĖSIT E TAUPYMO SĄSKAITON $100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 
4 stiklus.

JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ir daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradienį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. 
Ketvirtadienį nuo 9 iki 6 vai. vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. 
vak., o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

UNIVERSAL
SAVINGS* LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Tikime prisikėlimu
Visi šiaurės pusrutulio gyventojai jaučia artėjanti 

pavasarį ir ruošiasi didžiajai Pavasario šventei. Krikš
čioniškas pasaulis tiki Kristaus prisikėlimu, visa žmonija 
nori, kad kieviename mūsų gražūs žodžiai virstų gerais 
darbais. Kiekvienas, senas ir jaunas, didelis ir mažas, 
jaučiame artėjantį Pavasarį, žinome, kad kiekvienas 
žolynas prisikels ir, jeigu turės palankias sąlygas, gra
žiai bujos.

Mes, lietuviai, gyvenantieji milijoninėje žmonių jū
roje, tikime, kad kartu su artėjančiu pavasariu, gimtinis 
mūsų kraštas prisikels laisvam ir nepriklausomam gy
venimui. Esame tikri, kad lietuvių tautos išsiblaškymas 
po visus kontinentus, nežiūrint į visus vargus ir skaus
mus, bus naudingas didelėms išsilaisvinimo pastangoms. 
Jaučiame, kad lietuviams, pradžioje svetima ir nepažįs
tama žmonių masė darosi jiems artimesnė, supranta jų 
vargus ir pritaria jų siekiams. Sovietų karo jėgoms oku
pavus Lietuvą ir pavergus gimtiniame krašte gyvenusius 
lietuvius, Sumner Wells vienas pareiškė protestą prieš 
rusų karo jėgų prievartą. Okupantas per dvidešimt metų 
be atodairos naudojo visas priemones lietuvio atsparu
mui palaužti, bet nepajėgia.

Niekad okupantas nebuvo taip susirūpinęs lietuviais, 
kaip jis jais rūpinasi dabartiniu metu. Jis žino, kad lie
tuviai neturi teisės dalyvauti Jungtinių Tautų komisijo
se, nes Lietuva dar nepriimta į Jungtines Tautas, bet 
lietuvius jis atsiveža rusų sąskaitom Užsienin siunčiami 

. lietuviai sportininkai taip pat apmaunami rusiškomis ke
puraitėmis. Į daugelį rusų okupuotų sričių priimami tu
ristai dešimčiai dienų, o į Lietuvą važiuojantiems žmo
nėms apkarpomas laikas. Rygoje ir Taline, Kijeve ir 
Odesoje turistai gali prabūti dvigubai ilgesnį laiką, negu 
rusų pavergtoje Lietuvoje.

Taip pat pastebėjome, kad niekad okupantas nenau
dojo tiek daug pinigų ir energijos išsiblaškiusiems lie
tuviams paveikti, kaip jis tai daro dabartiniu metu. Į 
kiekvieną didesnę lietuvių koloniją jie siunčia apmokytus 
agentus, kurie stengiasi įsibrauti į lietuvių organizaci
jas, apardyti lietuvių vienybę ir suskaldyti laisvės trokš
tančių lietuvių gretas. Iki šio meto Šis darbas jiems nevy
ko, bet užsienio lietuviams komiteto pirmininkas jau pa
sigyrė gana plačiai užmegztais ryšiais.

Pačioje Lietuvoje jie sudarė apmokytų žmonių spe
cialų policijos ir žvalgybos dalinį, kuriam pavesta sekti

čumuv lietuvių darbuotų ir nagruMti jų ideologiją. Jie 
sudarė užsienyje gyvenančių veiklesnių lietuvių kartote
ką, kad galėtų panaudoti žinias saviems tikslams. Jie 
turi paruošę užsienyje gyvenančių lietuvių giminių są
rašus, kad galėtų Lietuvoje likusius naudoti įvairiam 
šantažui ir gąsdinimams. Jie siuntė ir rengiasi toliau 
siųsti įvairias delegacijas į Ameriką, kad galėtų paveikti 
paskirus asmenis ir jų grupes.

Bet iki šio meto mažai ką jie telaimėjo. Visi jų pla
nai nedavė kuktų rezultatų. Patį gražiausią balsą turinti 
lietuvaitė dainininkė buvo priversta paskubomis grįžti į 
Lietuvą, net sutarto koncerto nebaigusi. Milane, Kaune 
ir Vilniuje ji gražiai dainavo, bet kai pavažinėjo po di
desne* Amerikos lietuvių kolonijas, tai josios balso sty-

“sugedo”. Maskvos gydytojai uždraudė jai ir Vil
niuje dainuoti. h

Rusams tarnavęs lietuvis generolas, parsidavęs žur
nalistas čekistas ir patys gabiausieji partijos instituto 
nariai nepajėgė paruošti planų užsienio lietuviams su
skaldyti Rusų policija suskaldė rusus emigrantus, ge
rokai paveikė ukrainiečius, bet ji nepajėgė paguldyti lie
tuvių. Šiandien Maskva leido lietuvių skaldymo darban 
įkinkyti patį geriausią sovietinės Lietuvos rašytoją ir 
Maskvos politikai atsidavusį naują lietuvių vyskupą. Be 
jau vakar dtliotų nevykusių Juozo Baltušio minčių, su
kviestiems Kazakavičiaus bendradarbiams, Baltušis dar 
šitaip kalbėjo:

“Visų pirma, draugai aš turiu galvoje mūsų 
kultūros žmones: rašytojus, dailininkus, kompozi-

bai daug — šimtai ir šimtai. Ir jeigu kiekvienas jų 
per metus nors vienu, tegul ir nedideliu darbu prisi
dės prie ryšių su užsienio lietuviais, iš tikrųjų kaip 
įspūdingai jie praturtintų tuos ryšius, kaip paspar
tintų tautiečių suartėjimo procesą. Darbo formų čia 
yra visokiausių. Pačių įvairiausių, pritaikomų visų 
profesijų kultūroms. Ir ne tiktai kultūros žmonėms. 
Drg. Kazakevičiaus pranešime pasakyta, ką reikia 
daryti Reikia tik gerų norų. Man atrodo, kad mūsų 
respublikos kūrybinės organizacijos turėtų įtraukti 
į savo veiklos dienotvarkę klausimą, kaip jų kūry
binė organizacija ir jos narai talkininkauja kultūri
niams ryšiams su tautiečiais užsienyje. Mūsų pagal
ba, draugai, aktyvus mūsų dalyvavimas šioje veik
loje turėtų įgauti masinį pobūdį. Uždavinys pakan
kamai svarbus siekti tokio talkos pobūdžio — masi
nio pobūdžio.” (Vilnis, 1973 m. bal. 17 d., 4 pst).
Pavieniai asmenys nepajėgė atlikti paskirto darbo. 

Generolas jau atleistas, Kazakevičius darbo atlikti nesu
geba. Baltušis kviečia išvystyti masinį judėjimą. Reikia 
manyti, kad Amerikos lietuvius Užvers laiškais ir įvai
riausia literatūra. Reikia tikėtis, kad lietuviai pajėgs at
silaikyti ir prieš masinį frontą, kaip jie atsilaikė iki Šio 
meto. Esame tikri, kad lietuviškos masės yra Lietuvos 
laisvės šalininkų pusėje. Juo daugiau žmonių įsitrauks į 
šį darbą, tuo didesnis bus laisvės šalininkų skaičius. Jei
gu Lietuvos laisvės priešai griebsis šitokių metodų, tai 
reiškia, kad iki šio meto naudoti metodai nedavė lauktų 
rezultatų. Pasitikime lietuviais, todėl ir tikime laisvos, 
nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos prisikėlimu.

tUAI
GARSINKITES NAUJIENOSE

JURGIS JALINSKAS

Spaudos pabiros
(Tęsinys)

1941 metų pradžioje Vokieti
jai ir Rusijai pasikeičiant “nuo
savais piliečiais”, ir poetui Juo
zui Mikuckiui buvo leista išre- 
patrijuoti į Didįjį Reichu. Ne 
tiek, kaip vokiškos kilmės as
meniui, nes tokiu jis nė būti ne
buvo, bet kaip bolševikiniam 
agentui. Kokius patarnavimus 
jis, atsirūręs Vokietijoje, pada
rė rusams, nežinia. 'Rėk teži
noma, kad II-jam Pasauliniam 
Karui pasibaigus, jis patapo iš 
“repatrianto” “dypuku” ir gy
veno vienoje tremtinių stovyk
loje, iš čia rašinėdamas tuos 
“dypukus” lietuvius neigiamai 
nušviečiančius straipsnius new- 
yorkiškei komunistinei - bimbi- 
nei “Laisvei’. Tuos savo raši
nius J. Mikuckis siųsdavo ne 
tam raudonlapiui tiesiogiai, bet 
per “nuobažnų” tarną — dak
tarą Kaškevičių-Kaškaitį, kuris 
prieš keleris metus išvyko į da
bartinę Lietuvą... numirtį... Po 
kurio laiko jį pasekė iš Baltimo- 
rės ir prievarta okupanto agen
tu patapęs poetas Juozas Mikuc
kis. Jam šiame krašte pasidarė 
nebejauku gyventi, nes patyrė, 
kad jo “slaptoji misija” lietu
viams žinoma.

II-jam Pasauliniam Karui bai
giantis ir maskviniam okupan
tui antrą kartą grįžtant į Lietu
vą, didelis skaičius lietuvių, pri
simindami pirmosios rusiškos 
okupacijos terorą, pasitraukė į 
Vokietiją, o iš čia jiems buvo 
leista išvykti į kitus vakarų Pa
saulio kraštus. Su 1944 metais 
iš Lietuvos pasitraukusiais lie
tuviais atvyko ir vienas kitas 
bolševikiškas agentėlis. Juos 
tėvo Stalino tarnai čia vėl su
siieškojo ir paskyrė atitinkamus 
uždavinius. Jie, visų pirma tu
rėjo pareigą įsibrauti į šalpos 
(UNRRA-IRO ir L. Raudonojo 
KryiaUs) organizacijas it į po
litinių veiksnių tarpą ir čia at
likti pavestas “misijas”. Kai 
kurie, išaiškinti, kiti — atlikę 
bolševikų skirtus uždavinius, 
“savanoriškai” grįžo į okupuo
tą Lietuvą; kiti, be abejonės, 
dar ir dabar tebesiriausia Lais
vame Pasaulyje esančių lietuvių 
organizacijų ir politinių veiks
nių tarpe. Ne veltui chicagiškė 
komunistinė “Vilnis” praeitais 
metais, po A. Alseikos “sensa- 
singo” grįžimo į Lietuvą, pasi
džiaugė, kad panašių “sensacijų” 
būsią ir daugiau...

Prabėgomis, štai keletas grį
žusiųjų pavardžių:

Birutė Simonaitytė, Albinas 
Morkus-Markevičius, Vincas Oš- 
kinis, Povilas Kazakevičius, Drą- 
sutis Šova, Juozas Mikuckis, 
Vytautas-Kazimieras Alseika.

Taigi: Vytautas Alseika, iš 
nuosavo “paklydimo” atsipei
kėjusi “žvaigždė” 1972 metais 
išskriejusi j dangiškai “laisvai” 
kvėpuojantį gimtinį kraštą ir iš- 
sivežusi pasivogtus dokumentus 
bei kai kurių asmenų privačius 
laiškus. Taigi, bene, bus buvusi 
stambiausia Lietuvos okupan
tams šnipinėj usi “lydeka”.

Kai kas mūsiškių tą dvasiniai 
nusipiepusį tautietį bando ly- 
giagretinti net pasaulinio mas
to šnipui — Richardui Sorgei, 
vokiečiui žurnalistui, II Pasau
linio Karo metu gyvenusiam Ja
ponijoje ir iš čia išdavinėjusiam 
karines paslaptis rusams. Apie 
tai Naujienos (š. m. kovo mėn. 
17 d.) iš Europos Lietuvio per
sispausdino J. Petraičio laišką.

Niekas, susipažinęs su V. Al
seikos pareiškimais nuvykus jam 
nuolatiniam apsigyvenimui Lie
tuvoje, nepatikės, kad V. Alsei
ka lygintinas su pasaulinio mas
to šnipais. Tiesa, jis ilgus me
tus šnipinėjo dabartiniam Lie
tuvos okupantui ir nuvežė jam 
apsčiai “paviršiaus”, bet tos 
“dovanos” liečia ne pasaulinės 
politikos paslaptis, o pačių lie
tuvių, vedančių kovą su rusiš
kuoju okupantu dėl Lietuvos iš
laisvinimo duomenis ir tai kovai 
vadovaujančius asmenis. Tuo 
būdu Vytautas Alseika buvo ne 
kas kitas, kaip nuosavos šeimos 
apvogėjas ir apiplėšėjas.

Ką jis tuo laimėjo? Pats sau 
užsikrovė gėdos ir niekšelio dė
mę, o savo tėvams, giminėms ir 
artimiesiems supurvino jų gerą 
Vardą.

Ar jis, savo vagystėmis ir pa
tarnavimais Lietuvos okupantui, 
daug yra pakenkęs mūsų poli
tiniams veiksniams ir, aplamai, 
lietuviškai veiklai užsienyje? 
Apie tai, žinantieji išvogtų do
kumentų svarbą ir parankėje 
turėdami Lietuvoje 1972 m. Vil
niaus “Žinijos”, salėje V. Alsei
kos ilgoko pranešimo tekstą, ga
lėtų pateikti išsamią studiją. 
Bet ar verta: juk dėl V. Alsei
kos vagysčių ir jo okupantui 
pasigerinančio viešo pranešimo 
nesugriuvo nei Altą, nei Vlikas, 
nei Pasaulinė Lietuvių Bendruo
menė, kurios tam šnipeliui, nuo
lat čia besisukinėjusiam, pusė
tinai ir artimai pažįstamos bu
vo? O eiliniam ano pareiškimo 
skaitytojui susidaro įspūdis, kad 
tų veiksnių ir organizacijų dar
buotojams suteikiamas savotiš
ko išaukštinimo ir pagyrimo pa- 
žymėjimas: ne kiekviena tau
tybė, esanti emigracijoje, pajė
gia tokiu atkaklumu ir pasiryži
mu vesti kovą dėl savo krašto 
laisvės.

Savo viešame pranešime V. 
Alseika okupantui ir jo pakali
kams giriasi:

“...Manau, neklystu teigda
mas, jog mano darbas Viike ir 
jo Vykdomojoje Taryboje, įga
lino mane geriau pažinti lietu
vių emigracijos problemas, jo 
antitarybinių veikėjų tarpusa
vio ryšius, santykius su kraštu, 
pažinti tikrąjį socialinį tos emi
gracijos sluoksnių veidą ir Va
karų valstybių skiriamą jai vaid
menį.

“Man dirbant Viike, teko ne 
tik tiesiogiai dalyvauti jo vei
kloje, bet ir susipažinti su įvai
riais konfidencialiais dokumen
tais. Numatau tą medžiagą pa
naudoti knygai, kuriai norėčiau 
skirti savo pagrindines pastan
gas”. (Pabraukta mano J.).

Taigi, va, ką šnipelis, belai
žydamas jo gimtinio krašto oku
panto rankas, ruošiasi padaryti: 
parašyti knygą apie savo išda
vikišką darbą.

Prie tokio Vytauto-Kazimiero 
Alseikos užmojo norisi pridėti 
šį “pranašavimą”: jis tokią kny
gą gali parašyti, tačiau toji kny
ga,’ nors okupanto cenzorių iš- 
lesinėta ir jų visokiais priedais 
papildyta, Lietuvoje nebus par
davinėjama. Ji bus skirta tik 
eksportui panašiai, kaip yra lei
džiamai “Gimtasis Kraštas”, 
specialiai ir išimtinai tik lietu
viams emigrantams skirtas.

Antra “pranašystė”: V. Al
seika savo užsimotos knygos ne
parašys: nesuspės, nes bus pri
verstas be laiko nužygiuoti Albi
no Morkaus-Markevičiaus ir po
eto Juozo Mikuckio keliu į... ka
pines. Juk “mauras” savo dar
bą atliko ir daugiau niekam ne
bereikalingas. Pagyvensime — 
pamatysime... (b. d.)

Lietuvių Moterų 
Piliečių Lyga

Lietuvių Moterų Piliečių Ly
gos susirinkimas įvyko šio ba
landžio 1 dieną Mrs. Lenos 
Laucus namuose. Kadangi oras 
tą dieną buvo lietingas, tai su
sirinkime narių nedaug daly
vavo.

Buvo iškeltas klausimas, ar 
nebūtų smagu vasaros metu tu
rėti savo draugišką sueigą, 
narės tam pasiūlymui pritarė 
ir valdyba turės tuo reikalu 
pasiteirauti.

Kiekvienais metais visos Ly
gos narės būdavo pagerbtos 
Motinų Dienos pietumis, bet 
susirinkimas nutarė šiemet 
tuos pietus praleisti ; taip pat 
nutarė gegužės mėnesį susirin
kimo neturėti. Tad sekantis 
susirinkimas įvyks birželio 
mėn. 3 dieną.

Po susirinkimo buvo skanių 
užkandžių, kuriuos parūpino 
šeimininkė Mrs. Laucus su ki
tomis narėmis. E. M. McNamee

JONAS BERTAŠIUS

TEISĖ AR SMURTAS?
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Tat jeigu šitą gręsusį komunistų per
versmo pavojų, už kurį buvo sušaudyti 4 
komunistai, kaip suderinti su Suvalkijos 
ūkininkų streiku, kurio rezultate taipgi 
sušaudyti 4 ūkininkai (mirties bausme bu
vo nuteisti 7 ūkininkai ir tik 3-jų buvo pa
sigailėta). Nuteistiesiems nebuvo leista at
sisveikinti net su savo šeimomis ir teismas 
vyko prie uždarų durų, be liudininkų ir be 
teisino gynėjų.

POLONIZACIJOS PAVOJAUS 
KLAUSIMAS

Jeigu Švietimo ministras prof. V. Če
pinskis buvo davęs leidimą lenkų mažu
mai įsteigti RO mokyklų, tai opozicija turė
jo išsiaiškinti, kiek iš tikrųjų tokių mo
kyklų buvo įsisteigę, kaip tos mokyklos bū
tų buvusios tvarkomos ir kokius mokyto
jus švietimo ministerija būtų paskyrusi 
toms mokykloms vadovauti.

Iki tam laikui nebuvo įstatymo, kuriuo 
remiantis švietimo ministras būtų turėjęs 
teisę neleisti tokioms mokykloms įsisteig
ti. Mūsų konstitucija mažumų teisės ne
buvo susiaurintos ir užteko tik atatinka- 
mamo piliečių skaičiaus prašymo, kad 
mokykla įsisteigtų.

Lenkų mažuma seime turėjo savo at

stovus už kuriuos buvo pasisakę 55843 as
menys, tuo tarpu kai tautininkai skaitė sa- 
ve turį teisę kalbėti visos tautos vardu, o 
lenkų mažumai nevalia turėti ir savų mo
kyklų?

Ar nėrėikia galvoti, kad skelbtasis po
lonizacijos pavojus buvo per mažas arkliu
kas, kad pateisintų savo veržimąsi prie 
valdžios, kuris per rinkimus iš rankų bu
vo išsprūdęs.

Pagaliau dėl lenkų skaičiaus Lietuvoje 
turėtų prisiimti kaltę krikščioniškasis blo
kas ant savęs, nes per bažnyčias Lietuvos 
kunigai , susidėję su lenkais dvarininkais, 
nutautino — sulenkino žymią dalį mūsų 
Tautos.

Kaip tautininkai galėtų išaiškinti polo
nizacijos gtęsūsį pavojų, jeigu savu Vieš
patavimo metu pasiskubino lenkų dvari
ninkams prie 80 ha. Žemės Reformos nu
statytos normos pridėti dar TU ha., pakel
dami tą normą iki 150 ba. PradėjU sku
bintis lenkų dvarininkams atsilyginti Už 
nusavintas žemes pinigai* arba mišku. Tat 
ar čia nebuvo lenkiško elemento — pačių 
didžiųjų Šulų medžiaginis parėmimas ir 
tuo pačiu lenkiško elemento stiprinimas?

Savanoriams žrirtėS florinus nepadidfno, 
o lenkus rado reikalo skubiai paremti. Ar 
šitoks polonizacijos rėmimas ir stiprinimas 
neturėjo taipgi būti baudžiamas. Ar tai ata- 
tiko Steigiamojo Seimo priimtam įstaty
mui?

Tat kodėl tie Gruodžio 17-tos dienos
4

didvyriai, gelbėjusieji Lietuvą po poloni
zacijos, nerado reikalo nuversti tautinin
kų valdžią, . kuri taip aiškiai buvo pasišo
vusi remti Lenkų (polonizacijos ) šulus — 
dvarininkus? Kodėl toks skirtumas?

KAS TIE PARTINIAI FANATIKAI?
M. Kavolis rašo: “... kad tik nuo gy

venimo atitrūkę partiniai fanatikai nesu
pranta komplikuotų teisės ir socidlės dės
nių bei gyvenimo reikalavimų, gali ginčy
ti Gruodžio 17 d. akto pobūdžio”.

Tat čia ir iškyla klausimas, ar tautų 
nepriklausomo gyvenimo bėgyje teisei įsi
gyventi yra vartojami perversmai ir tam 
panašūs būdai? Kuriam reikalui tuomet 
rinkti tautų atstovai priima konstitucijas 
ir vyriausybių viršūnės prisiekia koustitu- 
cijda dėsnių laikytis ir tomis teisėmis grįsti 
visa valstybės gyvenimą?

Tamstai, kaip teisininkui, yra žinomas 
vokiečių posakis iš gyvenimo: “Wet hat 
m ach t, der hat recht" o lietuviškam gy
venimui pritaikius būtų: “Kieno burna 
platesnė, to ir teisė didesnė”.

Tamstos logika Vadovaujantis, tai ir 
bolševikams okupavus LfetuVą. pravfedus 
rinkimus į Liaudies Seimą, kuris vėliau 
susirinkęs nutarė įjungti Lietttvą į S. S. S. 
R., tai ir čia anot Tamstos logikos yra 
komplikuota teisė ir gyvo gyvenimo reika- 
lavittaas“.

tinau, kad Tamsta Šiuo atveju tokios 
(komplikuotos) teisės nepateisini, bet to
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kiu atveju “liaudies Seimo” atstovas ga
lėtų ir Tamstai pasakyti, kad Tamsta ne
supranti komplikuotų teisės dėsnių, bei 
gyvo gyvenimo reikalavimų ir esant parti
niu fanatiku”.

Todėl mano manymu nereikėtų kirsti 
tos šakos, ant kurios sėdima.

Lietuvos demokratai Šiuo atveju yra lo- 
giškesni už Tamstą, nes nė vieno iš tų įvy
kusių smurtų nepripažįsta, atmeta ir smer
kia.

SMURTAS TAI NĖRA JOKIA 
PATEISINAMA TEISĖ

M. Kavolis atsakydamas | K. Škirpos 
pastabas tilpusias Dirvoje pabrėžia: *... 
K. Škirpai, kaip nukentėjusiam, leistina 
yra vaizdą išpūsti ir svarstomą aktą per
dėtai pavadinti smurtu” ir toliau rašo: “... 
išimtinu požiūriu mūsų svarstomas aktas 
buvo teisė, bet ne smurtas".

Tat leiskite dabar paklausti, ar toji tei
sė išplaukė iš visos Tautos, ar tik iš mažos 
karininkų grupės?

Kitoj vietoj M. Kavolis rašo: “Visuo
menės savisaugos samprotavimas yra lei
džiamas pagal socialinę etiką”. Šis argu
mentas būtų teisingas, jeigu po perversmo 
už mėtų, ar dvejų būtų bttvę laisvai leista 
Tautai pasisakyti ir atsiklausti dėl tos vi
suomenės savisaugos”.

Kuomet Valstybės Tarybos pirminin
kas A. Smetona, 1918 metų gale pabėgo į 
Vokietiją su savo draugu, tai gal tikrai

padarė savisaugos sumetimais, nors isto
rikas Jakštas sakosi: “tiesiog koktu skai
tyti, kad Lietuvos Tarybos Pirmininkas, 
tuometinės lietuvių Tautos atstovybės, vis
ką pametęs pabėgo”, kaip lygiai tą patį 
pakartojo ir 1940 metais.

M. Kavoliui nederėtų aiškinti, kad K. 
Škirpai aprašant įvykusį aktą, kaip nuken
tėjusiam, leistina yra išpūsti ir perdėtai 
pavadinti smurtu, nes jo gyvenimas buvęs 
apkartintas skriaudos prisiminimais. Tąja 
logika vadovaujantis galima būtų atkirčiu 
pasakyti, kad to įvykusio akto pasėkoje M. 
Kavolio gyvenimas buvo “pasaldintas”, 
paskiriant Jį Lietuvos Vyr. Tribunolo pro
kuroru ir todėl dabar “paaukštintų” leis
tina yra vaizdą pateisinti ir aktą pavadinti 
nebe smurtu, bet teise.

Atskiros mažos karininkų grupės savi
saugos jausmų nederėtų dangstyti visos 
Tautos savisaugos samprotavimu.

Pagaliau K. Škirpa buvo išsiųstas į Vo
kietiją užsienio pasiuntinio pareigoms. Ga
lima būtų teigti, kad Škirpa buvo kompen
suotas, kai būdamas Gen. štabo Viršinin
ku nepatikėjo sklidusiems gandams apie 
galimą perversmą ir nesiėmė reikalingų at
sargumo priemonių.

(Bus daugiau)
- - ....... ..... -

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “Naujienas”



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSINE 
I* MRKLRS LIGOS

28*8 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ran. M. 239-46*3

DR. L G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGUA 
•449 So. Pulaski RA (Crowford 

Medical BuRding). TeL LU 56446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepiąs skambinti 3744012

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA
Tolei. 695-0533

Ki Valley Medical Center 
Mi SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

MS4 WEST 71at STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Reside 388-2233
OFISO VALANDOS:

rmnadieniaiz ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antracL. penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir šeftad. tiktai susitarus.

ROCKFORD. ILL
Lietuviu klubo balius

Rockfordo Lietuvių klubas iš
sivystė iš Lietuvių Kultūros, 
draugijos. Buvusio Stasio Pe-j 
trausko ir Chicagos draugijos] 
sekretoriaus, Povilo Milerio ir 
Dr. Montvydo pastangomis tapo | 
suorganizuota kultūros draugi
ja Rockforde. Gerai sekėsi. Dr. 
Montvydas buvo kultūros drau-1 
gijų ir skyrių vadas. Rockfor
do lietuviai neturėjo savo pa
stogės, o draugiškus subuvimus 
mėgo. S. Petrausko sumanymas 
klubą tverti rado sau pritarėjų, 
ir tą silpną diegą pasodinome 
1940 metais. Maža vietelė jšno- 
muota. Kultūros draugijos vy
rai stojo į darbą: staliai, dažy
tojai, popieriuotojai, elektrikai, 
plumberiai, juodrankiai. visi 
dirbo dykai, pinigų skolinta iš 
visur, bet leidimą gauti ir barą 
nupirkti tai Chicagos Lietuvių 
draugija prašymą išpildė. De
vynių šimtų dolerių P. Mileris 
prisiuntė čekį.

* Ražu GI WE73

DR. W. EIS1N - EISINAS 
AKU4ERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGUA 

•132 So. Kadžio Ave^ WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. akamhtnti Ml 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCEUŪNAITE 

aKUAERlJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZ1E AVĖ. 

Telėf. WA 5-2670.
Neutsiliepu* — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet- 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

ML FRANK PIECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tol. 737-5149 

Tikrina aids. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEWUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
TeL- 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tol.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 8-8 vaL vak. * Šeštadie- 
niab 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 
 pagal susitarimą.

V. Tufflūsonis, M. D., S. C.
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123

Rezld. telef.: Glbson 46195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 86195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
z. T orthopeoas-protezistas

Aparatai - Protezai, Med. Ban-
W dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t. t
V.l - 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1
2150 West 63rd St., Chicago, Ml. 60629

Telef.: PRoepoct 6-5084

CRADlNSKAS
GRUNDIG

AM-FM Radijas, Magnetofonas

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 
Treč. ir sekrn. uždaryta.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

GĖLININKAS
(PUTKAMBNTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
Kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PU r RAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220 
r is .r >■■■ i i i u ■ i —

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRentier 6-1882

*-------- - ..........
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS , 

f Visos programos iš W0PA, ;
1490 kil. A. iM.

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

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629
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FORR6T FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Oar wildlife ha* eo defease 
•gainst the careiest use of Are. 

So please fellow Smokey's ABCs
I Always bold matches all oaid.
i Be sese » drown all aunpfoes,

Klubo atidarymas huyo entu- šventės vakąrienei lapkričio 
ziastiškas,. P. Mileris jšsireiškė, trečią dieną. Kasia. P. Sidera- 
kad “skola ne runa •-=- neužgis’’, j vičius apsidžiaugė kad iš susi- 

šiandien jau stovi naujas gra- dariusio pelno išdalinta virš 
Žus Lietuvių Klubas, pripažin- 400.00 dol. įvairioms organiza- 
tas geriausiu klubu Rockforde. ei joms. Dar užsiliko gryno pel-

Visos skolos užmokėtos, “ro- no papildyti Klubo kasą. Visi 
nos” užgydytos, nupirkti 75 ak
rai žemės prie Kishwauke upės, 
ten įsteigtas piknikams parkas. 
Po ąžuolais išlieta 40x50 pėdų 
grindys dėl šokių, savo laiku 
uždės ir stogą.

Taigi pereitą šeštadienį klu
bas surengė balių dėl savanorių. 
Žinoma, jie užsimokėjo už va
karienę. Grojo geriausia muzi
ka iš Milwaukes. Dabar klubo 
nariai didžiuma yra čia gimę ir 
augę lietuviai, garbės nariai tai 
svetimtaučiai. Visi pusamžiai, 
jaunų nebuvo, čia noriu patė- 
minti kad L. klubas savo orga
nizatoriais įtrauktų į L. klubą 
jaunus lietuviukus vyrukus ir 
mergaites, kad nenueitų pas 
amerikonus. 'Priimti reiktų, kad 
ir be įstojimo mokesčio, nes 
kaip ateis į metus pradės mokė
ti nario duokles.

Lietuvių klubo narių balius 
pavyko ir visi patenkinti, tik 
ir kalba apie įspūdžius.

žvalgas

Brighton Parkas
Brighton Parko Lietuvių Mo

terų Klubo susirinkimas įvyko 
balandžio 5 dieną. Susirinkimą 
tvarkingai pravedė pirmininkė 
Nellie Skinulis. Finansų rašti
ninkė — Bernice žemgulis, pa
stebėjo, kad dar yra daug narių, 
kurie nesumokėjo 1973 m. duo
kles ir kad tokie po trijų mė
nesių lieka suspenduoti. Komi
sija, kuri surengė smagu Bun
co pobūvį — Ann Klimas, Jennie 
Cheston ir Della Kirkiis rapor
tavo, kad pelno gavo virš $267. 
Komisija taipgi tarė ačiū vi
soms, kurios prisidėjo dovano
mis ir pinigais, kad tas paren
gimas būtų pelningas. Taipgi ne
reikia pamiršti tuos biznierius, 
kurie rėmė klubą dovanomis, 
kaip Chicagos Savings and Loan, 
Archer Bank, Lack Funeral 
Home, City Wide Florist, A. J. 
•Meat Market, Beverly Hill Flo
rist, Standard Federal Savings 
and Loan, Ann Bruzgulienė, 
Yores Furniture Co., Talman 
Savings and Loan, Republic Fe
deral Bank, Ford City Bank, 
Bieliūnas Funeral Home, Eudei- 
kis Funeral Home, Hollywood 
Hall ir Lucille Shotas, kuri vi
sados išpildo Klubo valdžiai siun
čiamas klubo raštus.

Buvo pranešta, kad serga Ma
ry Gurskis, Josephine Kazikaus- 
kas ir Veronika Gaidauskas. 
Joms nusiųsta po gėlę. Julia Sa- 
čauskas dar serga, o Helen Ven- 
gelauskas po operacijos eina 
geryn. *

Po susirinkimo gimtadienių 
proga buvo pavaišintos Bernice 
žemgulis. Magdalena Gricius ir 
Estelle McNamee.

Klubo ateinantis susirinkimas 
įvyks gegužės 3 d.

E. M. McNamee

nariai patenkintai plojo.
Rev. Kom. Aktą skaitė Ad. 

Ramonis, Kasin. P. Sideravi- 
čiaus. Kasos knyga vedama 
švariai ir tvarkingai. Visi at
skaitomybės dokumentai pa
gal užrašus atitinka.

Siūlomą susirinkimui Apys 
kaitą priimta. Revizijos kom. 
reiškia padėką ir pagarbą ka
sininkui ir visai valdybai už rū
pestingą bei tvarkingą darbą. 
Parengimų kom. pirm. K. Krikš 
čiūnas užsakęs vietas pikni
kams, kvietė visus narius skait 
liūgai piknikuose dalyvauti..

Tą dieną į klubą įstojo trys 
nauji nariai: Aldona Braniš- 
kaitė ir Antanas ir Genovaitė 
Kevėžai. A. Kevėža paskaitė 
savo sukurtą eilėraštį, pritai
kintą specialiai šakių Klubui. 
Visi nariai buvo labai paten
kinti šio naujo nario sukurtais 
gražiais kupletais ir padėkojo 
gausiais plojimais.

Kovo 18 d. kaip tik buvo Juo
zinių išvakarės. Mūsų klube yra 
nemažai Juozų. Visi buvo pa
sveikinti vardinių proga ir su
giedota ilgiausių metų.

Po susirinkimo prasidėjo 
vaišės. Tą dieną vaišės buvo 
ypatingai turtingos, nes Juozi
nių proga daugiau prie vaišių 
prisidėjo. Juozas Vasiukevi- 
čius, abu Juozai Tėvas ir sū
nus Laurinaičiai. Vaišės baigė
si gražioj linksmoj nuotaikoj. 
Visi dalyviai skirstėsi paten
kinti. Adomas Didžbalis

Eržvilko Draugiško

vidauskai.
. Komisija, kuri gegužės 5 die

ną rengia šokių vakarą Holly
wood Inn, pranešė, kad va
kare gros George Joniko or
kestras ir bus daug gražių do
vanų laimingiems svečiams. 
Apie šį parengimą vėliau bus 
paskelbta daugiau.

Finansų raštininkė Bernice 
Žemgulis pranešė, kad dar yra 
narių, kurie neužsimokėjo 
duoklės už 1973 metus. Pagal 
klubo įstatus nesumokėjęs duok 
lės per 3 mėnesius lieka suspen 
duotas, o po 6 mėnesių išbrauk 
tas iš klubo. Nariai ir narės, 
prašomi savo duokles užsimo
kėti laiku!

Buvo pranešta, kad klubas 
turės pikniką rugpiūčio 26 die
ną Onos Bruzgulienės kieme.

Klubo sekantis susirinkimas 
įvyks gegužės 2 d. Hollywood 
Inn.

Po susirinkimo Estellai Mc 
Namee ir Bernice Žemgulis su
dainuota Happy Birthday, nes 
balandžio mėnesį yra jų gim
tadieniai.

Kaip po kiekvieno susirinki
mo, taip ir po šio buvo visien 
patiekta skanių užkandžių.

E. M. McNamee

LIUCIJA SMILGIENE
GIMUSI TRUČTMSKAITė

Gyv. Lietuvoj*, Biržų apš., N. Ridvih'skSu vts., Ptdvartadų kaime.

Mirė 1973. m. balandžio mėn. 9 d., sulaukusi L 70 metu amžiam 
Gimusi Lietuvoje, Biržų aps.

Paliko nttliūaę: dų sūnūs — Arnoldas, jo žmona Marija Šr. Jų vrf- 
kai — Vytautas, Birute, Regina, Kristina ir Vanda; sūnus Jonas se
suo Teresė, jos vyras Stasys Ir Jū vaikai, ir daugelis kitu giminiu, 
draugų bei pažįstamų.

Velionė buvo palaidota Lietuvoje balandžio mėn. 12 dieną
Visi velionę Liuciją Smilgienę pažinusieji prašome geru Žodžiu 

ją prisiminti.
Nuliūdę lieka; .

Sūnus Arnoldas ir giminės.

H t A IP

šakių klubas
Susirinkimas įvyko kovo 18 

d. Petronėlės užeigos salėje. 
Susirinkimą pradėjo pirm. ■ 
Adomas Didžbalis, pristaty
damas naują Valdybos narį 
Vicepirm. Antaną Bendoraitį. 
Visi dalyviai suliko gausiais 
plojimais. Patiektą darbotvar
kę susirinkimas priėmė su pa
taisa įrašant Revizijos kom. 
pranešimą. Atsistojimu pa
gerbtas miręs narys Adolfas 
Nemajnška.

Praeito susirinkimo proto
kolą skaitė sek r. J. VasiukeVi- 
čius. Priimtas be pataisų. Val
dybos pirm. Adomas Didžba
lis pranešė, kad valdyba per 
tą trumpą laiką daug ką nenu- 

Įveikė. tiktai pasirūpino atei
ties planais. Užsakyta viela 
dviem piknikams A. Bruzgulie- 
nės sode. Pavasarinis piknikas 
įvyks gegužės mėn. 27 d. Kitas I 

Ipiknikas bus rudenį. Taipgi i
’užsakyta Vyčių salė derliaus^ —

WILLIAM V. BRAZAUSKAS (BRAZE)
Gyv. su Kiftiam J. kareivi šeima, Cfncagoje^ AnkrftSŪ gyv. 

Town of Lake apyl. .

Mire 1973 m. baalndžio mėn. 18 dieną, 10:00 vai. ryto, sulaukęs 
66 metų amžiaus. Gimęs Chicagoje.

Paliko nuliūdę: 3 seserys — Helen Kareiva, jos vyras William J., 
Harriet Tebelskis, jos vyras Anthony ir Alvera Dodds, jos vyras Wil
liam. 3 broliai — Charles Braze, jo žmona Ellen, Victor Braze ir Ed
ward Braze, jo žmona Dorothy, 5 dukterėčios, 10 sūnėnų ir kiti gimi
nės, draugai bei pažįstamL

Priklausė Holy Cross Holy Name Society, Holy Gross COmmitee- 
men, Cardinal Mundelein K of C No. 3024 — Sir Knight of the 4th 
degree.

Šeštadieni, 1:00 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Eudeikio koply
čioje, 4605 So. Hermitame Avė.

Pirmadieni, balandžio 23 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios i Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. William V. Brazausko giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Seserys, broliai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai G. Daimid ir D. Gaidas. Tel. YA 7-1741.

Metinė Mirties Sukaktis

ALBINA WILLIAMS
Pagal tėvus Jonikas 

Pagal pirmą vyrą Russell
Gyv. Santa Monika. Calif. Anksčiau fryv. Chieagnje

Mirė 1972 metų balandžio mėn. 20 dieną, sulaukusi 49 metu am-' 
žiaus. Gimusi Chicago. Tllftrois.

Palaidota Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Paliko nuliūdę: vyras Edward Williams, tėvas John Jonikas. 2 sū

nūs — Ronald Russell ir Eddie Williams Jr., duktė Jeanie Russell, 
brolis George Jonikas, sesuo Stephanie Simonėlis. jos vyras Peter, 
sūnėnai — Michael ir Phillip, dukterėčia Carol ir kiti giminės, dran
gai bei pažįstami.

_ Mūsų brangiausiai Albinai Williams pagerbti buvo laikomos §v. 
Mišios Bt. Adrian's bažnyčioje, trečiadienį, balandžio 18 dieną. 7D0 
vai. vak

Mes Tąsęs, Mūsų Brangiausioji, niekuomet nėužmhMme. To pas 
mus jau nebesugrįši. bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė. f ■

Nuliūdę lieka:
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Tėviškės parapijos Choras

Giesmių vakaras pas lietuvius evangelikus
Chicagoje š. m. balandžio 

mėn.15 d. lietuvių evangeliku 
Tėviškės bažnyčioje įvyko gies
mių šventė su iškilia progra
ma. Giesmės skambėjo dar
niai ir gražiai, visus gaubė 
jauki lietuviška aplinka, taip 
miela artima širdžiai ir katali
kui. primenanti Lietuvos baž
nyčiose giedamas giesmes Klai
pėdos krašte ir Rytprūsiuose 
iki Karaliaučiaus. Programa 
įvairi :Preliudas ir C Moli Fan- 
tasie — J. S. Bach, atliko pia
no iškili pianistė Raminta Lamp 
satytė apie jos koncertus daug 
buvo rašyta spaudoje. Sekma
dieninės mokyklos vaikų cho
ras, Viktoro Jurkšaičio vado
vaujamas, gražiai giedojo Ozą 
na Viešpačiui — St. Schwartz. 
Solo Aldona Buntinaitė giedo
jo Jeruzalė — F. Mendelssohn. 
Duetas: Bronė Variakojienė ir 
Leonas Gružas giedojo Cruce- 
fix — J. Faure. Trio Aldona 
Buntinaitė, Rūta Naujokienė ir 
Jonas Jurkšąitis giedojo Jo Ap
saugoj — C. F. Mueller. Solis

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■JEEB
NAUJIENŲ VAJAUS PROGA

Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para
mą, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsį visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 
ne tik į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovaną — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtų 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuvių demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
lėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chicagoje, priemiesčiuose ir Kanadoje Naujienos metams — $22.00, 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00.
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metų — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO, IL 60608

Siunčiu..... ...... .... .. dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
□ Užsakau Naujienas savo _______ ___—..... ..... ..... ........ kaip dovaną

------------------„ proga.
□ Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtų 
’ siųsti raginimo.
□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 

susipažintų.

PAVARDĖ IR VARDAS --------- --- -----------------------------------------------------

ADRESAS -__ _________ _____ ____ ____ __ ___ _____ ___..............______

PAVARDĖ IR VARDAS ____ __ ____________________________________

ADRESAS _________________________________ __ ______ ____ ______ __

• Parašas

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigos ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

mmbmm
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tai savo kūrinius atliko be prie
kaištų labai gerai.

Mišrus choras giedojo: 
Džiaugsmo Ozana, Tikiu — 
Credo — Fr. Schubert ir C Dur 
Mišių. Prisikėlimo kantatą — VI. 
Jakubėno ir Arono Palaimi
nimas. Be to, choras ir visa 
bažnyčia pagiedojo 4 liaudies 
bažnytines giesmes, kurios 
maloniai skambėjo ir sudarė 
jaukią nuotaiką. Kun. A. Tra- 
kis dėkojo choristams ir solis
tams, pasidžiaugė darnia cho
ro veikla ir gražiu giedojimu. 
Jis savo kalboje susirinkusius 
nukėlė prie Baltijos pajūrio 
krantų į tėviškės bažnyčias, kur 
per amžius skambėjo lietuvių 
kalba, giesmių garsai, kurie 
drauge su mumis atkilo ir į šį 
kraštą į tėviškės bažnyčią, tai 
yra aidas iš tėvynės. Choristai 
tvarkingai, gražiai apsirengę, 
mergaitės kukliai apsirengusios 
apsijuosusios tautinėmis juos
tomis atrodė skoningai ir gra
žiai. Giesmių šventei pasibai
gus gerą pusvalandį pasimai-

išiau tarp išeinančių žmonių iš 
bažnyčios, mane labai malo
niai nuteikė — visur girdėjosi 
vien lietuvių kalba. Vyresni, 
jaunimas ir vaikai tarp savęs 
kalbėjosi tik lietuviškai, tai lie
tuviškiausia parapija Chicago
je. Pastebėtina, kad Tėviškės 
bažnyčioje mažiau oficialumo, 
o daugiau paprastumo ir natū
ralumo.

Chorui vadovauja Jurgis 
Lampsatis, akompanuoja Ra
minta Lampsatytė ir choro val
dybos pirmininkas Leonas 
Gružas. J. Kaunas

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

J. P. Remeika iš Bell Labora
tories, Murray Hill, N. J., yra 
bendraautorius straipsnio apie 
retų žemių manganitus kaip ka- 
talistus nitrogenijaus oksidų 
redukcijoje pagaminant tik ma
žą amonijos kiekį, kuris yra pa
skelbtas leidinyje Science, to
mas 180, nr. 4081 1973 m. balan-
džio mėn. 6 d. Tai yra įdomus 
išsivystymas Bell laboratorijo
se, kuriose pirmoje eilėje yra ty
rinėjamos medžiagų elektro
magnetinės ir elektrooptinės sa
vybės, kuriomis galėtų pasinau
doti telefono kompanija, o da
bartinis Remeikos atradimas, 
kiląs iš jo kristalografinių stu
dijų, yra naudingas gazolino de
gimo produktų apšvarinimui.

American Welding Society m-e 
tiniame suvažiavime, įvykusia
me balandžio mėnesį Chicagoje, 
buvo įteikta William Spragen 
premija už metų geriausią moks- taus Prisikėlimo šventėje, 
linį straipsni D. F. Pauloniui ir į . . _
jo trims bendradarbiams iš Ad-' n e Jn.asl 00<^' 
vanced Materials R and D Labo- "ave?’ uzsisakvdamas
ratory, Pratt and Whitnev Air- *auJienas raso: “Iki šiol Nau- 
craft, Middletown, Conn. Ju -1,e?Ų neskaičiau. Netikėtai per 
straipsnis apie difuzijos suvi- Papuolė man šis
rinimo būdus superlydiniui ai*<r_a^tis. Aš susidomėjau. Da- 
Udimet 700 buvo išspausdintas ^ar. Medu 82 ir prašau siunti- 
leidinyje Welding Journal 1973 v’enfl mėnesį. Vėliau ma
ni. vasario mėnesį. no apsisprendimas prenume-

A. M. Ūsas iš Stanford Uni- rato» Pailginimui taip pat pa- 
versity rūpinasi reklama 1973 aiškės. ’
metų tarptautiniam simpoziu- _ jffnax Podd^, ilgesnį lai- 
mui apie klaidas pakeliantį skai- ką buvęs St Petersburg. Fla., 
čiavimą, kuris įvyks birželio vasaros'metui sugrįžo į Keno- 
mėn. 20-22 d. Palo Alto Kalifor- sba< yyls 
nijoje. Saulius šimoliūnas

j — .John Jasinskas iš šiaurės 
vakarų apylinkės, pratęsda- 

|l $ C H I C A G O S I R Į mas Prenumerat? atsiuntė va- 
APYLINKIŲ PU1 au^ą; Visiems aukotojams, 

V platintojams ir naujiems pre- 
x numeratoriams Vajaus komi-

... , . „ . . sija nuoširdžiai dėkoja. Visi
Miestai prašo prailginti skai(ytojai ,.ra prašomi remti 
švaresnio oro terminus Naujienas ir imtis iniciatyvos 
Pranešama. ,kad daugumas Jas Pja,in,i darant pastangas 

Amerikos miestų pareiškė ne- snras»* bent P° vieną naują 
galį iki nustatyto termino — skaitytoja, yisi lietuviai yra 
1975 metų gegužės 31 dienos liečiami užsisakyti Naujienas, 
išpildyti reikalaujamų oro šva- ^os .'ra. visiems. įdomios, nau- 
ros sąlygų be tokios kontrolės, dingos ir reikalingos.
kuri esą mokesčių mokėtojams 
kaštuotų šimtus dolerių ir dau
gumas privačių automobilių ne
galėtų įvažiuoti į miestą.

Iki šiai dienai tik 38 mies
tai 21 valstijoje pateikę auto
mobilių dūmams ir “smogui” 

kontroliuoti planus kaip to rei
kalauja 1970 m. švaraus Oro įs
tatymas (Clean Air Act).

Mėsininkai nepasiduoda 
šeimininlciy boikotui

Geros mėsos mėgėjai prade
da patirti, kad kainos steikams 
ir net hamburgeriams tebėra 
tiek pat aukštoe kaip buvusios

šio mėnesio pradžioje prieš šei
mininkėms pradėjus mėsos boi
kotą. Associated l*ress kainas 
patikrino dukart: pirmąjį kar
tą balandžio 2 dieną boikotą pra
dedant, antrą kartą balandžio 
1S d. Patikrintos kainos 8 mė
sos rūšims 15 miestuose. Kiaur 
lienos kirtimai (chops) buvo at
pigę nuo 6 iki 22 nuošimčių 7 
miestuose, o avienos — 6 mies
tuose, tačiau nė vienas super
marketas savo pažado laikyti 
kainas žemiau valdžios nusta
tytų normų nesilaikę. Brangiau
sia pasilieka veršienos kotletų 
mėsa po $3 svarui. •

Ed. Kennedy Chicagoje
Praeitą antradienį Chicagoje 
lankėsi senatorius Edward M. 
Kennedy, kurs Conrad Hilton 
viešbutyje vandentiekio darbi
ninkų (plumberių) sąjungos po
būvyje pasakė kalbą, pagirda- 
mas prezidentą Nixoną už tai, 
kad jis prižadėjo kooperuoti Wa
tergate skandalui galutinai iš
aiškinti

Nesaugios mokyklos lubos
Praeitą sekmadienį Audubon 

pradžios mokykloje įlūžo dalis 
lubų ir laužas nukrito viename 
klasės kambaryje ant grindų. 
Laimei, tą dieną mokykla ne
veikė. Mokinių tėvai bijodami 
naujo griuvimo, nors žinovai ti
krina, kad lubos yra saugios, 
vaikų kelinta diena į mokyklą 
nebeleidžia.

KODĖL GARBO NEIŠTEKĖJO?
Greta Garbo laikraštininko 

buvo paklausta kodėl ji niekad 
neištekėjo. Garbo atsakė:

— Aš visuomet mėgau inteli
gentiškus -vyrus. Tik kvailys 
gali ryžtis tapti garsios mo- 
terš vyru.

TRUMPAI

*
, — Kr. Donelaičio Aukštes
nioji ir žemesnioji mokvla ne
turės pamoku Didįjį šeštadienį 
t. y. balandžio mėn. 21 d. Pa
mokos vėl prasidės balandžio 
28 d., įprastu laiku. Tikvbos 
pamokos prasidės 8.30 vai. ry
to. Tėveliams ir mokiniams 
linkime daug džiaugsmo Kris-

— Ralzeko Lit tuvių Kultūros 
Muziejaus Moterų draugija 
ruošia metinį banketą ir nau
jos valdybos įvedimo į parei
gas iškilmes Sharkos West res
torane gegužės 2 d. Programą 
attiks Eleonoros ir Frank Za- 
polių vad. tautinių šokių gru
pė, taip pat bus madų paroda. 
Rengėjų komisiją sudaro Ade- 

Įlė Zunas, Irena ir Evelina Nor- 
jbut, Lucille Gasko. Phil. Juš- 
ika, Judy Stoen. Pat Bardis ir 
Marija Krauchūnas.

— Sen. Richard S. Schweiker 
iš Pennsylvanijos valstijos yra 
paskirtas į Senato Paskirsty-

HELP WANTED — MALI
Darbininkų Saikia

WOODWORKING FOREMAN
Experienced man with knowledge of 
saws and wood. Furniture background 

helpiul but not necessary.
STYLEMASTER FURNITURE

3640 So. KEDZ1E
254-8585

TOOL AND DIE MAKER
With some experience in progressive 
Dies. Exp. set-up man for Punch 
Press Dept. Small plant in Addison. 
Top wages & Ins. + paid vacation -t- 

overtime.
CALL 543-8763

MACHINIST
All around machinist needed by light 
manufacturing and assembly plant. 
Good company fringe benefits and 

profit sharing plan.
Call L. MILES 282-6800

ACCO INTERNATIONAL 
5150 N. NORTHWEST HIGHWAY 

An equal opportunity employer

DIE SETTER 
PUNCH PRESS AND 

PRESS BRAKE
Growth opportunity. Excellent 

benefits.
Call Mr. MITERA 

Monday thru Friday 8:30 to 4:30.
8264444

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

SECRETARY
Interesting position for bright person 
with good shorthand and typing, fig
ure aptitude. Excellent company be

nefits.
La Salle St. location.

SALK, WARD & SALK, INC.
Miss Rosenberg 236-0825

DEPENDABLE LIVE IN 
HOUSE KEEPER

For one adult woman. Other help 
employed, own room top wages and 
home for right person. Recent refe
rences. English necessary. Near 

North Lake Shore Drive Apt.
787-7121

f

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

RESTAURANT BUS BOY 
COOK’S HELPER

These are full time permanent job 
opportunities. No experience neces
sary. Excellent earnings plus sharing 
in Seąrs famous profit sharing benefit 

program.
Apnly in person: 

PERSONNEL DEPT.
Mon. thru Friday 9:30 A.M. to 8 P.M.

SEARS ROEBUCK & CO.
GOLF MILL STORE —

400 Golf Mill Shopping Center
NILES.' ILLINOIS

We are an equal opportunity emp
loyer and member of the Chicago 

Merit Employment Committee.

KEY PUNCH OPEBATOR
1 year experience Alpha Nume
ric key punching on IBM 029 

or 5496. • ..
Lincolnwood location.

Call personnel 677-7400

SALES EXECUTIVE
We need executive management per- 
sonel to fill ton position in our corpo
ration. Industrial Chemicals Excel
lent income: $11.500 — $24.000. po

tentials — bonus comm 
Mr. FUNK — 887-0340 
10:00 A.M. — 3:00 P.M.

mo ir bendrąjį ekonomijos 
komitetus. Nuo 1965 m. jo su
darytu aktu yra sutaupyta virš 
661 mil. dolerių. Sen. R.S. 
Schweiker yra artimas savo 
valstijos ir visos Amerikos lie
tuviams įnešant etninių grupių 
kultūrai puoselėti įstatymo pro
jektą, taip pat duodamas Lie
tuvai ir lietuviams naudingus 
pareiškimus įvairiomis progo
mis.

— Ilgametis Cicero gyven
tojas pensininkas, prisiųsda- 
mas 30 dolerių money orderį, 
savo laiške rašo: “22 doleriai 
prenumeratos pratęsimui iki 
1974 m. spalio 10 d. ir 8 dole
riai mažutė auka Naujienoms. 
Man labai prie širdies Naujie
nų kieta ir griežta kovos linija 
su mūsų gimtosios žemės oku
pantais ir įvairiais paklydėliais 
čia išeivijoje. Naujienos yra 
Lietuvos okupantui kaip karš
tas vanduo į akis. Naujienos yra 
švyturys, kuris mus visus ve
da į namus — į laisvą, nepri
klausomą Lietuvą. Paauko
damas Naujienoms keletą do
lerių, aš puikiai jaučiuosi, o 
paskaitęs Naujienas aš miegu 
kaip kūdikis. Mano pavardės 
laikraštyje neminėkite. Visi 
remkime Naujienas”.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žarna — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

RlSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa
jamų namas Marquette Parke. Po 6 

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.

MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖJ 

gražus, švarus, geram stovy 1 
buto mūrinis namas. Įrengtas 
rūsys. Centralinis vėsinimas. 

Savininkas — RE 7-5969.

MŪRINIS 3 BUTAI
— 2 po 6 ir vienas 4 kambarių. Cen
tralinis šildymas. 30- pėdų sklypas.
2 auto garažas. Dideli butai. Mo
dernūs įrengimai. Geriausioj Brigh

ton Parko vietoje. 
$36,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63rd ST. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

CUSTOM BUILT
Spacious 3 bedroom home all 
brick. 1V> baths. Full basement. 

Call for appointment — 
Bv owner. 
737-1308

HOME INSURANCE

A. & L. INSURANCE & REALIA 
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-«775
(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobilių draudimai

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 ir 

kitokį blankai

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

REIKALINGAS KAMBARYS 
PRIE GERO SUSISIEKIMO 

MOTERIAI
Rašyti:

NAUJIENOS. Box 185 
1739 So. HALSTED ST. 
CHICAGO. ILL. 60608

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir {rengimai

PARDUODAMI
I§ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421 
6200 So. WESTERN AVE.

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

KAY'S PLACE 
IR PIKNIKU VIETA

(buv. Liepos). 8236 Kean Ave.. Willow 
Springs III., siūlo nuomoti piknikams 
vietą: Memorial Day — gegužės 28 d. 
ir Liepos 4 d., taip pat sekmadieniais 
— birželio 10. liepos 1 — 8 — 15 — 22 
ir rugpjūčio 12—19. Taip pat yra dar 
neišnuomota bet kuriam šeštadieniui.

Kaina 60 dol.
Reikia įnešti 20 dol. rankpinigių. 

Tel. 839-9584

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žeme — Pardavimui

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRUS
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR-

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
<4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

PAVASARIS ATEINA
7 KAMBARIŲ GRAŽUS švarus na

mas, 5 kmb. apačioj ir 2 viršuj, 2 vo
nios, įrengtas sausas beismontas, nau
jas gazu šildymas, aliuminijaus lan
gai, garažas. Greit galima užimti, arti 
mūsų ofiso. $19,500.

8 KAMBARIŲ architekto moderni 
mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga
ražas. Gage Parke. $33,500.

2 BUTŲ PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. $30,000.

1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
5% ir 4% kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18,800.

10 BUTU 2 aukštų mūras. Arti 
Kedzie ir Parko. Apie $15,000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

PRIES DEŠIMT metų, prieš Mar
quette' Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai, naujas garažas. Daug prie
dų — $31.500.

i 6 KAMBARIU modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15,800.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas, baras. 1% vonios. 40* lo- 
ta.s Garažas". $24.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar.

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

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

tuno-ups ir t. t.
4t24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

nos nebrangios.
351 $-14 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-58U
Anicete* Garbačiauskas, sav.

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kražtus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-59M

A. TVERAS 
LAIKRODŽIAI IE BRANGENYBSS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tek: RBpublic 7-1941

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

(




