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CAMPUKA "PERIMA AROFNT’NOS VALDŽIA
D 1YB0S SU S. VIETNAMU PARYŽIUJ

BUS TĘSIAMOS BIRŽELIO 6 DIENĄ
PARYŽIUS. — Prezidento Nixono patarėjas dr. Kissinger 

baigė derybas su Š. Vietnamo atstovu ir sugrįžo į Washington?. 
Kissingeris prieš sėsdamas į lėktuvą pareiškė spaudai, kad dery
bose padaryta “reikšminga pažanga’, tačiau atsisakė smulkiau 
papasakoti, kurioje srityje. Birželio 6 dieną vėl derybos bus tęsia
mos, pareiškė jis. Kissingerio delegacijos narys William Sullivan, 
valstybės departamento Rytų Azijos ir Ramiojo vandenyno sky
riaus vedėjas, atvyko į Saigoną tartis su P. Vietnamo prezidentu 
Thieu.

Komunistų sluoksniai Pary
žiuje pareiškė, kad Amerika pa
žadėjo padaryti Saigonui spau
dimą, nes dėl karo paliaubų lau
žymo kalčiausia esanti P. Viet
namo Vyriausybė.

Prezidentas Nixonas neseniai 
pareiškė, kad jis gali vėl pradė
ti bombarduoti šiaurės Vietna
mą, jei komunistai nesustabdys 
infiltracijos į P. Vietnamą. Sa
koma, kad paskutinėje Kissin
gerio kelionėje j Maskvą, jis 
bandė gauti Brežnevo pažadą pa
spausti Hanojų. Brežnevas pa
žadėjęs pranešti šiaurės Vietna
mu!, kad didesnės komunistų 
ofenzyvos atveju Maskva ne
garantuos naujų ginklų.

Paryžiaus derybos lietė ne tik 
padėtį P. Vietname, kur karo 
veiksmai labai sumažėjo, bet bu
vo paliesti ir Kambodijos rei
kalai. Čia komunistai paliaubų 
visai nepasirašė, tačiau Hano
jus buvo pažadėjęs atitraukti 
savo kariuomenę, ko iki šiol ne
padarė. žinoma, Hanojus nieka
da neprisipažino turįs Kambodi- 
joje savo kareivių, nors to ne
slepia pats vyriausias Kambo
dijos sukilimo vadas princas Si- 
hanoukas. Paryžiaus susitari
mas žada Kambodijai neutralu
mą ir draudžia naudoti jos te
ritoriją kareivių, perkėlimui iš 
šiaurės Vietnamo į Pietų Viet
namą. Hanojus šio sutarties 
punkto iki šiol nesilaikė.

Pietų Vietnamo taikai pasiek
ti daugiausia truko Hanojaus ir 
Saigono nesusitarimas dėl poli
tinės krašto ateities. Iki šios 
dienos Hanojus ne tik neišvežė 
savo kareivių iš pietų, bet įta
riama, kad jų skaičius buvo pa- 
didin tas. Atvežta daugiau gin
klų ir Saigonas tvirtina, kad už 
6-9 mėnesių komunistai ruošia
si didesnei ofenzyvai.

Prezidentui Nixonui nelengva 
įtikinti komunistus, kad jis ga
li vėl pradėti š. Vietnamo bom
bardavimus. Amerikiečiai, ypa
tingai kongresas, tokiam žygiui 
nepritartų.

Naujas Vatikano 
atstovas - belgas
VATIKANAS. — Popiežius 

paskyrė Amerikai naują diplo
matą — apaštališkąjį delegatą. 
Juo bus 63 m. Belgijos prelatas 
Jean Jadot. Jis ligšiol buvo Va
tikano atstovu Kamerūne ir Ga
bone. Tai bus pirmas popiežiaus 
atstovas Amerikoje — ne italas.

Vatikanas ir Amerika neturi 
formalių diplomatinių ryšių, to
dėl jo atstovas neturės Washing
tone oficialaus diplomatinio 
rango. Naujas atstovas užims 
kardinolo Luigi Raimondi vie
tą. Jis dabar paskirtas vadovau
ti Vatikano įstaigai, kuri tyri
nėja kandidatus į šventuosius.

• Vienas kongreso narys nu
sišovė prie savo namų. Jis buvo 
įveltas i respublikonų kampani
jos lėšų slaptą naudojimą.

K VISO PASAULIO
♦

SAN JOSE. — Costa Ricos 
prezidentas Jose Figueres aiški
nosi per televiziją dėl savo ryšių 
su amerikiečių finansininku Ro
bert Vesco, kurio nelegalūs veik- 
mai Amerikoje atnešė daug ne
malonumų buvusiam valstybės 
prokurorai Mitchell ir prekybos 
buv. sekretoriui Stans. Abu yra 
apkaltinti New Yorke padėję 
Vesco išsisukti iš teisingumo 
rankos, nes jis paaukojo didelę 
sumą pinigų respublikonų par
tijai. Vesco Costa Ricoje inves
tavo apie 25 mil. dol., o į prezi
dento Figueres banko sąskaitą 
New Yorke įdėjo 300,000 dol. 
Vesco gyvena Costa Ricoje su 
laikinu tos valstybės pasu ir ren
giasi atsisakyti Amerikos pilie
tybės.

BELFASTAS. — šiaurės Ai
rijoje katalikai kelia riaušes pro
testuodami dėl jauno kataliko 
nušovimo. Jis žuvęs nuo britų 
kareivio iššautos guminės kul
kos, kuri iš arti pataikė jam į 
galvą.

LUCKNOW. — Indijos Uttar 
Pradesh provincijoje neregulia
rūs policijos daliniai dar nepasi
duoda kariuomenei ir mūšiai te
bevyksta Ghurma, Gorakhpuro 
ir Jehamgirabado miestuose. 
Apie 600 policininkų buvo suim
ta, 13 kareivių, 25 policininkai 
ir 2 civiliai žuvo. Vienoje seno
je tvirtovėje policininkai įsistip
rino ir įkaitais laiko 17 savo ka
rininkų. Tvirtovė apsupta ka
riuomenės.

LONDONAS. — Britų medi
cinos sąjungos žurnalas Lancet 
rašo, kad cigarų rūkytojai, kurie 
perėjo iš cigarečių rūkymo į ci
garų rūkymą, dažniausiai įtrau
kia į plaučius cigarų dūmus ir 
tuo dar daugiau kenkia sveika
tai, negu anksčiau, kai rūkyda
vo cigaretes. Cigarų smalos 
esančios pavojingesnės už ciga
rečių. Rūkantieji cigarus turi 
vengti įtraukti dūmus į plaučius, 
sako žurnalas. Tuo atveju ciga
rai “sveikiau” rūkyti už cigare
tes.

ŽENEVA. — Pasaulinė Svei
katos organizacija (WHO) iš
sirinko naują generalinį direkto
rių daną dr. Haldam Mahler. Or
ganizacijai priklauso 138 valsty
bės.

BOSTONAS. — Iš Kin ijos at
vykusi 18 žurnalistų grupė pra
leido Amerikoje jau dvi savaites 
ir atvyko į Bostoną. Kinai vie
šės iš viso 4 savaites. Jie ven
gia viešumos, lanko ligonines, 
įmones, muziejus ir universite
tus.

NEWARK. — Amerikos me
dicinos draugijos AMA prezi
dentas dr. Charles Hoffman re
komenduoja mokyklose nuo šeš
to skyriaus įvesti lytinį auklėji
mą. Tai būtų vienas būdas ko
voti su venerinėm ligom, kurios 
jaunimo tarpe siekia epidemijos 
proporcijų, pareiškė daktaras.

Ši nuotrauka parodo, kokia erdvi yra erdvės stotis Skylab, kur trys 
astronautai dirbs ir gyvens 28 dienas.

SENATAS PLANUOJA SUMAŽINTI 
MĖGĖJŲ DIPLOMATŲ SKAIČIŲ

WASHINGTONAS. — Senato užsienio reikalų komitetas 
ruošia planą, kuris smarkiai suvaržytų vyriausybės rankas ski
riant į užsienio valstybes ambasadorius. Komitetas planuoja įsta- 

: tymą, kuris neleistų vyriausybei skirti ambasadoriais tokių as- 
' menų, kurie paaukojo rinkimų kampanijos metu daugiau kaip 

10,000 dol. Be tų, norima nustatyti ribą, kiek tokių ambasadorių 
gali būti. Komitetas siūlė 85% visų diplomatinių postų skirti kar
jeros diplomatams, o ne vyriausybės draugams, turtingiems 
aukotojams.

Sen. Fulbrightas seniai kovo
ja prieš tokius ambasadorius, 
kurių kvalifikacijos yra — jų pi
niginės. Kartais, žinoma, pasi
taiko, kad turtingas biznierius, 
paskirtas ambasadoriumi į kitą 
šalį, parodo diplomatinių suge
bėjimų ir puikiai atstovauja 
Amerikai ir jos interesams. Daž
niausiai tokie ambasadoriai savo 
pareigų neatlieka ir kartais su
daro Amerikai nemalonumų.

Komitetas jaučiasi stiprus 
šioje srityje, nes ir valstybės 
sekr. Rogers balandžio 30 d. pri
tarė komiteto nuomonei, kad to
kie mėgėjai ambasadoriai yra 
Amerikos valdžios sistemos bė
da. Šiuo metu ambasadorių tar
pe apie 30% yra mėgėjai diplo
matai, gavęs tas vietas už savo 
aukas valdančiai partijai.

| Garsus atvejis buvo preziden
to Eisenhowerio laikais. Prezi
dentas paskyrė ambasadoriumi į 
Ceylona biznierių Maxwell Gluck, 
kuris davė Eisenhowerio kam
panijai apie 30,000 dol. Ambasa
dorius senato komiteto buvo pa
prašytas pasakyti, kas yra Cey- 
lono premjeras. Jis nežinojo ir 
nemokėjo ištarti premjero Ban- 
daranaike pavardės ir iš viso 
nieko nežinojo nei apie Ceyloną 
nei apie Aziją. Nežiūrint spaudoj 
kilusių ginčų, ambasadorius bu
vo patvirtintas ir metus tarna
vo Ceylone, kol pats pasitraukė.

Šiuo metu Amerika neturi am
basadorių Pakistane, Danijoje, 
Brazilijoje, Rumunijoje, Bulga
rijoj, Kenijoj, Ekvadore ir Nau
joje Zelandijoj. Vyriausybė, 
laukdama kaip baigsis komiteto 
svarstymai, neskuba skirti am
basadorių. Maskvoje irgi nėra 
ambasadoriaus. Prezidentas ieš
ko aukšto ranko ir didelio paty
rimo žmogaus, kad jis neatrody
tų menkesnis už neseniai Kini
jai paskirtą diplomatą David 
Bruce.

Trys juodieji 
nauji generolai

WASHINGTONAS. — Armi
jos vadai parinko dar tris negrus 
pulkininkus ir pasiūlė preziden
tui pakelti juos j generolo laips
nį. Nauji negrai generolai yra 
Charles Rogers, 46 metų 42-tros 
I^uko Artilerijos grupės vadas 
V. Vokietijoje. Fred Sheffey, 44 
m. tiekimo, specialistas Pentago
ne ir Roscoe Robinson, 44 m. 
Antrasios brigados, 82-tros pa
rašiutininkų divizijos, vadas 
Fort Bragg, N. C.

Su šiais paaukštinimais negrų 
admirolų ar generolų Amerikos 
kariuomenėje bus 16.

Libane ramu
BEIRUTAS. — Libano vyriau 

sybė, susitarusi su palestinie
čiais, atšaukė pavojaus stovį, 
kurio metu kariuomenė buvo at
sakinga už saugumą ir už spau
dos cencūravimą. įraukiama, 
kad greit bus panaikintas drau
dimas pasirodyti gatvėse nuo 12 
vai. nakties iki 6 vai. ryto.

ANSONIA. — Connecticute 
susimušė dvi motociklininkų 
gaujos “Hunai” ir “Nešvarūs 
Seni Vyrai”. Du jauni vyrai sun
kiai sužeisti, trečias nuo šūvių 
mirė, o vienam suskaldyta gal
va. Policija pačiupo du auto
mobilius ir septynis motociklus, 
tačiau jų savininkai išsilakstė, 
išskyras nukentėjusius.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

• Vakar senato Watergate 
komitete kilo triukšmas, du as
menys buvo išmesti iš salės, vie
nas vyras siūlėsi kandidatu į 
prezidentus.
• Balandžio mėn. pirmą kar

tą po kelių mėnesių Amerikos 
prekybos su užsieniais balansas dienomis karinė vyriausybė, valdžiusi Argentiną 7 metus, pra- 
rodė 196.3 mil. dol. pertekhų. į dėjo slaptas derybas su trockistų Liaudies Revoliucine armija,
• šiandien 8 vai. ryto iš Cape žadėdama paleisti iš kalėjimo 30 revoliucionierių, jei šie paleis 

Kennedy erdvės centro trys as- du pagrobtus karinmkus: atsargos admirolą Francisco Aleman 
tronautai Charles Conrad, dr.
Joseph Kerwin ir Paul Weitz tu
ri pakilti į erdves su Apollo erd
vėlaiviu, kuris veža į erdvės sto
tį “Skylab” tris uždangas, kurias 
astronautai bandys pakabinti ant 
stoties sienų, kad jos neįkaistų 
nuo saulės. Jei pavyks stotį at
vėsinti ir ištiesti susiglaudusius 
stoties elektros energijai gamin
ti sparnus, astronautai liks sto
tyje 28 dienoms.
• Chicago Today paskelbė iš 

Washingtono, kad kongrese jau 
yra atstovo John Moss iš Kali-

Argentinoje inauguruojamas 
Hector Campora. Į iškilmes

ARGENTINOS KARINĖ DIKTATŪRA 
PERDUODA VAIRĄ PERONISTAMS

BUENOS AIRES. — Šiandien 
naujas prezidentas, peronistas dr.
atvyko daug užsienio delegacijų, jų tarpe Amerikos valstybės 
sekr. Rogers, Čilės kairiųjų prezidentas Salvador Allende Gossens 

Į ?r kt. 'Peronas, buvęs prezidentas ir diktatorius, pareiškė nenorė
jęs iškilmėse dalyvauti ir nutraukti dėmesį nuo prezidento Cam
poros, tačiau jis atvyksiąs į Argentiną birželio mėn. Paskutinėmis

ir pulk. Jacobo Nasif, žandarmerijos apygardinį viršininką.

“Taikos laivas” 
pradėjo veikti

NEW YORKAS. — Pagarsė
jęs Izraelio pilietis, buvęs lakū
nas ir kavinės savininkas, Abe 
Nathan pradėjo naują taikos 
ofenzyvą. Jis anksčiau kelis kart 
bandė skristi su taikos misija j 
į Egiptą, tvirtindamas, kad žy
dai ir arabai turi gyventi tai- 

fornijos paruošta rezoliucija, ■ ^oje.
kuri kalba apie specialaus kon- i Nathan nupirko seną olandų 
greso komiteto sudarymą ir apie laivą, jį New Yorke pertaisė, 
orezidento Nixono apkaltinimą. įrengė stiprią radijo stotį ir Vi- 
Konstitucijos pirmo straipsnio, duržemio jūroje siunčia į Izra- 
antros sekcijos numatomas ko-' ei i ir į arabų valstybes savo su— 
mitetas susidėtų iš 11 narių, še- darytą “taikos programą”. Lai- 
šių demokratų ir penkių respu- vas pavadintas “Taikos laivu”, 
blikonų. 'Atstovų Rūmai .turi Jis stovi už teritorinių vandenų 
nutarti prezidentą apkaltinti ir anglų, prancūzų, arabų ir he- 
(impeach). Tada senatas praves- brajų kalbomis siunčia žinias, 
tų kvotą ir dviem trečdaliais bal- komentarus ir muziką į visus Vi
sų galėtų prezidentą pašalinti, duriniuosius Rytus. Programos 

buvo pradėtos praėjusį šešta
dienį.

Su Nathanu laive yra sava- 
Sąmoksli1 dalyvavo noriai jūreiviai ir radijo tarnau-

• Graikijos karinė vyriausy
bė paskelbė, kad ji išaiškino ir, 
išardė sąmokslą nuversti -vy-Į 
riausybę. 1._____ __
du atsargos admirolai ir trijų Prancūzas, trys amerikie- 
karo laivų karininkai. jciai, du filipiniečiai, jugoslavas,

_ _ .. .. . __ .. I kanadietis ir britas.
• Bntanijos premjeras Heath kvies arabus ž dus .

kalbėjo parlamente ap.e skanda- konferencijoms.. dialo_
U vynaosybeje. Jau pamtraoke Nathanas sako, kad vy- 
lordas Lambton, anaejos mi- riausyMs nesugeba rasti tajkos> 
n is ten s ir lordas Jelhcoe. kon
servatorių vadas Lordų Rūmuo
se. Jie abu turėjo reikalų su j 
prostitutėmis. Lambton buvo 
slaptai nufotografuotas “kom
promituojančioje pozoje” ir tos
fotografijos buvo siūlomos britų įroduktų. Nathanas sako, kad

Prezidentas Campora per pra
ėjusias savaites gavo pritarimą 
savo valdžiai iš įvairių Argen
tinos grupių. Katalikų vyskupai 
pareiškė, kad nauja vyriausybė 
atneša naujos vilties pažadus. Se
niau katalikų bažnyčia su pero- 
nistais nesibičiuliaudavo, nes 
Perono laikais buvo sudegintos 
kelios bažnyčios.

Cam porai pritarimą pareiškė 
Kaimo Draugija, kurioje susi
jungę dvarininkai ir taiką bei 
bendradarbiavimą pažadėjo Pre
kybos Rūmai. Camporos pastan
gas ieškoti bendro kelio su nuo
saikiais elementais pagyrė Ar
gentinos aviacijos viršininkas 
gen. Carlos Alberto Rey.

Camparos bandymus gauti 
konservatorių ir dešiniųjų pri
tarimą pasmerkė kairieji radi
kalai. Nors peronistų kairė lai
kosi sutartos vienybės, tačiau 
kartais' 'prasiveržia nuomonių 
skirtumai. Antradienį viename 
peronistų 
susimušė 
nistais ir 
žeisti.

Liaudies Revoliucinė Armija 
nepažadėjo remti vyriausybės 
ir grasina toliau tęsti savo par
tizaninę veiklą, tuo verčiant vy
riausybę laikytis daugiau revo
liucinio kelio.

Šios armijos vyrai peršovė du 
Fordo įmonės tarnautojus ir pa
reikalavo iš Fordo bendrovės po 
22 greitosios pagalbos automo
bilius kiekvienai Argentinos pro
vincijai, be to, Fordas turi su
mokėti nemažas sumas Argen
tinos ligoninėms, nes kitaip te
roro veiksmai prieš Fordo įmo
nę nesibaigs. Detroite Fordo di
rektoriai nutarė Argentinos te
roristų reikalavimus patenkinti 
ir paskyrė milijoną dolerių.

susirinkime kairieji 
su dešiniaisias pero- 
8 asmenys buvo su-

čiai, du filipiniečiai, jugoslavas, 
kanadietis ir britas. Radijas

todėl reikia jos ieškoti papras
tiems piliečiams.

j “Taikos — laivas” nupirktas 
j visame pasaulyje rinktomis au
komis. Įmonės, kaip Campbell 
Soup padovanojo nemažai mais-

ir užsienio spaudai. Speciali ko
misija tyrinės ar šantažo spau
džiamas Lambton neišdavė vals
tybinių paslapčių.
• Detroite 28 asmenys, iš jų 

12 Detroito policininkai, buvo 
apkaltinti narkotikų organizaci 
jos veikla.

jis gyvens laive iki taikos su
tarties pasirašymo.

Senatas patvirtino 
E. Richardsoną

WASHINGTONAS. — Sena
tas 82 balsais prieš 3 patvirtinę 
Elliot Richardsoną nauju vals
tybės prokuroru ir pagyrė jo 
parinktą specialų tardytoją Wa
tergate bylai vesti Archibald 
Cox. Naujai patvirtintas proku
roras bus prisaikdintas šešta
dienį.

Skandalų sukrėstoje vyriausy
bėje Richardsonas turės atsta
tyti žmonių pasitikėjimą val
džios organais. Prezidentas j’ 
tuo tikslu perkėlė iš gynybos de
partamento.

WASHINGTONAS. — Sena-

Paketinis “piniginis” amba-j 
sadorius, pask rtas j Liuksem-| 
burgą yra ponia Ruth Farkas. 
Paaiškėjo, kad ji paskirta po 
to, kai jos vyras respublikonam 
paaukojo 300,000 dol.

Schmitz sugrįžo 
pas respublikonus
LOS ANGELES. — John 

Schmitz, kuris buvo 1972 m. I 
Amerikos Nepriklausomos par
tijos kandidatas į prezidento vie- ( 
tą, vėl sugrįžo į respublikonų 
partiją, iš kurios buvo pasitrau
kęs. Schmitz pareiškė, kad jis 
iš vidaus bandys kovoti už savo 
principų įgyvendinimą respubli
konų partijoje.

John Schmitz, kuris tvirtina, 
kad respublikonai perdaug pasu
ko į kairę, pareiškė, kad anks- (to Watergate komiteto apklausi- 
čiau jo partija daugiau atitiko nėjimuose trečiadienį juoką su- 
jo pažiūroms, kol ji nebuvo per- kėlė ilgametis New Yorko polici- 
imta “Watergate mafijos vyrų”, jos valdininkas Anthony Ulase- 

-----------  |wicz, kuris pareiškė, kad New 
Yorko policininkai niekad nebū
tų padarę tokių klaidų, kaip įsi
laužę į Watergate pastatą pada
rė. Jie atėjo, kaip armija, kada 
tokie darbai daromi slaptai, vie-

Sudano prezidentas 
liko valdžioje

KHARTOUMAS. — Sudano 
prezidentas Nimeiry antradienį 
buvo pagrasinęs pasitraukti iš 
nareigų, jei opozicija priešinsis 
jo nutarimui pakelti cukraus, 
gazolino ir rūkalų kainas. Su
dano radijas paskelbė, kad žmo
nės, sužinoję, jog jų mylimas 
prezidentas žada pasitraukti, ap
supo Sudano socialistų unijos, 
vienintelės legalios politinės or
ganizacijos. kuriai vadovauja 
pats prezidentas, būstinę ir rei
kalavo prezidento pasilikti.

Nimeiry tada nutaręs paten
kinti žmonių troškimą ir liko 
prezidentu. Prieš jo nutarimą 
pakelti kai kurių produktų kai
nas buvo pasisakę kai kurie val
dančios partijos veikėjai.

BANGKOKAS. — Grupė Ame
rikos karininkų lankėsi Š. Viet
name ieškoti dingusių amerikie
čių lakūnų kapų. Nėra jokių įro
dymų, kad kuris dingusių būtų
likęs gyvas, pareiškė gen. Ro- no žmogaus, pareiškė, senato- 
bert Kingston. [ Harris juokiantis, Ulasewicz.

FOLSOM. — Kalėjime laiko
mas dr. Timothy Leary, nubaus
tas už narkotikų naudojimą. Ka
lifornijos Folsom kalėjime gavo 
daržininko darbą ir prižiūri gė
les.



Detroito naujienos

NAlUtEMM

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖSE

BUČO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

š. m. gegui 
cago Savings 
tion salėje įvykę Chicagos 
norių sąjungos susirinkimas, ku
rį pradėjo pirm inirifiąą J. Tamu
lis, pakvietęs pirmiflinkauti ge
nerolą M. Rėklaitį; d sekretoriau
ti J. Kanišauska.

VI Fidleris iš Fuels & Mate
rials Division, Chalk River, Nu
clear Laboratories, Chalk River 
Ontario, Canada yra bendraau
torius straipsnio apie dinamiš-

Mažas berniukas St. Petersburg*, Floridoj 
burbulą. Užaugęs H*, gal, taps

na. Mano' supratimu,- nevisai 
tvarkoje, nes balsus dėžėse kas 
nori gali papildyti. BaHai turėjo 
būti suskaityti bąlsavhnams už
sibaigus. YA. Sukaųskąs

Pagaliau buvo telefopiškai pa
siektas baisavųno komiteto pir
mininko P. patrulio butas, bet 
jo nesurasta. Taip ir išsiskirs
tė balsuotojai. Balsavimai už

girio mūšis. Daipfllnfcas Pau 
tienius savanoriams padovanojc 
du meno paveikslus, kuriuos iš 
leido tarp narių* 1,

•NAUJIENOS ’ KIEKVIENO 
LIET U t -l O 

DRAUGAS IR~ BIČIULIS

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILI_____FRIDAY, MAY 25, 1973

Milkauskas. Maistą paruošė klu
bo narė Jadvyga Maršalkovičie- 
nė ir Erna Garliauskienė. Tokie 
šeimyniniai pobūviai pageidauti
ni ir ateityje. Visa ir didžiausia 
kliūtis tai laiko trūkumas.

gegužės 20 dieną praėjo nuo
taikingai. Dalyvavo apie 20 klu
bo narių bei ąvęeių. Vaišių me
tu buvo nuoširdžiai pasikalbėta 
dėl tolimesnės radijo valandos 
veiklos, pirmasis žodį tarė klu- 
vp pirm. Kazys Gogelis pasi
gėrėdamas, kad dabartiniu metu 
klubas stovi labai gerai, bet tai 
nereiškia, kad juo . jau neberei
kia rūpintis. Buvęs klubo pir
mininkas Yąęys Urbonas prisi
minė praeitį ir teigė, kad iš pra
eities reikėtų daug ko pasimo
kintu Vladas Sęlenis pasidžiau
gė, kad klubas, glaudžiai koope
ruoją su spaudos atstovais. An
tanasį. Jąnušis siūlę, kad reikė
tų. į klubą prirašyti daugiau 
naujų narių. Dar kalbėjo Jur
gis Rekašius, Juozas Murinas 
ir Juozas Lescinskas. Besivaiši- 
nąnt buvo pristatytas naujas 
radijo pranešėjas Donatas Li- 
šaųskas su ponia. Į klubą įsira
šė naujas nąrys inž. Eduardas

— Detroite į Ohio Apygardos, 
į PLB IV Seimą ir į JAV LB 
VII Tarybą balsavimai, jau -už
sibaigė. Kaip buvo skelbta, bal
savimo būstinės ne visos buvo 
atidarytos. Pagal skelbimą Liet, 
namuose gegužės 19 d. nuo 5 
vai. iki 9 vai balsavimo būsti
nė neveikė, žmonės susirinkę 
prie durų laukė apie pusvalandį.

Dalyvavo gausūs būrys sava
norių ir svečių. Susirinkimą Vy
tauto Didžioj a saulių kuopos 
vardu sveikino garbės teismo 
Prkas A. Budeckąs, linkėjo svei
katos, ilgo amžiąus, pasidžiau
gė gražia savanorių kultūrinę 
veikla, be to, savanorius pakvie
tė dalyvauti šaulių kultūrinėje 
stovykloje, kuri įvyks š. m. bir
želio mėn. 17-24.d. Union Pięr 
Gintaro, vasarvietėje.

J. Tamulis aiškino Mateikos 
piešto Žalgirio mūšio paveiks
lo meninę ir istorinę reikšmę, 
o mokyt. A. Dundulis su projek
cijos lempos pagalba išryškino 
Žalgirio mūšio detales. Istorikė 
mokyt. A. Rūgytė skaitė pa
skaitą “Žalgirio mūšis”. Paskai
ta buvo labai .domi, iškelta Žal
girio mūšio reikšmė ir. įtaka va
karų Europos istorinei raidai. 
Paskaita paremta naujais istori
niais dokumentais iš Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos met
rikos archyvų ir iš kryžiuočių 
kronikų Getingelie universitete. 
Seniau mūsų istorikams abeji ar
chyvai buvo neprieinami.

Studentė V. Rflaišytė paskai-

mėn.20 d. Chi
ef Leas Associa- 

sava-

1) Lygiai 11 vai. ryto nuo^Kapinių vartų prasidės Kapinių direktorių, Am. Legiono Dariaus 
Girėno Posto, ir atvykusių dalyvių eisena aplink kapines. 2) Eisenai atėjus prie paruoštos estra
dos, prasidės iškilmių programa. 3) Amerikos Legiono Posto nariai pagerbs žuvusius karius. • 4) 
Solo ir duetus giedos Al. Brazis ir Estelle Bogden. 5) Muzikai vadovaus Petras Zalūba. 6> Kalbės 
kunigas Ansas Trakis ir visuomenininkas Povilas Ridikas. 7) Programą' praves Walter Šieneli. 
Atida neturintiems automobilių: Lygiai 9 vai. ryto nuo Universal Savings and Loan, ,18th St. and 
Halsted išeis autobusas ir sustos sekančiose vielose: prie 32nd Halsted N. W. kampo. S. W. kam- 
pas Archer ir Western; Darius - Girėnas Hali 4416 So. Western; N. W. kampas 63ęd St. if Cali
fornia; N- W. kampas 63rd ir Cicero Ave.; N. E. kampo 63rd ir Archer Avė. Atgal grįš 5 vai. po 
pietų. Kaina į abi puses $3.00. Būkite laiku nurodytose vietose.

Visus lietuvius kviečia dalyvauti ruošiamose apeigose.

paycheck and used to buy UK 
Bonds. It’* th* easy way to

IMtaO.

Į kos įtampos sen
I zirkonijaus šliaužimą, kuris yra 
I išspausdintas leidinyje Metal
lurgical Transactions, tomas 4, 
nr. 5 1973 m. gegužės mėn.

A. Avižienis iš University of 
California at Los Angeles pa
skelbė straipsnį apie aritmeti
nius algoritmus paklaidomis pa
ženklintiems operandams, kuris 
yra išspausdintas leidiny IEEE 
Transactions on Computers, to
mas 22, nr. 6 1973 m. birželio 
mėn. Saulius Šimoliūnas

įdomų filmą. (įėn. M. Rėklai
tis dėkojo svečitalS'ir savano
riams už gausų jrtwtąnkymą, o 
ypatingą padėka reiškė progra
mos atlikėjams. * Savanoriai ir 
svečiai dalinosi ‘nepriklausomy- 
bės kovų įspūdžiais ir nuotai
kingai vaišinosi kavutė.

J. Kaunas

Frobisher Bay yra poros 
tūkstančių gyventojų miestelis 
Kanados šiaurėje prie Arktikos 
okeano. Iš to skaičiaus 1,500

išiol užpuolimai, jsilaužiiflai ir 
vagystės eskimų tarpi-'buvo ne
žinomi; dabar sakoma, kad 
“girtas eskimas yra pavojin- 

jgesnis už baltąjį lokį“. Girti 
^eskimai pradeda visu labiau 
užpuldinėti vieni kitus, o la
biausiai savo moteris. Blogiau
sia, kad eskimų moterys pra
deda pasiduoti alkoholiui ,

Pasakojami atsitikimai, kaip 
pavyzdžiui viena alkoholikė es
kime užmiršo papenėk savo 
kūdikį ir nepalakino savo šu
nų. Kadangi kūdikis iš bado 
labai verkė ir šunys peapsi- 
klausomai staugė, ji savo kū
dikį įmetė savo šunims suėsti...

T&ke stock in America.
Buy U.S. Savings Bonds.

J. J. Marchalonis iš The Wal
ter and Eliza Hall Institute of 
Medical Research, Royal Mel
bourne Hospital, Victoria, Aus
tralą yr* bendraautorius straip
snio apie mediatoriaus auglio 
alojrąfto imuninius atliepimus 
ir atliepimus prieš singeneiškas 
auglio ląsteles, kuris yra pa
skelbtas leidinyje Nature — New 
Biology, tomas 243, nr. 122 1973 
m, gegužės mėn. 3 d. Pastebė
tina jog J. J. Marchalonio ty
rimai yra svarbus įnašas į vėžio 
ligų imunologiją, kuri šiandien 
yra daugiausiai žadantis gink
las prieš vėžio ligas.

prisimenant susideginusį Ro
mą Kalantą, Stotų, Andriuškevi
čių — metines, Detroito Lietu
vių Organizacijų Centras gegu
žės 19 d. vidurmiestyje Kenne
dy aikštėje įvykdė demonstraci
jas. Nors demonstrantų ir ne
pasirodė gausiąi, bet demonstra
cijos pavyko. Apgailėtina, kad 
kai kas neatėjo vien dėlto, kad 
ruošia demonstracijas Petras, o 
ne Jonas. Ant plakatų užra
šą!: “Why did Romas Kalan
tas Sommit suicide?”, “Rree- 
dom for all Lithuanians” ir ki- 
tok ais užrašais. Tarpe plaka
tų stovėjo Romo Kaląnto portre
tas. Ta proga buvo išdalinta pra
eiviams per 2,000 lapelių su R. 
Kaianto paveikslu.

Sekmadienį gegužės 20 d. šy. 
Antano parapijos bažnyčioje or
gan iząci jos dalyvavo su vėlia
vomis. Pamąldų metu klebonas 
kun. K. Simaitis pasakė pritąi- 
kintą pamokslą. Tuoj po pamal
dų parapijos salėje buvę per- 
skatyta atitinkama rezoliuciją, 
f kaitė D. L 6- C. sekretorė 
Stęfa Brizgytė. Tuoj pat buvo 
parašyta per 40 ląiškų ir dar ra
šymas tęsiamas, senatoriams, 
kongresmanams ir kitiems val
džios pareigūnams, dėl Lietuvai 
laisvės suvaržymą bei trėmimą 
į Sibirą. Sekmadienį 8 vai. ryto 
per L. B. Radijo Klubo radijo 
valandą U. L. O. C. sekretorė S. 
Drizgytė, prisimenant R. Kąlan- 
to ir kitų metines, gražiai pa
kalbėjo lietuviškai, o Robertas 
Selenis angliškai.

Lituanistinės mokyklos 
mokslo užbaigimas

Gegužės mėn. 20 d. L. namuo
se Įvyko mokslo metų užbaigi
mas. Programą pravedė mok. 
vedėjas Dr. K. Keblys, žodį ta
rė ir dovanas įteikė L. B. švie
timo Tarybos pirm. J. Kavaliū-

worth oi 
US. Savings 

Bonds.

gyventojų yra eskimai. Mies
telyje yra vienintelė, valdžios 
kontroliuojama, alkoholio par 
duotuvė.

Praeitais metais policija su
ėmė 1,600 girtų eskimų. Iki

pus ĮDOMI programa, gera muzika šokiams. 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI 
VISĄ LAIKA GARSUSIS J. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNI* 
KIAUŠIUS SQKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS 
BIRŽELIO 10 D. VISI KVIEČIAMI l NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ

nas. Pędągoginius kursus bai
gė 4 mokiniai: S. Jankauskas, 
G. Damušytė, V. Skiotytė ir K. 
Mičiunąitė. šeštadieninės mo
kyklos aštuntą skyrių baigė 14 
mokinių, šeštadieninę mokyklą 
lankė 130 mokinių.

Mokslo užbaigimo metu mo
kiniai atliko meninę programą. 
P. Zarankos vadovaujamas cho
ras padainavo šešias daineles, 
akomponavo Vidas Navarauskas. 
Daug mokinių pasirodė pavie
niai. Kas jie tokie buvo, be pro
gramos sunku buvo pasižymėti, 
tad geriau nerašysiu nei vienos 
pavardės, šeštadieninė mokykla 
per metus turėjo išlaidų $10,000. 
L. B. Valdyba padengė 320 do
lerių, švietimo Taryba 400 dol., 
o kitas visas išlaidas padengė- 
mpkįn.ių tėvai.

Lietuvių Balso Radijo klubo 
šeimyninė popietė



Daugiau dėmesio lietuviškam verslui
Pirmieji lietuviai ateiviai į nio žmonės, sukrovę turtą iš 

savanoriško verslo. Retas kuris 
gali praturtėti iš samdomo dar
bininko algos, nepaisant kokį 
darbą jis bedirbtų.

Kai po Antrojo pasaulinio ka-

Amerikoje pelnė pragyvenimą 
sunkių darbu anglių kasyklose, 
skerdyklose, miškų kirtime ir 
prie geležinkelių statybos. Ta
čiau uždirbę kiek pinigų, tuojau 
imdavosi kokio pelningesnio 
verslo: kai kas pradėdavo pre
kiauti maisto produktais, kiti 
ėmėsi “bučerio” darbo — par
duodavo mėsą, nemažas skaičius 
lietuvių įsigijo tavernas.

Kai šiandien skaitai pirmųjų 
Amerikos lietuvių istoriją, ste
biesi, jog greta labai gyvos lie
tuvių veiklos religinėse bei kul
tūrinėse organizacijose, daug 
pastangų ir darbo buvo skiriama 
ekonominiams reikalams. Orga
nizuotai, bendromis pastangomis 
buvo steigiami kooperatyvai, 
įvairios prekybos ir pramonės 
bendrovės, organizuojami ban
kai, taupymo ir skolinimo bend
rovės, kelionių biurai, laidotuvių

ro į Ameriką pradėjo atvykti 
didžioji pabėgėlių banga, buvo' 
tikėtasi, kad jie, turėdami di
desnį išsilavinimą, daugelis su 
aukštuoju mokslu ir įvairiomis 
specialybėmis, dar labiau su-' 
stiprins lietuvių ekonomines po-! 
zicijas versluose.

_ 1

Deja, naujieji ateiviai vengė 
imtis savarankiško verslo. Dau- 
gumas nuėjo dirbti į fabrikus, I 
dirbtuves ir pelnytis iš rankų 
darbo. laimingesni buvo tik 
kai kurių profesijų asmenys, k. i 
t. medicinos gydytojai, veteri
narijos gydytojai ir vienas kitas 
inžinierius-architektias, kurie, 
išlaikę reikalingus egzaminus, 
pradėjo savarankiškai dirbti sa-

Linda Vista, Pasadenoje. Kalifornijoi* mokyklos tėvai patys Įrengė vaikams žaidimu aikštei?, panaudodami lauk 
išmestas automobiliu padangas.

V. MYKOLAim-PLTI.SAS

GEGUŽIS
Gegužį dainavo ne vienas poetas, 
Ir man čia belieka nedaug kas pridėti 
Gal dainas dainuoti daug kartų girdėtas? 
Alyvų paunksmėj svajot ir mylėti?
Norėčiau aš vien į tą meilės idilę 
įpinti nors vieną, rūstesniąją gaidą. 
Prabilkit, kas skurdot per žiemą nutilę. 
Pavasario audros te jūsų nebaido!
Išeikit į laisvę, kai pirmas griaustinis
Ir žaibas paskatins pavasario liūtį. 
Ir ryžto balsai nuaidės iš krūtinės, 
Kad gera šioj žemėj gyventi ir būti.
Būk sveikas, geguži, pražydęs raudonai, 
Maištingom, viltingom dainom nuskardėjęs. 
Pakilo į saulę širdžių milijonai —
Laisvų, kaip tas drumstas pavasario vėjas.
Jos šlovina laisvę, kur laisvė pražydo, 
Jos smerkia vergovę, kur slegia vergovė. 
Teskamba balsai, kur gegužy pražydo, 
Teskleidžias žiedai, kuriuos saulė sukrovė.

įstaigos, automobilių parduotu
vės, siuvyklos, batų dirbtuvės, 
valgyklos, foto atelje ir 1.1.

Vienoje verslo šakoje — ta
vernų biznyje — lietuviai atei
viai ypač buvo sėkmingi. Nese
nai mirusio teisėjo John T. Zu- 
rio tvirtinimu vienu laiku lie
tuviai valdė Chicagoje daugiau, 
kaip 2,000 tavernų.

Jei šiandien Amerikoje mes 
turime nemažą skaičių pasitu
rinčiųjų lietuvių, tai yra vis biz-

vo profesijose.
Kaip žinome, finansiškai jie 

yra stipriausiai įsitvirtinę. Me
dicinos gydytojų pastangomis 
yra įkurtas ir Lietuvių milijoni
nis fondas. Tiesa, nemažam 
skaičiui aukštų kvalifikacijų 
akademikams pavyko įsikurti 
Amerikos universitetuose ir ko
legijose ir dirbti mokymo ir 
mokslo darbą, žinoma, už nusta
tytą mėnesinę algą. Bet preky
boje, pramonėje bei kitose vers

lo šakose naujųjų ateivių turi
me labai mažai. Be vienos ki
tos lietuvio sėkmingai veikian
čios įmonės, mes labai silpnai re- 
prezentuojamės savarankiško 
biznio srityje.

Surinktomis žiniomis savaran
kiškų lietuvių biznierių skaičius 
Chicagoje pastaraisiais metais 
ne tik nepaaugo, bet priešingai, 
sumažėjo, palyginus su prieška
riniais laikais. Mes turime dar

finansinių įstaigų tvarkyme ir 
lietuvių įsteigtos draudimo ben
drovės galėtų aptarnauti ne tik 
lietuvius bet ir kitataučius. Už 
draudimus surinkti pinigai lik
tų lietuvių rankose.

Kita didelė verslo sritis — eks
porto ir importo prekyba gali 
būti sėkmingai organizuota lie
tuvių. Turėdami savo tautiečius, 
išblaškytus po viso pasaulio 
kraštus, lengvai galime užmegsti

išplėsti užsienio prekybą, lietu
viai neturėtų praleisti tos pro
gos.

Mes Chicagoje turime Illinois 
Lietuvių Prekybos Rūmus, ku
rie šį mėnesį mini 40 metų gy
vavimo sukaktį. Tai vienintelė 
organizacija, kuri jungia lietu
vius biznierius ir kurioje kelia
mi lietuvių ekonominiai reika
lai. Tai daugiausia pirmųjų lie
tuvių ateivių biznierių sambū-

medį girioje, bet yra labai ne
rangus ant žemės ir dėl savo la
bai ilgų rankų vaikšto ko ne ke
turiomis. Priešingai Afrikos 
giminaičiams, kurie yra juodos 
spalvos, orangutanai yra raus
vai — rudos spalvos.

Orangutanas savo gyvenamąjį 
namą — lizdą iš lapų suka me
džiuose, ilgai miega ir didžiąją 
dienos dalį praleidžia ėsdamas 
nenunokusius vaisius. Niekas

nėra pastebėjęs juos ėdant mėsą 
nei vartojant kokius įrankius. 
Tačiau sugauti (nelaisvėje) jie 
gana greitai išmoksta įvairių 
triukų ir tvarkos, bet greit įpran
ta ir į blogus papročius. Viena 
orangutanė, kuri Orangutanų 
Rehabilitacijos Centre, Borneo, 
buvo ruošiama grąžinimui į 
džungles, pasidarė problema — 
įprato gerti alų ir rūkyti ciga
retes. J. Pr.

SAVE AT lySURE2

Mutual Federal 
Savinas and Loan

iš senesnių laikų suorganizuotų 
labai sėkmingai besiverčiančių 
lietuvių vadovaujamų finansi
nių įstaigų, tačiau ir jų viena 
kita, atrodo, išslystanti iš lietu
vių kontrolės.

prekybinius ryšius tarp kraštų. 
Keli lietuviai jau eilę metų ver
čiasi importo ir eksporto preky
ba ir turi didelį pasisekimą. Da
bar, kai JAV ypatingai rūpinasi

ris. Būtų sveika, kad į šią or
ganizaciją įsilietų visi, kuriem 
rūpi lietuvių ateivių Amerikoje 
ekonominių pozicijų stiprinimas.

Adolfas Baliūnas

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Peter Kazanausltas, President Phone 847-7747

6
 ON SAVINGS CERTIFICATES 
% OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Par Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY &

(W REGULAR 
fl) PASSBOOK 

ACCOUNT
rer Annum

NOW INSURED TO $20,000.

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

knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psl. $6.00
K. Bielinis, DIENOJ ANT, 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

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 TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. _______________________________________ $5.00
Juons Liūdžiu*, RAITAI, 250 psl. ---------------------------------- $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL ______________________________________ $1.00
Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai.

170 psl _________________________________________ $3.00
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 

puslapiai. -------------------------------------------------------------- $3.00 j
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Daug lietuviškų įmonių per
ėmė kitataučiai. Nemažas skai
čius visai užsidarė, nes savinin
kai paseno, o vaikai nebenorėjo 
toliau dirbti tėvų įsteigtoje įmo
nėje. Bet svarbiausia, kad lie
tuviai nebejaučia pareigos rem
ti savo biznierius, pirkti lietu
vių krautuvėse, naudotis lietu
viškų įstaigų patarnavimais. 
Dažnai lietuviai biznieriai pri
simenami tik tuomet, kai nori
ma iš jų gauti aukų.

Stebint pastarųjų laikų lietu
višką veiklą, atrodo, kad visos 
pastangos kreipiamos į kultū
rinę ir meno sritį — dainos, šo
kiai, poezija ir 1.1, žinoma, rei
kia džiaugtis kiekviena lietuviš
ka mokykla, kiekviena nauja lie
tuviška knyga, koncertu ar vai
dinimu, tačiau visiškai nesido
mėti ir nieko nedaryti organi
zuotai, skatinant lietuvių veiklą 
ekonominėje srityje yra netiks
lu. Kai mes nebeturėsime lietu
vių verslininkų, finansiniai pa
jėgių lietuvių, tai vargiai pajėg
sime veikti kultūrinėje ir me
no srityje.

Amerika yra didelių ekonomi
nių galimybių kraštas. Kiekvie
nam yra atviros durys į savaran
kišką verslą. Yra daug sričių* 
kur lietuviai galėtų bendromis 
pastangomis, sukaupę reikalin
gas lėšas, sėkmingai verstis. Be 
esamų lietuvių finansinių įstai
gų dar galėtų būti įsteigtos nau
jos, nes milijonus dolerių lietu
viai laiko kitataučių bankuose 
ir taupymo bendrovėse. Milijo
nus dolerių sumoka lietuviai na
mų savininkai įvairiom draudi
mo bendrovėms. Milžiniškos su
mos taip pat išleidžiamos auto
mobilių draudimui, įvairiom gy
vybės draudimo bendrovėms ir 
t. t. Lietuviai turi gerą vardą

Lietuvaitė studijuoja orangutanus

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:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Paul Sampson straipsnyje 
“American Woman Studying 
Borneo’s Wild Orangutans” laik
raštyje “Republican Watch- 
News” 1973 m. balandžio 5 d. 
laidoje rašo iš Washington©:

Orangutanai yra tiek inteli
gentiški (protingi), kad vienas, 
vardu Fu Manchu, pabėgo iš sa
vo zoo aptvaro nemažiau kaip 
septinis kartug, kiekvieną kar
tą kitokiu būdu. Orangutanai 
džunglėse yra tiek baukštūs, kad 
vienas mokslininkas praleido du 
mėnesius jų beieškodamas ir ga
vo tik vieną pamatyti.

Net būdami tiek atsargūs ir 
gudrūs, orangutanai yra pa
smerkti išnykimui. Tik vos apie 
5,000 tų didžiųjų raudonųjų 
beždžionių bėra likę. Išskiriant 
gyvenančius zoologijose, visi jie 
gyvena Borneo ir Sumatros sa
lų lietingose giriose, kur jiems 
gresia pavojus iš brakonierių 
(vagių medžiotojų) ir intensy
vaus miškų iškirtimo.

Ilgalaikė studija
Mrs. Birutė Galdikas-Brinda- 

mour, fizinė antropologė iš Ka
lifornijos universiteto Los An
geles, yra įpusėjusi ilgalaikėse 
laukinių orangutanų studijose. 
Jos darbą remia National Geo
graphic Society.

Ji tęsia darbą kitų dviejų jau
nų moterų, kurios tuos prima
tus studijavo šios pačios draugi
jos remiamos, — Jane van La- 
wick-Goodal, kurios atliktos šim
panzių studijos yra klasikinės, 
ir Dianos Fossey, stebinčios kal
nų gorilas Afrikoje.

Mrs. Bridamour (Birutė Gal
dikas) turėjo daugiau pasiseki
mo negu daugumas kitų orangu
tanų tyrinėtojų. Vienų metų bė
gyje eidama tas pareigas Borneo 
saloje ji praleido daugiau kaip 
900 valandų stebėdama orangu
tanus.

Ji ir jos vyras fotografas gy
vena paliepė j e pačiame lietingų
jų girių pakraštyje ir norėdami 
pasiekti savo orangutanus turi 

Į mačetėmis skintis sau kelią per 
tankius krūmynus.

Besiskindama sau kelią per 
vijuoklių tankumynus Mrs. B. 
Brindamour prasikirto kelį. Pri
versta grįžti į savo stovyklą per 
užžėlusį ryžių lauką ji pastebė
jo įdomų dalyką: “Per aukštą 
žolę apie 150 metrų nuo girios 

Į ji pastebėjo paaugusio amžiaus 
I orangutaną vargiai beeinantį

per lauką iš vieno miško į kitą”.
“Lietui lašnojant man jis (tas 

orangutanas) atrodė kaip koks 
labai labai primtyvus žmogus, 
pirmą kartą einantis skersai Af
rikos savanas (tropikų preri
jas)... Nustebimo priežastis yra 
ta, kad orangutanai yra girių 
gyventojai ir jie labai retais at
vejais teišlipa iš medžių”.

Orangutanai (Pongo pigmė
jai) yra vienintelės Afrikos did- 
beždžionės. Paaugusis vyriškas 
orangutanas sveria apie 200 
svarų ir yra iki 5 pėdų aukščio, 
bet rankas išskėtęs nuo vienos 
iki kitos pirštų galų siekia apie 
pusaštuntos pėdos. Jis vikriai 
šokinėja galūnėse iš medžio į

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senyly Lietuvišku Knygy Istorija" yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, HL 60608. 
v_. '

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagfetės įspūdžiai oka 

Duotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaida $1.00.
J. Jasmin**, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti ii gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2 JO.

Kristi lenas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Vado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, K7 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juons B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00. ■

Dauguma šii 
kitai knygas ga 
oiniginę perlaida

?- 1 - S-.

knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
na įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar

NAUJIENOS
1789 South Halsted Street. Chicago. ID. 60608

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

SAVINGS

JEI PADĖSITE 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 ii 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- 
gintuvę, 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, III. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteigta 1923 metais.

įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti.

TeL 421-3070
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Visko mes turime savo lietu- dažniausiai išlenda didžiojo

viskame judėjime. Be pozity- Vasario ar kuria kita reikš-
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Pilypai iš kanapių, išlenda gavome net po kelis vokus 
žmogėnai jiems nepriklausau- frontininkų savęs liaupsinimų, 
čiais vainikais apsikaišę. Jie Ir ko ten neprirašyta. Kas tik

Kažemėkas sako, kad JAV imigracijos ir natūraliza
cijos įstaiga į jį šnairavusi. Kaip ta įstaiga galėjo į jį 
šnairuoti, sunku įsivaizduoti. Galėjo šnairuoti kuris 
nors tos įstaigos tarnautojas. Imigracijos įstaigos tar
nautojams, kaip ir kiekvienos valdžios įstaigos tar
nautojams yra įsakyta būti mandagiems su klijen- 
tais. Bet ne kiekvienas tarnautojas klauso patvar
kymų. Vieni klijentą mandagiai pasveikina, atlieka 
reikalingus formalumus, o atsisveikindami nusišypso, 
bet kiti tiktai atlieka pareigas. Bet kad tie tarnautojai 
turėtų į khjentus šnairuoti, tai tik pensininkui Kažemė-

kur lietuviškoj veikloj gero pa
daryta, tai viskas tik frootinin- 
kų. Ir rusų — nacių karui pra
sidėjus pirmų  j j okupantų Lie
tuvos vijo, ir Lietuvių Fondų 
sudėjo tik jie, ir su dabartiniu 
okupantu veiksmingiausiai ko
voja jie, ir visa lietuviška kul
tūra, lituanistinis švietimas tik 
jų atliekamas. Anot jų, Alios 
ir Vliko nenuilstama kova už 
Lietuvos laisvę jau nusilpusi, 
todėl jie veržiasi ir tą darbą at
imti, nes pajėgiausi, darbin
giausi ir didžiausi intelektua
lai visur esą tik frontininkai.

Tokiu neribotu pasipūtimu 
ir sugalvotais savo nuopelnų 
svaičiojimais jie niekina ir net 
įžeidžia visus lietuvius. Juk 
viską, ką turime, padarė ir 
sukūrė visi lietuviai. Juk L. 
Fondas išaugo ne tik frontinin
kų, bet visų lietuvių dėka. Ir

Mirusiųjų 
pagerbimas

Jau virš šimtmečio, kai šiame 
krašte yra įsigyvenusi tradicija 
— kapų puošimo diena — gegu
žės mėnesio paskutinis pirma
dienis. Paskutiniu laiku kapų 
puošimo diena yra suderinta au 
Amerikos švenčių ir poilsio įsta
tymais. Visa Amerikos valsty
bės bendruomenė, tą dieną skai
to nepaprastai didele švente ir 
jai teikia daug reikšmės. Visas 
kultūringasis pasaulis, įvairiais 
būdais ir papročiais, išreiškia 
pagarbą mirusiųjų amžino atil
sio vietai ir ją laiko šventa. At
vykę į kapines kiekvienas pa
galvojame, kad ir mums čia rei
kės atsigulti amžinam poilsiui. 
Mums lietuviams kapinių rimtis 
ir pagarba yra šventa įgimta

pamaldos, kur dvasiškis atliks 
trumpą religinę dalį. Mirusiųjų 
pagerbimui vadovaus pasaulie
čių teisėms ginti švento Kazi
miero Lietuvių kapinėse komi
tetas ir sklypų savininkų drau
gija. Pagerbimo ceremonijoms 
vadovaus komiteto pirmininkas 
Algis Regis. Po pamaldų prie 
kapinių įsteigėjų paminklo, mi
rusiųjų pagerbimui bus visuome
nės padėtas vainikas ir giedamos 
giesmės. Per iškilmes, gražio
mis uniformomis pasipuošę Vy
tauto Didžiojo šaulių kuopos šau
liai atliks garbės sargybą. Visi 
kviečiami kapinių pamaldose 
skaitlingai dalyvauti.

Po oficialių ceremonijų bus 
individualus mirusiųjų kapų lan
kymas. Iki pasimatymo švento 
Kazimiero Lietuvių kapinėse.

A, Stakėnas

Melais toli nenuvažiuosi
Jonas Lukoševičius, Amerikoje buvęs Gimtojo Kraš

to redakcijos narys, gana ilgai kalbėjosi su “tarybinėn” 
Lietuvon grįžusiu pensininku Jonu Kežemėku ir paskelbė 
rinktines to pasikalbėjimo vietas. Lukoševičius džiaugia
si, kad Lietuvon grįžo Juozas Mikuckis, Vytautas Alsei
ka, o dabar ten grįžo ir Jonas Kažemėkas. Juozas Mikuc- 
kis ir Vytautas Alseika iš anksto rusų buvo užverbuoti ir 
Amerikon pasiųsti, bet Kažemėkas, kaip jis sakosi, 20 
metų Amerikoje “išlupo” prie sunkaus darbo, užsidirbo 
pakankamai pinigų, sulaukė gražios pensijos ir nuvažia
vo “tarybinėn” Lietuvon.

Lukoševičius paprašė Kažemėką papasakotų kokiu 
būdu jis vėl tapęs Lietuvos gyventoju ir į grįžusio trem
tinio lūpas įdėjo tokį atsakymą:

“Anot pas mus (Atleiskite, šiuo atveju jau pas 
juos!) skelbiamų “laisvių”, kiekvienas pilietis gali 
laisvai palikti kraštą. Į “naturalizuotą” pilietį, ko
kiu aš buvau, JAV imigraeijos ir natūralizacijos 
įstaiga šnairuoja ir gali net deportacijos bylą iškeltu 
Tad apie mano ketinimą pasilikti Tarybų Sąjungoje 
žinojo tik artimiausi giminės, skelbiausi vykstąs 
šiaip sau viešnagei. Tačiau aš neabejojau, kad man 
yra užvesta byla... ” (Gimtasis kraštas, 1973 m. ko
vo 22 d., 5 psk).
Kad Jonui Kažemėkui Amerikos imigracijos įstai

gose yra užvesta byla, niekas apie tai negali abejoti. Toje 
byloje turi būti Amerikos pilietybės dokumentų nuorašai. 
Jis tris kartus važiavo į “tarybinę” Lietuvą, jam buvo 
išduotas Amerikos piliečio pasas, jam kiekvieną kartą 
buvo duodamos išvažiavimui ir grįžimui reikalingos vi
zos. Imigracijos įstaiga turi turėti kokį rekordą apie vi
sas šias transakcijas. Kiekviena transakcija užrašyta ir 
viskas sudėta į vieną bylą.

Atrodo, kad Jonas Kažemėkas abejoja Amerikoje 
respektuojamomis piliečių teisėmis ir galiojančiomis 
krašto gyventojų laisvėmis. Viena tų teisių yra laisvė iš
važiuoti iš krašto, kada pilietis pageidauja. Kažemėkui 
buvo išduotas Amerikos pasas ir jis iš šio krašto buvo iš
važiavęs 1965-tais, 1968-tais ir 1973 metais. Jis pats savo 
rašte pasakoja, kad buvo nuvažiavęs į “tarybinę” Lietu
vą savo artimųjų aplankyti. Jeigu tų laisvių nebūtų, tai 
Kažemėkas nebūtų į Lietuvą net tris kartus važinėjęs. 
Jo žmona visą laiką buvo Lietuvoje, ar rusai leido jai bent 
vieną kartą atvažiuoti į Ameriką?

kui gali atrodyti. Jie gali pašnairuoti ir net deportacijos 
bylą iškelti, tam turi būti rimto pagrindo. Be rimto pa
grindo niekas piliečiams bylų nekelia ir jų teisių nesiau
rina. Atrodo, kad ir į Kažemėką valdžios įstaigoje ne
buvo jokio pagrindo šnairuoti, nebent jis būtų reiškęs 
kekių pretenzijų ir nemandagiai su jais pasielgęs.

Be kitų dalykų Kažemėkas Gimtajam Kraštui dar ši
taip pasakoja:

“Teko patirti visą Amerikos darbininko gyve
nimą, dalyvauti streikuose, jausti baimę būti atleis
tam, bijoti susirgti, taupyti ir dar kartą taupyti... 
Vėliau prasimaniau fotografuoti, susilaukiau netgi 
užsakymų... (Ten pat). •
“Tarybinėn” Lietuvon nuvažiavęs Kažemėkas dabar 

turės progos patirti visą dabartinės Lietuvos darbininko 
gyvenimą. Jis gali pradėti klausinėti kiekvieną sutiktą 
darbininką, kada jis streikavo, kad būtų pakeltas atly
ginimas už darbą; išaiškinti kada kiti darbininkai strei
kavo ir streikus laimėjo, kaip juos laimėjo kartu su Ka- 
žemėku streikavusieji Amerikos darbininkai. Lietuvoje 
jis turės progos patirti, ko lietuviai darbininkai bijojo ir 
kiek jie susitaupo... Jis sužinos, ar kuris darbininkas 
gali susitaupyti pinigų kelionėms į Ameriką ar kurią ki
tą valstybę,

Toliąu Kažemėkas tvirtina, kad Amerikoje, “nepa
liaujamai didėja skaičius žmonių, norinčių turėti (gerus 
santykius su gimtuoju kraštu. Daugėja — ir labai — tų, 
kurie mato, kad verta atsiųsti savo jaunimą tarybų Lie
tuvon ,..” Tvirtinti, kad didėja skaičius žmonių, “norin
čių gerų santykių su gimtuoju kraštu” yra tuščias tvir
tinimas. Gerų santykių su gimtuoju kraštu norį kiekvie
nas Amerikos lietuvis. Šiam skaičiui didėti nereikia, nes 
jis niekad nesumažėjo. Visa jo nelaimė, kad jis nepriei
na prie gimtojo krašto. Lietuvių rusas neįleidžia į gim
tąjį kraštą, įvažiavimą varžo. Rusas nori, kad Amerikos 
lietuviai santykiautų su okupantu arba okupanto pasta
tytais agentais, bet ne su gimtuoju kraštu. Lietuvon nu
važiavusių Amerikos lietuvių rusas iš Vilniaus neišlei
džia, kad gimtojo krašto nepamatytų.

Gimtajame Krašte Kažemėkas ir daugiau nesąmonių 
pripasakojo apie Amerikos lietuvius, bet gali būti ir ki
taip. Kažemėkas galėjo ir nieko nesakyti, bet Jonas Lu
koševičius galėjo į jo lūpas visą tą melą įdėti. Ne su vienu 
lietuviu okupantas panašiai pasielgė, galėjo ir Kažemė
kui taip pat padaryti Jis negali protestuoti ir skųstis. 
Jeigu jis protestuotų, tai dabar jis dingtų, kaip dingo 
.tūkstančiai rusų okupuotoje Lietuvoje.

Bendruomenė įkurta juk ne 
frontininkų. Jie su savo aro
gantišku pasipūtimu ją tik 
smukdė. Visą laiką jie stengė
si susmukdyti ir Altą su Vliku, 
painiodamiesi dirbantiems po 
kojų.

Giriasi kaip nepaprastu įvy
kiu JAV kongresą prieš kelis 
metus priimta rezoliucija. Ne
sinori kartoti, bet jau tada bu
vo išaiškinta, kad ten buvo 
pravesta visai nę ta Kaliforni
jos frontininkų patiekta rezo
liucija. Tada buvo priimta tik 
rekomendącija. Prie jos pra- 
vedimo daugiau prisidėjo Cle- 
velando lietuviai veikėjai. Vi
sus nuopelnus savindamiesi 
frontininkai rekomendacijai 
skiria nepaprastą reikšmę. Kiek 
buvo ir dabar dar yra dėl tos 
rezoliucijos savęs liaupsinimų, 
o iš tikro matome, kad ji jokio 
vaidmens nesuvaidino ir nesu
vaidins pavergtos Lietuvos by
loje. Ji guli užmiršta kur nors 
archyve ir viskas. Net ir Valiu
ko pasigyrimai, žadėję visus 
priversti, nieko nepadėjo... 
Kai tarptautinės aplinkybės su
siklostys palankia pavergtų 
tautų išsilaisvinimui raida, tai 
ir be frontininkų atsiras efek
tingos, veiksmingas ir momen
tui atatinkamos rezoliucijos, po 
kurių seks veiksmai.

Jau prieš kelis metus fronti
ninkai, per L. Bendruomenę 
griebėsi politikos. Girdi Lie
tuvos laisvinimas kiekvieno lie
tuvio pareiga, tai ir jie čia 
maišysis. Ir ką pamatėme; Jie 
nesidėjo su jau daug metų tą 
kovą vedančiomis visų lietu
vių bendrinėmis organizacijo
mis, bet tiktai maišėsi. Kovo
jo ne sų pavergėjais, bet su tą 
darbą jau senai dirbančiais, 
kaip Altą ir Vliku. Jau keli 
metai kėsinasi į Lietuvos rei
kalams skiriamas aukas, truk
dydami dirbantiesiems jie su 
lietuviškais “baumkuchenais”

tradicija, kurios laikomės stip
riai įsisavinę.

$. m. gegužės mėn. 28 dieną, 
pirmadienį, 11 vai. Lietuvių Tau
tinėse kapinėse bus iškilmės, o 
gedulingos pamaldos už palaido
tus vyks švento Kazimiero Lie
tuvių kapinėse. Tuojau po pa
maldų vįsi vyksime prie kapi
nių steigėjų paminklo, čia bus 
trumpos, bet labai įspūdingos

landžioja po valdžios įstaigas. 
Net ir nuotrauką montažus 
daug kam išsiuntinėjo. Jie šne
kėjo, kad seni laisvinimo me
todai jau pasenę, kad reikia 
ieškoti naujų, kad jie kaip la
biausiai išprusę ateina su nau
jais metodais. Va, štai jums 
tie nauji pyraginiai metodai. 
Tai ir viskas.

Daug kam buvo neaišku iš 
kokių frontų tie frontininkai 
atsirado ir kelių frontų parako 
jie yra uo&tę? Kai kas jų kilmę 
siejo su nepriklausomoj Lietu
voj kurį laiką veikusiais trečia- 
frontininkais. Užmačios tos pa 
čios, nes ir skelbiasi ateiną at
mesti kas pasenę (nusilpę) ir 
naujai kurti...

Viename išsiuntinėtame la
pelyje savo kilmę jie išveda iš 
tų garbingų kovotojų, kurie 
rusų ir nacių karui kilus, jie 
rusus ginklu grūdo iš Lietuvos. 
Turiu prisipažinti, kad ir aš 
buvau ne tik tų įvykių pasyvus 
stebėtojas, bet ir nežymus da
lyvis. Pažinojau ir dabar dar 
daug pažįstu vyrų, kurie pir
mose eilėsee tada save statė di
deliam pavojui. Daug jų ir nu
kentėjo, bet niekas nei tada, 
nei vėliau nesivadino jokiais 
“frontininkais”, Šitie “didvy
riai” atsirado tik pavojui pra
ėjus. Bet nestebėtina. Visada 
po kokio nors garbingo žygio 
atsiranda netikrų; didvyrių, ku
rie sau išimtinų teisių ir išim
tinos pagarbos reikalauja.

P. Vėlyvis

BALFO PASITARIMAI
XX BALF’o Chicagos apskri

ties valdyba kviečia visuotinį 
— metinį visų skyrių, Balfo 
darbuotojų bei prijaučiančių 
asmenų susirinkimą, 1973 m. 
birželio mėn. 3 d. (sekmadie
nį), 12 vai. d. BALF’o Centro 
patalpose 2606 West 63rd St., 
Chicagoje.

Susirinkime numatyta ap
svarstyti šie klausimai:

1. Apskrities valdybos apys- 
kaitiniai pranešimai.

2. Kontrolės komisijos pra
nešimas,

3. Valdybos ir kontrolės ko
misijos rinkimai.

4. Diskusijos dėl BALF’o šal
pos.

5. Einamieji reikalai.
Valdyba maloniai prašo vi

suomenę ko skaitlingiausiai 
susirinkime dalyvauti ir padė
ti nustatyti gaires tolimesnei 
BALF’o veiklai.

BALK o Chicagos
A pskrities V aldij ba

Grant parke nesaugu
Praeitą trečiadienį dienos 

metu policija pagavo tūlą 
Brady Haegler, 31 metų, kurs 
Grant Parke prie Buckingham 
fontano pagavęs 15 — metų 
mergaitę peiliu grasindamas 
nusitempė į krūmelį ir kėsino
si išprievartauti. Žmonės už
puolimą pamatę pašaukė pra
važiuojantį policijos patrulį, 
kurs piktadarį bebėgantį sučiu
po. Mergaitė buvo su grupe ki
tų Evanstono aukšt. mokyklos 
mokinių atvažiavusi fontano 
pamatyti.

Dieną prieš tai tas pats ar ki
tas toks peilių grasindamas du 
kart išprievartavo vieną 21 me
tų moterį, ją pagavęs grįžtan
čią iš krautuvės ties 6330 N. 
Greenview Ave.

JONAS AUGUSTAHTS

Suvėluotas atsakymas ir 
nepamatuotas pasiteisinimas

(Div. gen. Stasio Raštikio 
atsiminimų 3-sis tomas)

Tas pats nutiko ir kapt Tyruliui, kuris, 
organizuodamas pasienio apsaugos bata- 
lijono raitųjų žvalgų ir dviratininkų būrį 
Liūnuose (prie administracinės linijos su 
Lenkija) negalėjo pabalnoti arklių, nes ir 
jam trūko pobalnių (vilnonių dekių). Pa
sinaudojęs batalijono sandėlyje esančio
mis antklodėmis, kurios buvo skirtos bata
lijono ligoniams (sužeistiesiems), arklius 
pabalnojo. (Žiūr. Januta “Naujienose” ir 
Tyrulio “Lenkų Internavimą” “Laisvojo
je Lietuvoje”, 19M. II. 2Ut).

3) Mobilizaciniuose planuose trūkdavo 
surašytų atsarginių karių. Pav., Tyrulis 
savo dviratininkų būryje iš 22 atsarginių 
rado tik 3, nes kiti — senieji buvo iškelti, 
naujų — nepaskirta ir visa tai oeatžymėta 
mobilizacijos planuose (Žiūr.: Tyrulis 
“Laisvojoje Lietuvoje”, 19t>L V. 28.).

4) Ypač daug gaišaties ir sunkumų su
darė ūkininkų arklių ir vežimų pristaty
mas į skirtingas, toli viena nuo kitos, vie
tas. Pav., “artimiausioji nuo namų vieto
je ūkininkas turėjo arklį atiduoti, gi veži
mą — už kelių kilometrų. Vadinasi, su ve

žimu reikėjo pravažiuoti arklio mobiliza
cijos vietą ir, atidavus vežimą, grįžti ir 
arklį atiduoti kitam kariuomenės daliniui”. 
(Januta, 1969. XI. 10.).

Dėl didelės administracinės biurokrati
jos ir netvarkas, pristatymas iš sandėlių 
ėjo labai nesklandžiai. Mobilizaciniuose 
planuose visai nebuvo nustatyta ženklų 
priimam turtui. Kiekvienas priiminėtojas 
mobilizuotą turtą ženklino savaip ir, kada 
reikėjo tą turtą grąžinti savininkams, bū
davo nesusipratimų... Pav., lt Januta 
linksmai aprašinėja, kaip jis Žemaičiuose, 
prisiminęs malūno tvarką, prie priimto 
turto pririšinėjo pagaliukus su savininko 
pavarde lygiai taip, kaip žemaičių ūkinin
kai darė su savo grūdų maišais...

Netiekiant daugiau šios srities pavyz
džių (jau šitie užtenkamai parodo, kad mo
bilizaciniai planai buvo sudaryti neaiškiai 
ir paviršutiniškai), tenka pažymėti, kad 
tuose plannose trūka štabo išdirbtų bendrų 
taisyklių, koks turtas priklauso mobilizuo
jamam daliniui; sbematinių žemėlapių su 
dalinio stovėjimo vieta ta atstumais (klm.); 
instrukcijų perkeldi sėjant mobilizuotus 
atsarginius iš vieno dalinio į kitą, surišant 
su jų užsiregistravimu naujose vietose; pil
nutinių, atsargos karininkų, su jų profesi
jomis (ginklų rūšis), sąrašų; priiminė
jamo bei grąžinamo turto formuliarų; tur
to sąrašų lentelių štabuose ir L t. Visa tai 
turėjo būti vyriausio štabo preciziškai ir 
aiškiai surašyti ir, atidarius mobilizaci

nius vokus, laikas nuo laiko patikrinti at
skiruose daliniuose — ūkio dalyse* nešau
kiant atsarginių (dėl išlaidų). Viso tai ne
buvo padaryta ir todėl mobilizacija nepa
vyko. O tai turėjo padaryti vyriausias šta
bas, kontroliuojamas kariuomenės vado 
— Raštikio.

Taigi, kaip Raštikis čia cituoja šepečio 
raštą, kad mobilizacija pavyko, baterijos 
išvažiavo, eskadronai išjojo, tai matome, 
kaip “susimobilizavęs” išvažiavo pasienio 
apsaugas batalijonas ir Janutos būrys!
Ir tai dėka tų dalinių karininkų neteisė
tiems veiksmams (jų iniciatyvai)! Tai 
buvo galima tik taikos metu! —

Atsiminimų autoriui kap. Tyruliui apie 
nevykusią mobilizaciją atsakė gen. štabo 
pulk. A- Špokevičius, nepaneigdamas Ty
rulio nurodytų faktų, bet daugiausia rašy
damas apie mobilizacijos tvarkos (taisyk
lių) prisilaikymą ir autoritetingą atsaky
mą. Tyruliui Špokevičius štai kaip užbai
gė: “Pagrindinė atsiminimų mintiju atro
do, yra niekinimas Respublikos vyriausy
bės narių, pozicijos ir opozicijos intelek
tualų, kariuomenės pareigūnų, paruošu
sių mobilizacijos plauną”. (Laisvoji Lietu
va. 19M. V. U.) Kai Tyrulis rašė apie po- 
balnių ir atsarginių trukumus, apie prie
žastis , kurios jį privertė pavėluotai pri
statyti į mobilizacijos vietą, tai kur čia 
Špokevičių* įžiūri “vyriauąybė* ir intelek-
tualų niekinimą”? ! ?...

Pats Raštikis, apie tą mobilizaciją, sa-
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vo atsiminimų III tome kartoja, ką ir pir
miau buvo rašęs: “Per 30 valandų pulkai 
jau buvo atlikę visus pagrindinius mobili
zacijos darbus. Kai kur pasitaikė ir šiokių 
tokių nedidelių nesklandumų. Administra
cinio pobūdžio nesklandumų buvo mažiau. 
(Kokių? 1 J. A.) Daugiau jų buvo aprūpi
nimo bei tiekimo srityje. Intendentūros 
aprūpinimo ir tiekimo aparatas šlubavo. 
Buvo nesklandumų ir arklių, vežimų ir 
pakinktų mobilizacijos srity. Pasisekimas 
ir tvarka priklausė nuo dalių ir dalinių va
dų organizacinių sugebėjimų, nes, esant 
tams pačioms sąlygoms, vienur buvo susi
tvarkyta labai gražiai ir greitai, tuo tarpu 
kitur atsirasdavo klaidų ir trūkumų. Ta
čiau aplamai mobilizacijos įvykdymas bu
vo visai patenkinamas.” (Raštikis, III to
mas, 210 pusi.). Tai taip rašo Raštikis! — 
Kaip matome, nuo kai kurių karininkų 
sugebėjimo pataisyti (ir nelegaliai?) mo
bilizacijos planus, ir išvykti daliniams, 
buvo galima tik nesant karo veiksmų, prie
šingai — daliniai nebūtų galėję nei sus i mo
bilizuoti, nei “išvykti” Mobilizacijos pla
nai tampriai rišasi su krašto apsaugos stra
tegija, gi Raštikio strategija, kaip ma
tome, netiko Lietuvos apsaugai; netiko 
nei šepečio siūloma, ir Raštikio remiama, 
“modernioji” sandėlinė karo medžiagų 
mobilizacija. Jau pirmiau buvo rašyta, 
kad kariuomenės aprūpinimas karo metu 
turėjo būti kuo plačiausiai išskirstytas kraš
te.

Šveicarija turtingas kraštas, tačiau 
moilizačijos metu atsarginiai prisistato į 
paskirtą vietą pilnoje kariškoje uniformo
je ir su ginklu, pristatomos priemonės, 
aerodromai perimami kariuomenės. Lie
tuva neturtingas kraštas, turėjo kuo pla
čiausiai panaudoti panašią mobilizacijos 
tvarką, bet tam reikėjo darbingo vyriausio 
kariuomenės štabo ir tinkamo kariuome
nės vado, sugebančio instruktuoti štabą ir 
kontroliuoti jo paruoštus planus (pav. ir 
mobilizacinius!).

Mūsų sena garbingoji praeitis rodo, 
kad karą lemia ne tiek karių skaičius kiek 
jų kokybė bei pasiruošimas, šią aksijomą 
tenka turėti prieš akis kiekvienam lietu
viui — kariškiui.

POLITIKA
LENKIJOS ULTIMATUMAS LIETUVAI

Paskyrus Stasį Lozoraitį Užsienio rei
kalų ministeriu (1934 — VI. 13. — 1938. 
XII. 5.), neužilgo prasidėjo slaptos dery
bos su Lenkija santykiams užmegzti, ku
rias vainikavo Lenkijos ultimatumas Lie
tuvai. Lenkija 1938 m. kovo mėn. 17 d. 21 
vai per savo pasiuntinį Estijoje, įteikė B. 
Dailidei. Lietuvos pasiuntiniui Estijoje ul
timatumą, reikalaudama atsakymo iki 1938 
metų kovo mėn. 19 d. vidurnakčio per 48 
valandas.

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

Valandos pagal susitarimą

DR. FANG C LU 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGUA

Medical Building). TeL LU 5-6444

lOQI WEST 83rd PLACE

Priima ligoniu* pasai susitarimą. 
Jei neatsiliepia* skambinti 374-4012

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGUA 

Telef. 695-0533 
Fez Valley Medical Center

SCUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

PHYSICIAN AND SURGEON 
2434 WEST 71st STREET

OFISO VALANDOS: 
zirmadienioi* ir ketvirtai 1—7 vaL. 
«ntrai. penktadieni nuo t—5. treč. 

ir tested tiktai susitarus,
i ■ in'.n i ■'

Rez.: Gi 8-087J

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
ginekologine chirurgija 

^132 So. Kedzta Ava, WA 5-2470

siliepia.'skambinti Mt 3-0001

OR. HINA KRAIKEI- 
KKAUOllONAiH

MMWtWS « moterų uoo»
Telef. WA 5-2670.

Neatsiliepus — skambinti 
471-0225.

Valandos pagal susitarimą

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

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST ThR STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta-

ęrto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71sf St. — T«l. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir .
“contact lenses”. 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS LR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų.

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

U m..

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tek 925-8296

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

uždaryta.
Roz. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

Bendre praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofiees: 2652 WEST 59th STREET 

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

V. Tunrasonis, M. D., S. C
’ ' Č H ’l R U R G A S 

2454 WEST 7W STREET
Ofise tetek: HEmlock 4-2123

Rezid. telefu Gibson U195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORtHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban-
1 datai. Speciali peaalba kojoms

2850 West 63rd SI., Chicago, IIL 60629 
Talei.: PRospect 6-5084

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

MONTREALIO NAUJIENOS
Tradicinis lietuviškas Velykų stalas

Atvelykio sekmadienį, balan
džio 29 d. Aušros Vartų salėje, 
Montrealio Katalikės Moterys, 
vadovaujant energingai valdy
bos pirmininkei Jadvygai Baltuo- 
nienei, pirmą kartą Montrealy- 
je, suruošė labai iškilmingą tra- 
divinį lietuvišką Velykų stalą.

Įėjus į salę atsivėrė pasakiš
kas vaizdas! 'Per visą salės ilgį, 
platus didelis stalas aptiestas 
iki žemės balta staltiese, apipin
tas žaliomis girliandomis,. pa
puoštas gėlėmis, avinėliais, gu
linčiais sužaliavusiose avižose ir 
spalvingais margučiais. Per vi
durį stalo stovi aukštas, milži
niškas raguolis, įvairiausi tortai 
ir tolyn iki galų stalo įvairių įva-i 
riausį tik Lietuvoje gaminami 
skanumynai nuo keptų paršelių, 
kalakutų, įvairių vyniotinių, iki 
velykinio sūrio ir pyragų.

žmonių atėjo taip daug, kad

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAibrook 5-8063

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

pių papuošimui ir sezoninės 
Vapamą gėlės.

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

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

fr

SOPHIE BARČUS
RADUO ŠEIMOS aALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

FOUNT FIRES HURT 
OU* FOREST FJUENBS

Oar vMife has ao iefe—

Jr

Automobilių tikrinimas 
prasidės birželio 1 d.

Chicagos miesto meras pra-------- - —----------- —  ----------- ——uxviad pi a-

___w, __ ___ nešė, kad ateinantį penktadie-

and Loan Ąaąųgįąlum, 
daugeliui taupytojų pražudė 
joje laikomas santaupas.

fVBtTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
SGONHJIJ :

džių ir nebetilpo stovintieji. 
Daugelis pasitenkino tik pama
tę stalą.

Pačioje pradžioje vis tos pa
čios nepailstamos J. Baltuonie- 
nės lituanistinės mokyklos mo
kytojos, paruošti mokyklos ma
žieji mokiniai scenoje koncerta
vo.

Jie deklamavo velykinius ei
lėraščius, papasakojo apie vely
kinius papročius Lietuvoj, smui
kavo, grojo akordeonu. Dvi se
serys R. ir J. Lukosevičiutės 
dainavo duetus ir pabaigai su
vaidino velykinį scenos vaizdelį 
“Kiškiūkiai”. Tie maži, balti, 
pūkuoti kiškiukai, ilgom ausim, 
uodegytes kraipydami, dainavo, 
šoko, verbomis plakėsi, ritinėjo 
margučius.

Pagaliau Riškienės Karalienės 
(Irutė Adamonytė) buvo įvež
ta į sceną karieta su didžiausiu 
kiaušiniu iš kurio prasikalęs iš
šoko gražus viščiukas (Rita 
Jaugelytė), kurs linksmai cyp
sėdamas pasveikino plojančius 
svečius.

Riškienė Karalienė apdovano
jo visus artistus ir visus salėje 
esančius vaikučius margučiais 
ir grybais.

Po tokio linksmo vaidinimo, 
pirmininkė pakvietė svečius vai
šintis velykiniais gardumynais, 
kurių buvo tiek daug ir kurie 
buvo tokie skanūs. Viskas bu
vo gaminta namie, daugybės 
montrealįškių ponių .(ne vien 
tik K. M. draugijos narių) kuli
narijos specialisčių, kurios dar 
nepamiršo kaip buvo gaminami 
Lietuvoje velykiniai valgiai.

Toks iškilmingas velykinis 
stalas suruoštas tikslu supažin
dinti su lietuviškais papročiais 
mūsų jaunimą ir įėjusius į mū
sų lietuvišką šeimą svetimtau
čius narius, kurių mes turime 
jau labai daug.

Per tuos 22 metu gyvenimo 
Kanadoje mūsų jaunieji, masiš
kai tuokiasi su svetimtaučiais.

Pav. vienais‘metais A. V. baž
nyčioje, buvo sutuokta 12 porų 
ir visi tik su svetimtaučiais.

Nors tokiom puikiom vaišėm 
įėjimo bilietas kainavo tik 3 dot 
asmeniui, o jaunimui $1.50, at
rodo rengėjos turėjo gero pelno, 
nes buvo nuspręsta paaukoti 
100 dol. Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoj, paremti aukomis abu 
kanadiškus laikraščius ir kitas 
lietuviškas institucijas.

E. Kardelienė

nį, birželio mėn. 1 dieną pradės 
veikti šešios stotys, kuriose bus 
tikrinama automobilių emisi
ja, tai yra kiek automobilis va
žiuojant leidžia į orą dūmų ir 
dujų. Nuo birželio 1 dienos per 
12 mėnesių Chicagoje turės bū
ti patikrinti visi miesto auto
mobiliai, kurių yra apie mili
jonas ir 200 tūkstančių.

Nors tikrinimas vadinamas 
savanoriškas, tačiau miesto 
taryba praeito gruodžio 29 die
ną yra priėmusi potvarkį, kad 1 
atsisakiusieji patikrinti savo 
automobilį bus baudžiami nuo 
$15 iki $500 ir iki 6 mėnesių ' 
arešto.

Springfieldo naujienos
Illinojaus senatas 32 balsais 

prieš 4 priėmė įstatymą, ku
riuo leidžiama krautuvėse par
duoti mėsą ir po šeštai valan
dai vakaro, tai yra tol, kol 
parduodamos kitos maisto pre
kės iki krautuvės uždarymo. 
Iki šiol galiojo tokia tvarka, 
kad šviežios mėsos jokia mais
to krautuvė po 6 valandai ne
galėjo pardavinėti.

Santaupų apdrauda
Illinojaus senatas 31 balsu 

prieš 4 priėmė įstatymą, rei
kalaujantį, kad visos taupymo 
ir skolinimo įstaigos apdraus
tų depozitus ar per federating 
valdžią arba per privačias kom
panijas. To įstatymo sponso- 
rius sen. Howard Carroll (D., 
Chicaga) sako, kad Chicagoje 
veikia 48 taupymo ir skolini
mo bendrovės be 
draudos.

“Mes nenorime
įvykio kaip City Savings skan
dalo”, pasakė sen. Carroll, tu
rėdamas galvoje City Savings

jokios ap-

kito tokio

Siekia ‘‘sušvelnmti” 
švaros nuostatus

Illinojaus senatas 43 bal
sais prieš 1 priėmė įstatymą, 
kuriuo autorizuojama studija 
ar Aplinkos Apsaugos {staigus 
nuostatai nekenkia valstijos 
ekonomijai. Senatorius A, C. 
Bartulis (R. Bend) pranešė, 
kad tokią studiją atliks EPĄ 
tyrimų skyrius — Institute for 
Environmental Quality.

Bartulis, kurs yra šia kibaus 
sponsori us, pareiškė, kad IUi- 
nojaus bendra produkcija 1971 
metais siekė $64 bilijonų, ta
čiau EPĄ nuostatai ir reikala
vimai produkciją spaudžia že
myn ir dėlto esą reikia apsvars
tyti, ar nevertėtų kai kuriuos 
varžymus palengvinti.

SKAITYK IR 

SKAITYTI

DIENRAŠTĮ

KITAM PATARK
DEMOKRATINĮ

•NAUJIENAS"

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuvių Suvalkiečio 
Draugijos eilinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, gegužio 25 d. 8 vai. vak. 
Hollywood salėję, 2417 W. 43rd St 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Po susirinki
mo bus vaišės.

Eugeni į* Strungys, nut. rast

— Lietuvių Žagarės Klubo narių su
sirinkimas įvyks sekmadienį, gegužio 
27 d. 1:00 vai. popiet Hollywood salė
je, 2417 W. 43rd SL Visi nariai ir na
rės malonėkite dalyvauti, taip pat ne
pamirškite užsimokėti klubo nario 
mokesčius.

J. Keturakę, rast.

— žemaičiu Kultūros klube valdy
ba ir parengimų komisija rengia links
mą gegužinę — pikniką: gegužės mėn. 
27 d. 1:00 vai. po pietų Mrs. Key sode, 
priešais Lietuvių Tautines kapines. 
Bus valgių ir gėrimų ir linksma Va-

niai kviečiami su žemaičiais giyname 
orė pabendrauti. Visi laukiami.

Juozas Skeivys, klubo pirm.

Priimtas ir sugedęs ūpas, apsigimimas ir nerviškas betvarkingumas, 
traukia žmogų prie apmaudingumo, nešnekamo ir greito užsidegimo; vis- 
tiek kiekvienas, kurio širdis pilna Dievo dvasios, tas bus .priešingas tokiam 
savo pikto kūno ūpui, o jis ir pnvalo gerai kovoti prieš tokias įgimtas kūno 
silpnybes. Nieko negelbės pasakymas, “aš esu taip papratęs”; kadangi visi 
nupuolusiojo kūno papročiai yra pikti: naujosios prigimties pareiga yra

tikėjimo šeimynai daugiau meilės vaisių galybės. Beaugdamas šita* dvasios 
vaisius privalo pasaldinti kiekvieno Dievo vaiko ūpą.

Krigtii. nesakė, kad lis isteias bažnyčia. Bažnyčių vra daue. bet ne kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
tau* bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokia adresu: F. lavist, 3715 W. 66th St„ Chicago, Illinois 60829

•V. RATTO TYRI NOTOJ A f

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL

2533 W. 71st
Telef.: GRovehill

HOME
Street

6-234o-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

JAU SURINKO 
150,000 PARAŠŲ

Lietuviai jaunuoliai jau su
rinko 150,000 parašų. Pradžio
je jie buvo pasišokę surinkti 
milijoną, bet kai nesurinko nei 
100.000, tai nusiminė.

Lietuvos karys Būdvytis vie
nas surinko 75,000. Tada ir 
jaunimas ryžosi dar kartą pa
sitempti ir bandyti parinkti 
daugiau parašų, šiandien jie 
jau surinko 150.000. Romas 
Kasparas seka šį reikalą ir in
formuoja lietuvius apie para
šų rinkimo eigą.

štai Romo Kasparo surinkti 
duomenys:

♦ Peticija jau pasiekė 150,000 
parašų.

♦ 135,000 ne lietuvių yra pa
sirašę peticiją.

♦ Svetimtaučių parašų yra 
iš įvairiausių kraštų, jų tarpe 
iš Malazijos, Indonezijos, Indi
jos, Brazilijos, Argentinos. Urug
vajaus. Venecuetos ir Europos 
kraštų.

♦ Kolumbiečiai yra jautriau
si šiam reikalui, nes iš Kolum
bijos yra gauta apie 45.000 pa
rašų. Parašų telkimas čia dar 
vis smarkiai vykdomas.

♦ Iš mažylės Šveicarijos jau 
gauta 3000 parašų.

♦ Kanada prisiuntė 7000 pa
rašų. R. Kasparas '

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GA®AS GERALDAS F. DAIMID

MARY VITKUS
- Pagal tėvus Nipnkąs

Mirė 1973 m. gegužės 23 dieną, 5:45 vai. p. p., sulaukusį 90 me
tų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: dukterys — Eleanor ir Julia Feltgen, anūkas Ro

nald Feltgen, jo žmona Patricia, proanūkei Thomas' ir Robert, duk
terėčios — Adelle Nork; Albina Brazis, jos vyras Arnold. Jennie 
Niekei, jos vyras Albert, Ceilia Kalcic, jos vyras James, sūnėnai — 
Alex Niprikas, George ir Charles Niprikas, produkterė&a Delores To- 
musk, jos vyras August ir kiti giminės, draugai bei pažįstami-

Velionė buvo žmona mirusio Charles ir uošvienė mirusio Henry 
Feltgen.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 Sa Halsted Street.
Šeštadienį, gegužės 26 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios Į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Mary Vitkus giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Dukterys, giminės.

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. TeL 927-1911.

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MUDEKrt ĮSKŲS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

LILLIAN (UKSAS) UKSO
Pagal tėvus Gregorowicz

Gyv. Oak Lawn, III.
Anksčiau gyv. 2644 W. 47th St. ir buvo savininkė

Lil’s Foo4 Mart.
Mirė 1973 m. gegužės mėn. 23 dieną 7:05 vaL vąk., sulauki 

natvės. Gimusi Lietuvoje, Kaltiniškių apyi.. Girdiškiuose.
Amerikoje išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Helen Alesky, žentas 

marti Jean, anūkai — Joseph. Deborah ir Robe 
gory, švogerka Bemice. sesuo Loretta Herman, 
giminės, draugai bei pažįstami.

Velionė buvo motina mirusios Estelle Doveatt, uošvienė mirusio 
Alfonse Doveat ir sesuo mirusio Walter.

Priklausė Brighton Parko Lietuvių Moterų klubui. Upytės, Ute
nos. Suvalkiečnt. Žemaičių Kultūros ir Nailrų - Naštaukių klubams.

Kūnas . ašarvotas Petro Bieliūno ^koplyčioje, 4348 So, California

šeštadienį, gegužės 26 diena 8:30 vai. ryta bus lydima iš koply
čios į šv. Kiyžiąus parapijos bažnyčią, o po gedulingų ipamakių bus 
laidojama šv. Kazimiero Lietuviu kapinėse.

inės. draugai ir pažįstami nuteirckhai 
ir suteikti jai paskutinį patarnavimą

Visi a. a. Ulbai 
kviečiami dalyvauti 
ir a ts is ve ik.:.imą.

Nuliūdę lieka:

Duktė, senut, anūkai, brolis, sesuo.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. 523-3572.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

■
$

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Sę. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, IIL 974-4410

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Iš atidaromos parodos gegužės 26 dieną Tautiniuose namuose, 7 valandą vakaro.

KBLP WANTK) — MALE-FEMALE 
Reiki* Darbininky «r Oarbininkiy

KEY PUNCH
PERMANENT POSITION

ifor experienced <>29 operator, 
IgtxKi starting salary and fringe 

benefits, including profit 
sharing.

Subsidary of Major corp.
Loop location.

CALL

641-1210
Mr. ELSEN

RENTING IN GENE.tA*. 
Nuomos

18 STREET & PEORIA
4 rooms for rent. Unfurnished. Un

heated. Adults only.
Call CA 6-8630

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

RESIN PLANT 
SHIFT FOREMAN

Career position in Chicago area avai
lable to resin shift foreman or expe
rienced resin ke tle operator. Must 
have experience in closed kettle fu-| 
sion or solvent type cooking proce
dure. Supervisory experience pre
ferred. Major national company, ex
cellent salary and fringe benefits.

For appointment call:
J. J. ELSEN

STANDARD T 
CHEMICAL CO., INC.

(312) 611-1210
An Equal Opportunity Employer

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZ A NAU SKA S, Prezidentas

2212 W. Cerniak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7717

PRAŠO SAVULIO 
PAVEIKSLO
1973 m. gegužės 20

Didžiai Gerbiamieji,

Nuolankiai prašau teiktis 
paskelbti Jūsų laikraštyje se
kantį mano laišką į visuome
nę:

Per 1941 m. birželio 23 die
nos sukilimą Lietuvos suvere
numui atstatyti eilė jo dalyvių 
pasižymėjo heroizmo aktais, 
kurie šviečia priaugančioms 
kartoms aukščiausio pasiau
kojimo Tėvynei Lietuvai ir 
kovo toj iško heroizmo pavyz
džiais, kaip negęstančios žvaigž
dės, ..

d.

I Savo knygoje apie sakytą j reikalu viešai per spaudą ir 
sukilimą pateikiu jų — bent {prašyti a. a. Savulionio buv. 

kovos draugus ir gimines ir pa- 
žįstams ateiti man į talką: pa
skolinti nors trumpam laikui 
Savulionio foto — nuotrauką, 
jei kas tokią turi, o taip pat 
malonėti prisiųsti man nors 
pagrindinių biografinių žinių 
apie tą buvusį Lietuvos laisvės 
kovotoją.

Su gilia padėka ir anksto 
K. Škirpa

Mano adresas: 
36-th Str., SE.

labiausiai paryškėjusių — fo
tografines nuotraukas, kad 
nors šiuo būdu jiems moraliai 
atsilyginti už pasiaukavimą to
je istorinės reikšmės kovoje.

Noriu paduoti fotonuotraukų 
ir a. a. Juozo Savulionio, kuris 
išgelbėjo strateginiai svarbų 
Viliampolės tiltą Kaune savo 
gyvybės auka, iššokdamas pir 
myn po priešo šautuvų ir kul
kas — vydžių ugnimi nutrauk
ti to tilto išsprogdinimo laidus.

Gaila, kad iki šiol man ne
pavyko a. a. J. Savulionio fo
tografijos iš niekur gauti.

Todėl leidžiu sau kreiptis tuo

Ohio, kartu su prenumeratos 
mokesčiu pakartotinai parė
mė vajų 5 dol. auka. Vajaus 
komisija nuoširdžiai dėkoja.

— Ponia Josefina Surilainis, 
Chicagos Lietuvių Moterų klu
bo ir kitų lietuvišką organiza
cijų narė, gydėsi 7 savaites Šv. 
Kryžiaus ligoninėje.

— Elena Kvečienė iš Mar
quette Parko apylinkės gydosi 
Šv. Kryžiaus ligoninėje, 411 
kamb.

JANITOR 
FULL TIME DAYS 

Openings on all 3 shift: Assemblers 
for injection

MOLDING - MACHINE OPERATORS 
Hot Stamper

Will train. Many company benefits, 
good salary, excellent working condi

tions. Apply in person to 
ELEANOR BASTYR 
NU-DELL PLASTICS 
6467 No. AVONDALE 

Phone: 775-6373

SET-UP MAN
EXPERIENCED FOR WIRE SHOP.

Set up electro spot welders plus ex
perience in jig making. Also work 

cutting machines.
APPLY IN PERSON

SUPREME WIRE PRODUCTS 
324 EAST 23rd ST. 

CHICAGO, ILL.

P. S. 
2043 
Washington, D. C., 20020

♦ Margučio tradicinis pikni
kas — gegužinė rengiama ge
gužės 28 d. Kapų puošimo die
ną Bučo sodyboje. Willow 
Springs, III. Pradžia 12 vai. 
Programą atliks Kanados lietu
vaitės — Londono mergaičių 
kvartetas “Rasa”. Gros Ramo- 
nio orkestras. Veiks maisto ir 
gėrimų bufetai. Visi kviečiami 
atsilankyti ir smagiai praleisti 
popietę gamtoje. (Pr).

WOODWORKERS
♦ BAND SAWYER
♦ MACHINE SANDER
♦ TRIM SAWYER

All Benefits.
GLOBE CABINET CO., INC.

315 No. RACINE

SHEET METAL 
FABRICATORS 
Must be skilled in

• Press Brake • Shear
• Scale Gauging Press Operations. 

Able to do own Set-Up.
APPLY IN PERSON >
TNT MFG. CO.

431 North Wolf Rd.
WHEELING

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYT AUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

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
garsi visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antraiame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmes} 
ne tik i reikiama paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — nauja prenumeratorių, kad nuolat didėiant jų skaičiui būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesvs ir parama taptų konkreti 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chicago!*. priemiesčiuose ir Kanadai e NauĮieno* 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.

— Chicagos Lietuvių Taryba 
ruošia š. birželio mėn. 15 d. 
7 vai. v., penktadienį. Jaunimo 
Centre, Baisiųjų Birželio įvy
kių minėjimą su trumpa pro
grama. Lietuviškoji visuome
nė kviečiama šiame minėjime 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

— Nemokamos anglą kalbos 
pamokos yra antradieniais ir 
ketvirtadieniais 7 — 9 vai. vak. 
Presbiterijonu bažnyčioje, 6210 
So. St. Louis Ave. Yra prade
dančių ir pažangiųjų klasės.

— Gyd. Korp. “Fraternitas 
Lithuanica" Kudirkos — Ka
lantos dailės bei skulptūros 
konkurso Jury komisijoj suti
ko dalyvauti skulpt. P. Aleksa 
kartu su prof. A. Varneliu ir 
prof. Genzel’iu. Prof. D. Baum 
dėl susidėjusių aplinkybių ko
misijoj negalės dalyvauti. Ide
ologiniais bei finansiniais pa
tarėjais bus dr. B. Matulionis ir 
Korporacijos valdybų pirmi
ninkai: dr. S. Rudrys ir dr. M. 
Vygantas. Dalyvauja apie 20 
dailininkų su savo dailės bei 
skulptūros kūriniais, kurie š. 
m. gegužės 26 ir 27 dienomis 
bus išstatyti Sheraton viešbu
ty Pasaulio Liet. Gyd. Sąjungos 
suvažiavimo metu.

♦ Tuojau po pamaldų šv. Ka
zimiero Lietuvių kapinėse Kapų 
Puošimo Dieną įvyks įspūdin
gos mirusiųjų prisiminimo apei
gos prie steigėjų paminklo. Eku
meninėje programoje- dvasiškio 
malda, pasauliečio žodis, padė
jimas vainiko ir bendros gies
mės. Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopa budės garbės sargyboje.

Bendruomenės Komitetas ir 
Sklypų Savininkų Draugija kvie
čia visus šiose iškilmėse daly
vauti. (Pr).

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 nereikėtu 
siųsti raginimo.
Vajau* proga prašau siųsti Naujienas vieną savaite, kad su jomis su 
susipažintų.
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PLANT MAINTENANCE MAN 
Experienced. Able to diagnose and 
repair electrical, mechanical, etc 
5% day week. — Company paid be

nefits. — Excellent pay.
Contact Mr. MAGID: 523-3000 

DREEBLAN PAINT CO.
3729 WEST 49th STREET

HELP WANTED —! FEMALE 
Darbininkių Reikia

WANTED RESPONSIBLE

Experienced Mother’s helper for 
15 month old boy. Near North. 

Come and go.
943-7978

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA | 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė, PRrospect 8-2233
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMĄ?
SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

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.
836,500.

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

Tel. 436-7878

BUTŲ NUAMAVIMASL ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

VISKAS AIŠKU
MAŽAI ŠEIMAI pajamų mūras, 

naujas gazu šildymas, aluminijaus 
langai, garažas. Prie ‘Taramos” — 
$17,900.

i PONIŠKAS, didingas 7 kambarių 
mūras. 2 auto mūro garažas. Įreng
tas beismantas. 1% vonios. 44' lo
tas. Marquette Parke. $38,000.

i 6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
I pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- aįJCLl V1UCUVO --- ZrfVVM VV • VAQV p-rv. . - . .

Will take single home or a 2 apart- matyKit.__
ment in trade as down pavment. i PALIKIMO MŪRAS ^atneša $4.000 
Building is worth $153.000. will take 
$125,000. Out of town owner 

sell. Best construction.
Owner on premises.

YEARLY INCOME $30,600 
19 APARTMENTS 

2505 West 61st Street 
19 apartments — 2505 W. 61st !st.

must

— Dr. Balys Matulionis Korp! 
“Fraternitas Lithuanica” vi
suotiniame suvažiavime, š. m. 
gegužės m. 27 d., skaitvs pas
kaitą: “Fraternitietis Rusijoj. 
Lietuvoj ir tremty”.

— Kr. Donelaičio žemesnioji 
ir Aukštesnioji mokyklos prieš 
Kapų Puošimo dienų, gegužės 
26. mokykloje pamokų neturės. 
Tos mokyklos tryliktoji Pava
sario šventė įvyks birželio 3 d. 
Bučo sode.

— Jaunimo Centro Choras 
giedos Tėvų Jėzuitu koplyčio
je gegužės mėn. 27 d. 11 vai. 
pamaldų metu ir 12 vai. daly
vaus iškilmėse prie paminklo, 
kur kalbės M. Rėklaitis. Visus 
Dzūkų 
draugus 
lyvauti 
dyba.

— Erichas Unger, ilgametis 
skaitytojas iš East Cleveland.

Draugijos narius, jų 
ir svečius kviečia da- 
Dzūkų Draugijos val-

♦ Čikagos Jūrų šauliai inten
syviai dirba prie savo laivo 
“Gen. T. Daukantais” ir neužil
go, užbaigę pavasarinius laivo 
atnaujinimo darbus, įleis į van
denį ir pradės 1973 metų plau
kiojimo sezoną. Ta proga yra 
ruošiamas “Plaukiojimo Atida
rymo Balius” pas B. Pakštą šio 
mėn. 26 dieną, kuriam nariai 
yra jau pardavę beveik visus bi
lietus. Visa eilė mūsų lietuviškų 
organizacijų bei klubų yra jau 
užsisakę savo stalus, todėl tik 
ribotas kiekis bilietų bus gau
namas prie įėjimo. Paskutiniu 
metu įstojo gražus būrelis nau
jų narių, kurių dauguma rūpi
nasi uniformų įsigijimu ir ak
tyviu dalyvavimu šios kuopos 
veikloje. Tad iki pasimatymo 
pas Čikagos Juru šaulius!

(Pr).

LIVE IN HOUSEKEEPER
& COOK ;

for 2 adults in 1 story modern house.
Own room with TV & good salary. 

References.
Must speak some English.

Call 835-4144

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Experience preferred.
Apply in person.

BERKLEY FASHIONS INC.
4424 No. CLARK

GIRL FRIDAY
To work in sales department of gro
wing company. Must type and be 
familiar with dictaphone. Good figure 

aptitude. For interview call 
Mr. E. J. FURTAK 

DEARBORN GLASS COMPANY 
5600 So. HARLEM 

BEDFORD PARK 594-7600

♦ Džiaugsmai laukia Jūsų! 
Marquette Parko lietuviai namų 
savininkai rengia džiaugsmingą 
pikniką, kuris įvyks gegužio 
mėn. 28 d. (kapų puošimo die
ną). Bruzgulienės ąžuolų sody
boje, 8234 So. Lean Avenue, 
Willow Springs. Ill. Rengėjai 
prašo visus gausiai dalyvauti. 
Atvykstančių lauks maloni lie
tuviška muzika, geriausias šil
tas ir nebrangus maistas, turtin
gas ir nebrangus atgaivos baras, 
turtingas laimės šulinys, malo
nus praleidimas laiko tarpe gi
minių, draugi] ir artimųjų.

Atsigaivinimas puikioje žalu
mynų ir kvepiančių gėlių gam
toje ir kiti pikniko malonumai 
bei džiaugsmai.

Atvykite — džiaugsitės.
Stasys Patlaba

SECRETARY
Executive requires experienced, well 
groomed and Intelligent secretary 
with good shorthand and typing skills. 

Good salary and benefits.
MR. PIERSAIJ, 

1132 W. BLACKHAWK 
944-i5650

WANTED TO RENT 
Ieško butų

BRIDGEPORTE
Tarp 32-ros ir 37-tos, tarp Emerald 
ir Lowe, našlei be vaikų reikalingas 
4 arba 5 kambariu butas be baldų. 

Turiu gazinj šildymo pečių.
Skambinti nuo 1-mos iki 5 vai. 

LA 3-2736

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

jfcįt s-Įfl* J?ARDŲ QB AMI
ISMODELINIŲ NAMU BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
______________ 523-8775______________

M. A. Š I M K U S 
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Applewood. Tel. 2547450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progom*.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

nuomos. Naujas gazu šildvmas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18,000.

2 BUTU MŪRAS. Kabinetų virtu
vės. Naujas gazu šildymas. Garažas. 
Geroj vietoj. $18,000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis- 

i mantas. 1% vonios. Garažas. — 
$24.000.

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

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

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatai! senus visą 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. 6060®. Tel.: VI 7G447

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Įrengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuve*. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

TeL: 778-0838 ar 651-9625

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Aw. 

Chicago, HL 60631 Tat YA 7-5930

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymai 

2646 WEST 69th STREET 
Tak RBpublIc 7-1941

GAL FRIDAY 
PETERSON and CALIFORNIA 
Position available for one who likes 
variety and has average S. H. and 

good typing skills.
Many company benefits.

AN 3-5414

HOMC INSURANCE
Call: Frank Zapoli* 
320814 W. 9Sth St.

GA 4-8654
CALIFORNIA SUPER BERVICB
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4324 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TIL. VI 7-9327

SECRETARY
We need a young aggressive girl that 
can handle the total responsibility 

of a small office.
Call UNITED

472-5111

MAID
To live in beautiful Highland 
Park home. Off Monday •— 
Tuesday. References.

Salary. Call weekdays
9 to 5 p. m. 372-2400

♦ Pažvelkite į langą — į se
niausios lietuvių elektronikos 
firmos Čikagoje langą. Ten da
bar išstatytos dvi spintos su po
ra tuzinų visokių nešiojamų ra
dijų nuo keleto dolerių vertės 
lig tokių, kurie turi net dvide- 151844 W.“<Wrd M^'chteag*. III. 
šimt bangų. Ta parduotuvė yra 
Gradinsko. Adresas: 2512 W.

‘47th St., tel. FR 6-1998. Atda- 
Good ra nuo 9 vai. lig 6 vai., pirm, ir

i ketv. nuo 12 vai. lig 9 vai. Sekm. 
ir treč. uždaryta. (°-'

A. G. AUTO REBUILDERS
Ci* automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekama* sąžiningai 
ir gerai, prityrusią darbininką. Kai

nos nebrangios.

TEL — 776-5333
Anicete* G*rtoa£lau«lra«, sav.

■NAUJIENOS* KIEKVIENO 
LIETUVIO 

(Pr). j DRAUGAS IR BIČIULIS




