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ASTRONAUTAI NUVYKO GELBĖTI SKYLAB
MASKVA SIŪLĖ AMERIKAI BENDRAI 
VEIKTI PRIEŠ KOMUNISTINĘ KINIJA

WASHINGTONAS. — Aukštas vyriausybės pareigūnas pri
pažino, kad 1970 metais Sovietų Sąjunga pasiūlė Amerikai pasi
rašyti sutartį ir bendrai veikti prieš Kinijos “provokacinius veiks
mus” ar kurios kitos atominės galybės grasinimus, šį pasiūlymą 
iškėlė savo knygoje gerai informuotas žurnalistas John Newhouse, 
rašydamas apie strateginių ginklų apribojimo derybas Vienoje. 
Knyga vadinasi “Cold Dawn: The Story of SALT”. Jis rašo, kad 
1970 m. liepos mėn. 7 d. Vladimiras Semionovas, užsienio reikalų 
viceministeris, vadovavęs sovietų delegacijai SALT derybose, iš-Į 
kėlė Kinijos atominės grėsmės klausimą. Po trijų dienų, liepos 
10 d. jis vėl tą klausimą formaliai pasiūlė svarstyti.

REPAIRING SKYLAB

SUN SHADE

John Newhouse ilgą laiką dir
bo senato užsienio reikalų komi
teto štabe ir buvo gerai infor
muotas užsienio politikos klausi
muose. Jis apie diplomatiją yra 
parašęs kelias knygas.

Autorius rašo, kad sovietai 
tuo metu labai bijoję Kinijos. Jie 
patyrę apie slaptus Kinijos pla
nus ir pasiruošimus pulti Sovie
tų Sąjungą, todėl siūlė Ameri
kai bendromis jėgomis Kinijos 
puolimą sustabdyti, o jei toks 
žygis būtų per vėlai, bendromis 
jėgomis Kiniją nubausti.

Amerikos vyriausybė į tą pa
siūlymą rimtai nežiūrėjo, nes, 
nors jis aiškiai buvo nukreiptas 
prieš Kiniją, pasiūlymas galėjo 
sukelti įtarimus kitų dviejų ato
minių valstybių: Prancūzijos ir 
Britanijos. Washingtonas apie 
sovietų pasiūlymą tuoj painfor
mavo kitas Nato valstybes, kad 
jos pirmos nesužinotų apie rusų

Valstybės departamentas at
sisakė komentuoti šią knygoje 
aprašyta istoriją, tačiau vienas 
aukštas pareigūnas pareiškė, kad 
sovietai iškėlė tą klausimą de
rybose dėl strateginių ginklų ap
ribojimo. Amerikos delegacijai 
vadovavo Gerald Smith, kuris 
perdavė pasiūlymą valstybės de
partamentui. Vyriausybė rim
tai nesusidomėjo pasiūlymu ir 
todėl, kad sovietai pasirinko ši
tokį kanalą, per nusiginklavimo 
delegaciją, o ne per prezidento 
patarėją Kissingerį.

Maskvos pasiūlymo Amerikai 
paskelbimas sudarys Sovietų 
Sąjungai nepatogumų, nes Kini
ja jau seniai tvirtina, kad abi 
“supergalybės” bendrai veikia 
prieš Kiniją ir kitas pasaulio 
valstybes.

Apžiūrėjo vietas, 
kur bus Brežnevas
WASHINGTONAS. — Ame

rikoje lankėsi 35 asmenų sovie
tų delegacija, susidedanti iš di
plomatų, saugumo agentų, ry
šių specialistų. Jų uždavinys bu
vo parinkti Brežnevo kelionės 
maršrutą Amerikoje ir apsvars
tyti jo vizito planus. Per pen
kias dienas sovietų grupė aplan
kė New Yorką, Houstoną, De
troitą ir San Clemente.

Delegacijai vadovavo Juri čer- 
niakov, užsienio reikalų minis
terijos tarnautojas. Sovietai pa
geidavo iš valstybės departamen
to, kad Brežnevo vizito 90 nuo
šimčių būtų darbo posėdžiai ir 
tik 10% — pramogos ir poilsis. 
Nežinia dar ar Brežnevas lan
kysis New Yorke, kur gyvena 
daug žydų. Bijoma jų demons
tracijų. Greičiausia Brežnevui 
bus parodyti Detroito automo
bilių fabrikai, Hbustono erdvės 
centras, Washingtono apylinkės, 
šiaip jis daugiausia laiko pra
leis Baltuose Rūmuose, Camp

1$ VISO PASAULIO

BUENOS AIRES. — For
do bendrovės nutarimą paten
kinti Argentinos teroristų rei
kalavimą ir išleisti milijoną do
lerių 22 greitosios pagalbos ma
šinoms, knygoms, vaistams ir 
maistui neturtinguose Argenti- 
noq minnnrwA kri+iknnia Iritnc SkV,ab erdv« stoties piešinys. Dešinėje, viršuj parodu-na, kaip astronautai bandys pakeisti nuplėštą saulės spin- nos rajonuose sniiKuoja kitos duĮiu _ mars|.- neDraUist..
amerikiečių įmonės. Kritikai ly
gina šitokį mokėjimą su Ameri
kos gangsterių reikalautais “ap
saugos” pinigais, kuriuos turė
davo mokėti visos parduotuvės 
ir tavernos, kad jų gangsteriai 
neliestų. Per paskutinius penke- 
ris metus Argentinos kairieji te
roristai surinko už pagrobtus 
įkaitus virš : 

ADDIS ABABA. — Afrikos Vienybės organizacija švenčia 
10 metų sukaktį. Valstybių atstovų suvažiavime Etiopijoje daly- 

iiin.u ur, pdgivuvus vauja 23 valstybių galvos ir kiti aukšti delegatai. Atsilankė ir 
5 mi įjonų °° erixl-j jungtinių Tautų sekretorius Valdheimas, dalyvauja Egipto pre- 

WASHINGTONAS. — Elliot ridentas Sadatas, Ugandos — Aminas, Tanzanijos — Nyerere 
Richardson, išeidamas iš gyny- ir kt. j ■ > ’4Į
bos sekretoriaus vietos, įsakė ka
ro laivynui užbaigti šaudymus

cos. Karo laivai ir lėktuvai nau
dojo ir negyvenamą Monitos sa
lą kaip taikinį ir bombų bei ar
tilerijos sviedinių šaudyklą. Tie 
pratimai labai erzino gyvento
jus ir tapo santykių įtempimo 
priežastim.

BEIRUTAS. — Libano susi
tarime su palestiniečiais drau
džiama Palestinos pabėgėlių 
stovyklose laikyti sunkius, dide
lio kalibro, ginklus, kuriems ne
šioti ar vartoti reikia daugiau 
negu vieno žmogaus.

LAREDO. — Texas sieną su 
Meksika bandė pereiti 17 unifor
muotų meksikiečių, vadovauja
mų “kapitono”. Jie muitinin
kams sakėsi ir rodė “dokumen
tus”, kad jie yra Meksikos spor
tininkų — penkiakovos komanda, 
vykstanti į rungtynes Houstone. 
Paaiškėjo, kad grupės nariai su
mokėjo “kapitonui Ramon Chew 
po 190 dol., kad juos pervestų 
per sieną.

• šiandien Čikagoje praside
da devintasis Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų suvažiavimas, kuris 
vyksta Sheraton viešbutyje.

Naujas Izraelio 
prezidentas

JERUZALĖ. — Izraelyje buvo 
inauguruotas ketvirtasis valsty
bės prezidentas Ephraim Kat- 
zir, gimęs Rusijoje ir anksčiau 
vadinęsis Kačalski. Izraelio is
torijoje jis yra jauniausias prezi
dentas, tik 57 metų. Jo profe
sija — žinomas biochemikas.

Savo kalboje prezidentas Kat- 
zir pareiškė, kol nebus taikos, 
Izraelis turės gyventi su vieno
je rankoje arklu, o kitoj — kar
du.

David ir prezidento Nixono “Va
karų Baltuose Rūmuose’ 
Clemente, Kalifornijoje.

AFRIKOS VIENYBĖS ORGANIZACIJA

Etiopijos imperatorius Haile 
Selassie, atidarydamas suvažia
vimą, pasiūlė Afrikos valstybėms 
steigti bendrą kariuomenę tai
kai prižiūrėti. Pagal jo planą, 
visos Afrikos valstybės, priklau
sančios 41 nario organizacijai at
siųstų į tą kariuomenę po vieną 
daiinį. Kariuomenę prižiūrėtų 
organizacijos ministerių taryba. 
Kuriam nors nariui paprašius pa
galbos, organizacija galėtų nu
siųsti kareivius, kurių apmoky
mas visose narių valstybėse bū
tų suvienodintas.

Tokia taikos kariuomene ga
lėtų pasinaudoti ir Jungtinės 
Tautos, jei reikėtų kur nors iš
laikyti taiką, net ir ne Afrikoje.

Kai kurie suvažiavimo daly
viai jau kalba, kad tokią “taikos” 
kariuomenę būtų galima panau
doti prieš baltųjų vyriausybes 
Pietų Afrikoje ar Rodezijoje. 
Abejojama, ar atskiros valsty
bės pritartų tos kariuomenės 
siuntimui pačių Afrikos valsty
bių. ginčams spręsti.

Suvažiavime atskirai bus val
stybių galvų posėdžiai, kuriuose 
bus apžvelgtos Afrikos konti
nento problemos.

Teis naujųjų 
fašistų vadą

ROMA. — Italijos atstovų rū
mai atšaukė parlamentarinį imu
nitetą Socialinio Judėjimo orga
nizacijos vadui Giorgio Almi- 
rante. Dabar komunistai gali jį 
traukti teismo atsakomybėn pa
gal įstatymą, kuris uždraudė 
fašizmo atgaivinimą Italijoje.

Socialinis judėjimas Italijoje 
plačiai vadinamas naujųjų fa
šistų partija. Ji parlamente tu
ri 55 atstovus. Paskutiniuose 
rinkimuose ši partija gavo apie 
3 milijonus balsų. Jei prieš Al- 
mirante bus iškelta byla, jis ga
li gauti iki 10 metų kalėjimo, jei

San skundėjai įrodys, kad jis tikrai 
organizavo fašistų judėjimą.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

duliy izoliaciją — maršką, kuri nepraleisty saulės karšty spinduliu.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

• Washingtone buvę Hano
jaus belaisviai įteikė preziden
tui Nixon ui Amerikos vėliavą, 
pasiūtą Hanojaus belaisvių sto
vykloje pačių karininkų ranko
mis.
• Amerika ir Šveicarija pa

sirašė susitarimą, kuriuo Švei
carija žada atidengti savo ban
kų sąskaitas Amerikos pareigū
nams, jei tos sąskaitos priklau
so gangsteriams ar panašiems 
nusikaltėliams.
• Sovietų konsulas Vakarų 

Berlyne protestuoja, kad ten iš
keliama Vakarų Vokietijos vėlia
va. V. Berlyno meras pareiškė, 
kad vakarinė miesto dalis neat
sisakys savo ryšių su V. Vokieti
ja.
• Admirolas Rickover, 73 m., 

paguldytas ligoninėn su kvėpa
vimo sunkumais.
• Costa Rikes prezidentas pa

reiškė, kad amerikietis finansi
ninkas Vesco būtų išduotas Ame
rikai, jei Costa Rikos teismas 
taip nuspręstu.
• Londone lankantis garsiai 

filmų artistei Sophia Loren, ke
liolika dektektvvų nuolat saugo
ja jos 4 metų sūnų Cipi Ponti, 
nes buvo grasinimų jį pagrobti.
• Amerikos pasiuntinys Sul

livan ir Saigono vyriausybė su
darė 11 punktu programą karo 
paliauboms įgyvendinti.
• Arizonoje, netoli Benson 

sprogo geležinkeliu vežamos avi
acijos bombos, sukrautos į 12 
vagonų. Prasidėjo gaisras, ku
riame nukentėjo ir kiti vago
nai.
• Apie 100 chippewas indė

nų Michigano šiaurėje užbloka
vo, šautuvais apsiginklavę, ke
lią į Bay Mills, nes valstijos po
licininkai suėmė du indėnus, žu
vusius už indėnų draustinio ribų 
be valstijos leidimo.

Apollo Telescope Mount

Solar Arrays (opened)

Solar Arrays (failed to open)

Workshop

Heat Shield (damaged)

Command and Service Modules

Prezidentas priėmė 
buvusius belaisvius
WASHINGTONAS. — Jau se

niai prezidentas Nixonas neturė
jo tokios entuziastingos klausy
tojų grupės, kaip buvę karo be
laisviai ir jų žmonos. Preziden
to kalba buvo pertraukta šiltu 
plojimu.

Prezidentas priėmė iš Hano
jaus sugrįžusius karius ir jų žmo
nas, apie 1,200 asmenų. Savo 
kalboje jis tarp kitko pasakė, 
kad jau laikas sustoti darius he
rojus iš tokių asmenų, kurie va
gia slaptus dokumentus ir juos 
skelbia laikraščiuose. Preziden
tas gynė slaptumo reikalingumą 
valstybės darbuose ir žadėjo gin
ti valstybės saugumą.

Priėmime dalyvavo ir patarė
jas Kissingeris, kuriam buvę be- 
laisviai dėkojo, o žmonos bučia- nu0 rugsėjo 1 d. praplėsti iki 50 
vo už jo įdėtas pastangas išsi- mylių nuo kranto. Minia žmonių 
derint belaisvių paleidimą. Be-j po mitingo puolė Britanijos am- 
laisyiai įsitikinę, kad tik prezi- . dą jr išdaužė langus. Mitin

gą sušaukė Islandijos darbo uni
jų federacija.

-Pasakytose kalbose politikai 
kritikavo Nato sąjungą, kuri lei
džia stipriai Britanijai vykdyti 
agresiją prieš silpną Nato narę 
— Islandiją. Britai savo žvejų 
saugoti atsiuntė prie Islandijos 
karo laivus.

dento Nixono politika Vietname 
išgelbėjo juos iš komunistu ran
kų.

Campora Argentinos 
prezidentas

BUENOS AIBES. — Argen
tinoje buvo inauguruotas pero- • Norvegijos vyriausybė kreipė- 
nistas prezidentas dr. Hector sj j Britaniją ir Islandiją, kvies- 
Campora. Jis pažadėjo savo kai- j dama, Norvegijai tarpininkau
toje vesti Argentiną neutralu- jant, pradėti, kol nevėlu, rimtas 
mo, trečiojo pasaulio valstybių derybas dėl žūklės teisių. Norve- 
keliu, tarp kapitalizmo ir ko- gija siūlo Islandijai netrukdyti 
munizmo. į žvejams, o Britanijai — atitrauk-

Iškilmėse dalyvavo ir Kubos * ti karo laivus. Tada būtų galima 
30 žmonių delegacija su prezi- derėtis ramioje atmosferoje, 
dentu Osvaldo Dorticos priešaky, |  
Nors Argentina su Kuba neturi 
diplomatinių santykių, peronis- 
tai pažadėjo valdžią paėmę juos 
užmegzti.

Stebėtojai pripažįsta, kad pe- 
ronistas valdyti Argentiną 
bus sunku. Jie patys yra gero
kai susiskaldę ir varžosi dėl 
valdžios vietų. Nežinia ar Cam- 
porai pavyks sujungti įvairias 
peronistų grupes. Kariuomenės 
vadai stovės netoli ir stebės ci
vilių valdžios darbus. Jei jie pa
matys, kad Campora krypsta per 
daug į kairę, jie vėl gali įvykdy
ti perversmą. Ypatingai kari-,
ninku įsikišimas gresia tuo at-j Po kultūrinės revoliucijos Ki- 
veju, jei sugrįžtų Peronas ir nijos vyriausybė pradėjo plėsti 
bandytų valdyti kraštą Campo- diplomatinius kontaktus su viso 
ros rankomis. J pasaulio vyriausybėmis.

ŠIANDIEN ASTRONAUTAI BANDYS įtaisyti uždanga nuo saulės 
* c

CAPE KENNEDY. — Vakar į erdves išvyko astronautai 
Conrad, Kerwin ir Weitz. Tai pirma astronautų — mechanikų 
grupė, kurios kelionės tikslas pataisyti sugedusią erdvės stotį, 
kad būtų galima tęsti numatytus bandymus. Apollo laivas pasi
kėlė 8 vai. ryto, Čikagos laiku. Į žemės orbitą erdvėlaivis pateko 
150 mylių atstume nuo Skylab, įvairiais manevrais teko pasikelti 
į Skylab orbitą 172 mylios nuo žemės. Pirmiausia astronautų 
tikslas buvo apžiūrėti erdvės stotį Skylab iš lauko ir televizijos 
bangomis perduoti vaizdą į žemę.

1 Praėjusi savaitė erdvės dar- 
I buotojams buvo labai įtemptą. 
Reikėjo skubėti, nes Skylab, nu- 
plyšus jos apsaugos nuo saulės 
izoliacijai, galėjo visai sugesti 
ir tapti netinkama numatytiems 
bandymams. Karštis galėjo su
gadinti erdvės stotyje esančius 
aparatus, maistą, vaistus ir fil
mus. Teko skubiai suplanuoti, 
suprojektuoti nenumatytus laivo 
uždangalus, kurie padarytų pa
vėsį ir apsaugotų stotį nuo sau
lės karščio. Teko ne tik tuos 
uždangalus pagaminti, bet ir ap
mokyti astronautus, kaip juos 
įtaisyti. Apollo erdvėlaivis nu
sivežė 400 svarų naujo svorio — 
tris marškas, naujų filmų ir 
vaistų, kurie galėjo sugesti erd
vės stotyje.

Daug darbo ir rūpesčių parei
kalavo naujų daiktų: įrankių, už
dangalų ir kt. sudėjimas į Apo
llo erdvėlaivį, čia svarbu turė
ti svorio centrą ir balansą, nes 
visi ląivo kompiuteriai ir apara
tai veikia aųtomatiškaLir ma
nevruoja laivą jam grįžtant į že
mę. Svoriui pasikeitus, ypatin
gai nelygiai svorį išskirsčius, 
galėtų pasikeisti visų aparatų 
veikimas.

Graikų admirolų 
sukilimas iširo

ATĖNAI. — Graikijos karinė 
vyriausybė paskelbė, kad suim
ti du atsargos admirolai: adm. 
Engolfopoulos, buvęs jūrų lai
vyno štabo viršininkas ir adm. 
Mineos. Be jų suimta 15 akty
vios tarnybos laivyno karinin-

Vyriausybės informacijos val
dininkas Stamatopuolos pavadi
no šį bandymą nuversti vyriau
sybę “operete”, negabiu bandy
mu pagrobti tris karo laivus iš 
Skaramanga karinės bazės. Su
kilėliai planavo išplaukti į atvirą 
jūrą ir paskelbti vyriausybei ul- 

, timatumą. Sukilimo dalyviai, 
kaip susitarę, patys savo plano 
išsigando. Įguloms įsakę likti 
laivuose, patys karininkai iš lai
vų sugrįžo į namus, laukdami, 
kad planas bus įvykdytas ir be 
jų.’ Valdžia juos namuose ir su
ėmė.

Išdaužė britu 
ambasados langus
REYKJAVIKAS. — Islandijos 

sostinėje įvyko didelė demons
tracija prieš Britaniją ir jos žve
jus, kurie gaudo žuvis Islandijos 
teritoriniuose vandenyse, kurie

Kinijos delegacija 
atvyks Į Londoną
PEKINAS. — Komunistinės 

Kinijos užsienio reikalų ministe- 
ris Chi Peng Fei birželio 6 d. at
vyks į Londoną derėtis su britų 
vyriausybe dėl Kinijos diploma
tinės atstovybės atidarymo Hong 
Konge ir dėl kitų klausimų. Po 
to kinų delegacija vyks į Pary
žių ir sustos Irane. Delegacijoje 
bus ir Mao Tse Tungo seserėčia.

Dar nežinia, ką pamatys as
tronautai nuvykę į stotį. Jie vie
toje nutars, pasitarę su specialis
tais žemėje, kurį metodą saulės 
spinduliams pridengti panaudo
ti. Viena uždanga yra lyg dide
lis lietsargis. Jis bus iškištas 
per Skylab angą ir po to spy
ruoklės skėtį išskleis. Skėtis yra 
24 pėdų pločio.

Kita uždanga yra lyg burės. 
Astronautai vežasi du 55 pėdų 
ilgumo stiebus, kurie yra susu
kami iš penkių pėdų ilgumo da
lių. Ištiesus tuos stiebus iš erd
vės stoties, ant jų su perver
tais stiebų galuose šniūrais už
traukiama burė, kuri sudarytų 
Skylab pavėsį.

Jei ištiesus uždangas tempera
tūra erdvės stotyje nukristų, 
kaip tikisi astronautai, jie perei
tų į stotį ir pradėtų numatytą 
28 dienų kelionę.

Dar vienas išbandytas meto
das pridengti laivą yra balionas, 
lyg oro pripūstas guminis laivas. 
Jis būtų iškištas per angą lauk 
:r tada pripūstas suspausto oro, 
sudarydamas keturkampę uždan
gą erdvėje. Kurį metodą astro
nautai pasirinks, bus nutarta 
vietoje, šiandien jie turi uždan
gą uždėti.

Ši kelionė pabrėžia pagrindi
nį skirtumą tarp erdvės tyrinė
jimų be įgulų ir bandymų su 
žmonėmis. Joks automatas ne
galėtų nuskristi į erdvėje skrie
jančią laboratoriją ir ją išgel
bėti. Žmonės tą gali. Atsiradus 
nenumatytoms aplinkybėms, 
naujiems faktams, jog aparatas 
negali atlikti tų darbų, kuriuos 
atlieka žmogus.

SOLINGEN. — Vakarų Vo
kietijoje du miestai turi merus 
moteris. Viena buvo išrinkta 
Solingene, kita ObeYhausėne.'



Teisiniai patarimai

Qr. MARUOS L. ŽVEIKAUSKIENĖS 

atsakymai teisiniais klausimais. 

(Klausimus siųsti šiuo adresu: 
Attorney at Law, 

Cooperative Bank Plaza, 

1864 Centre Strfpt, 

West Roxburry, Mass. 02132)

KLAUSIMAS

Nuo pat 1966 metų iki š. m. 
kovo mėli. 15 dienos gydžiau 
savo dantis pas vieną dantų gy
dytoją. Pradžioje aš pas jį bū
davau kas mėnesį, nes turėjau 
daug plombų, kurios vis man 
iškeisdavo. Paskui, t. y. nuo 
1967 metų aš eidavau pas jį du 
arba tris kąrtus į mėnesį. 1968 
metais, jis mąn įstatė du neiš
imamu tiltu: 
tą — dešinėj, 
šuįe. Pernai, 
d as. pradėjo
ant kurio laikęsi kairysis tiltas. 
Paskambinau dantų gydytojui. 
Sako, nesirūpink, praeis. Skaus
mas nepraėjo, o ėjo vis didyn. 
Aš vis jam skambindavau, o 
jis vis prirašydavo skausmą 
raminančių vaistų, kurie ne tik 
man nepadėdavo, bet nuo ku
riu galvą amžinai sukdavosi. 
Taij) iškentėjau keletą mėnesių.

vieną kairėj, ki- 
Abu burnos yir- 
prieš pat Kalę- 
skaudėti dantį,

Kąi klausdavau savo dąutų gy
dytoją, kodėl taip baisiai skau
da, jis man atsakydavo, kad 
tai atsitinką todėl, kad dantų 
tiltas susideda iš įvairių meta
lų, kurie tarp savęs, taip sa
kant, “piauųasi”. Kai nebega
lėjau skausmus ištverti, — nu
važiavau pas savo dantų gydy
toją įr prašiau man padėti. Jis 
apžiųrėjęs, pradėjo tiltą judin
ti, norėdamas jį nuimti, bet to 
neįstengė padaryti. Tada jis 
prikimšo visokių vaistų ir lie
pė važiuoji namo.- Sako, imk 
vąistų nuo skausmo, praeis. 
Skausmas vis ėjo blogyn. Tada 
vyras mane privertė nueiti pas 
kitą dantų gydytoją. Tas ap
žiūrėjęs piano dantis ir juos 
nufotografavęs Rentgeno spin
duliais, net už galvos pasigrie
bė. Sakp, Tamsta turi votį 
“abscess” po tiltu. Tuoj nuė
mė Hitą be jokių skausmų. Ta-

Ši statula viri Paryžiaus Oparos rūmv 
yra mėgsRcpa bahndžiy pasimatymo 

vieta.

da mane nusiuntė pas specia
listą, kuris man padarė “root 
canal” ir išgydė tą dantį. Net 
pasaulis šviesesnis pasidarė. 
Naujasis dantų gydytojas tai
pogi man pareiškė, kad jis ne
matęs blogesnio dantų stovio, 
negu mano. Jis pasibaisėjo, 
kai aš jam papasakojau savo 
kančias ir vargus.

VELTUI 
JŪSŲ namu 

ĮVERTINIMAS 
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. ARCHER AVE. (prie 47-tos) 

254-850Q
MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU 

Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

ar galima pirmąjį dantų gydy
toją patrgųkti atsakomybėn? 
Ar jis neturėtų būti priverčia
mas man sumokėti už turėtus 
skausmus ir nemalonumus? 
tegul negydo žmonių,' kai ne
moka savo darbo. Man nesvar
būs pinigai, bet man atrodo, 
kad reikia tokį pamokyti kąip 
ant svieto gyventi. Prašau mąn 
patarti.

Skaitytoja Obio valstijoje.
ATSAKYMAS

CRANE SAVINGS and Loan Association

a. & PIETKIEWICZ, Pres.

4/ and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083

NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

on 
tavMtmeM 

tccoun’

mokami dvi* j v 
matu cartifv 

catama. AAaži«u 
«m $5,000 
•r daugiau

Tokios rūšies byla yra vadi
nama “malpractice” claim. 
Kai ieškovas traukia savo dak
tarą arba dantų (gydytoją teis
man, jis privalą <grudi’ti» kad 
jo daktaras arba**dentistas bu- 
jvo “negligent” (neatsargus), at
likdamas savo darbą.

Tamsta pasakysi, kad fak
tas, kad dantų gydytojas už
dėjo “tiltą”, kad Tamstai skau
dėjo dantį, kad tas skausmas 
nepraėjo ir tęsėsi, savaime “įro
do”, kad darbas buvo prastai 
atliktas ir kad Tamstos dantų 
gydytojas buvo nekompeten
tingas. Tačiau galiu Tamstą 

Į užtikrinti, kad nepaisant tokios 
logikos, tokių “įrodymų” toli 
gražu nepakaktų. Tokios rū
šies bylose ieškovas turi įrody
ti specifinius daktaro elgesio 

faktus, arba bruožus, kurių 
pasėkoje jam teko nukentėti. 
Ieškovas turi įrodyti, kad jo 
įdaktaras arba deųtistas ųesi- 
,laikė nustatytų ir priimtų me
dicinos standartų, kurių kiti 
tos vietovės daktarai ir dentis- 
tai laikosi. Tai galima būtų 
irodyti vien su eksperto pagal
ba. Atseit Tamsta turėtum 

Į turėti kitą tos vietos dentistą, 
i kuris būtų
mas kaipo tos

■tas ir kuris sutiktų liudyti, kad 
.Tamstos dentistas nesilaikė tų 
standartų, kurie, eksperto nuo
mone, yra profesijos “priimti” 
ir praktikuojami. Paprastai 
tokios rūšies bylose, t. y. mal
practice ieškiniuose, yra be
veik neįmanoma gauti eksper
tą. Nė vienas daktaras ir nė 
vienas dentistas nenori tokios 
rūšies bylose dalyvauti. (i tie 
eksperto Tamstos advokatas 
nieko nepadarys, 
ir pasisektų gauti 
tą, kuris sutiktų

(kitą dentistą. o aš abejoju, kad 
Tamstai pasiseks tokį gauti. — 
Tamstos advokatas turės įro
dyti, kad Tamstos kančios ir 
nuostoliai buvo dentisto “ne- 
glicence” tiesioginė pasėka. 
Nors tai ir skamba labai pap
rastai. tačiau iš esmės taip nė
ra.

i’inmir įdėt* prieš meneuo 15 d puodą divide nd tu uz visą mėnesi
Dividendai mokami »au(ic ir liepos 31 d

PraiaoM aplankyti pa ui# mūap name

ir.u-ž;

, VALANDOS Hirmad. ir ketvirt S.OO rytu — 8:.*/ vat., 
. Ąntrad ir penktadieni 9:00 ryto — 5:0u vakaro; Šešta
L dieniais 9:00 ryt«> - 12 «n dienos Trečiadieniais už
9 darvta *

KX’YGOb ANGĮ V KAUHA
a vk.fl i u su v IE! OCCUPIED LITtlLANIA čikagletes įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilaakius 1*1 psl Kaina $1.00.

. 4 SS <ri THE DARK. PikaoiMkų u iniyouų nuotykM
^pratimai pairau is gyventam lengvas Miliui, gyva kalba, gražiai išieuia 
it>U psi Kaina vZuO

Krofaione* DeneteiUe. IHfe SEASONS. K Ulines poemos 'Metai* poei> 
n a <io Ras enio vertimas Gražus leidinys. 12*1 psl Kaina $3.00

Wt lupu* B Kenčiu^, WTCU.TAS THE GREAT, istoriniai DLK Vj 
tauto bruožai, paliečiant tp laiko Uetuvos vaiaiytm ir jos kaimynų iatonja 
241 js Kaina ŪL Kietais virbeliais S4 00

leuguma siu Khjgų yra tinkamo* dovanos įvairiomis progomis. Jaa ii 
kitas knygas galima isiav’- •twlantni“ >. Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
pion ne peusirtr*

'*>**• Related Mtreet. f*Mmen. 111. WWWW

teismo, pripažįsta- 
srities eksper-

Jei Tamstai 
tokį eksper- 
liudyti prieš

joje čjuriiomaĘ gakrij^e, K m. 
(kovo mėn. 15 dieną įvyko skait- 
I liūgas metūūd pusiriidunųuk Su
sirinkimas pradėtas Jėzuitų ko
plyčioje pamaldomis už miru
sius klubą narius. Nųą klubo įai- 
steigimo jau yra mirę 20 narty.

Kiekvienais metais yra užpra
šomos, metinio susirinkimo pro
ga šventos mišios. Mišias atna
šavo panevėžietis tėvas Leonas 
Zaremba, jis pasakė ta proga 
pritaikintą gražu pamokslą. Po 
pamaldų visi nariai su svečiais 
rinkosi į salę susirinkimui. Su
sirinkimą pradėjo pirmininkas 
Antanas Stakėnas. Sekretoriau
ti pakvietė Stefaniją Kaulėnie- 
nę Kadencijos laike yra mirę 7 
nariąi. Visi k|ubo mirę nariai 
buvo pagerbti vienos minutės 
susikaupimu. Tai gražus miru
siųjų prisiminimas.

Susirinkimo laike į klubą įs
tojo keli nauji nariai. Protoko
lą perskaitė sekretorė Stefani
ja Kaulėnienė. Protokolą su
sirinkimas priėmė be pataisų, 
kaip perskaitytas.

Valdybos pranešimai. Klubo 
veiklos pranešimą padarė pir
mininkas Antanas Stakėnas, jis 
pranešė, kąd kadencijos laike į 
klubą įstojo 53 nauji nariai. 
Kaip statute numatyta, metų bė
gyje yra šaukiami du susirinki
mai, tiek klubo nariai ir pagei
dauja. Surengiamas vienas me
tinis tradicinis kultūrinis pobū
vis. Jo data yra nusistovėjusi , 
gegužės mėnesyje pirmos savai
tės gale, šiais metais pobūvis 
įvyko gegužės mėn. 5 dieną Ba
lio Pakšto ;svetainėj ę. Valdybos 
posėdžiai yra šaukiami pagal rei
kalą.

Klube yra susiorganizavusios 
buvusios Panevėžio miesto ir ap-» 
skrities inteligentinės jėgos. Pro-, 
fesijomis: profesorių, docentų,., 
daktarų, kunigų, karininkų, tei< 
sininkų, inžinierių, rašytojų, po
etų, žurnalistų^gimnazijų, spe-: 
ęialių ir pradžios mokyklų me-, 
kytojai, miškininkai, policijos 
tarnautojai, miesto, apskrities, 
ir ekonominių įstaigų, tarnauto-, 
jai ir visi kiti kartu bendradar
biauja su įgimtu panevėžietiš- 
ku nuoširdumu ir kultūringu
mu. Visi čia atęję japėia Šiltą 
sutikimą jaukų jr malonų pa
buvojimą susirinkimuose ir pa
rengimuose. Kagl’dąr nepriklau
sote klubui, kviečiamas į jį įsi
rašyti. Mirė klubo nariai pri
deramai yra pagerbiami.

Piniginę klubo kasos atskaito
mybę pateikė kasininkas Vladas 
Stuogis. Iš pateiktos apyskai
tos matyti, kad klubo piniginis 
stovis yra geroje padėtyje. Iš 
parengimų ir kitų šaltinių gau
to pelno, klubas daug skiria kuK 
tūriniams ir visupmeniniams rei
kalams paremti. ĮJetuviŠkai pa
triotinei spaudai palaikyti, abiem 
radijo stotim. Lietuviai TV, Li
tuanistinėms mokykloms ir na
riams skurde patekusiems su
šelpti.

Praėjusiame susirinkime klu
bas paskyrė 100 dol. “The Viola
tions of Human Rights in Soviet 
Occupied Lithuania” ispanų kal
ba leidiniui išleisti.

Revizijos aktą perskaitė p. že
maitis, jis pranešime pažymėjo, 
kad piniginė kltibo atskaitomy
bė yra vedama jenoje tvarkoje, 
kasos knyga ir~ pateisinamieji 
pajamų ir išlaidų dokumentai yra 
tvarkomi gerai. Valdybas prane
šimus susirinkimai priėmė vien
balsiai be pataisų, gausiais plo
jimais. Malonu pažymėti, kad 
klubas turi daug stiprių spau
das darbuotojų, kurie objekty
viai visuomenei pateikia žinias 
apie klubo veiklą^

Valdybos rinkimai. Susirinki
mas prašė, kad dabartinė valdy-

ba paliktų du dviejų metų ter
minui. Visi vaidybos nariai su
tiko pasilikti sekančiam termi
nui. Revizijos komisija taip pat 
sutiko pasilikti sekančiam ter
minui. Dėl sveikatos pablogėji
mo revizijos komisijos narys p. 
Žemaitis atsisakė toliau eiti pa
reigas, į jo vietą įėjo kandidatas 
Vladas Palilionis. Pirmininkas, 
padėkojo, p. žemaičiui už atliktą 
darbą ir palinkėjo geros sveika
tos ir sėkmės gyvenime.

Klubo gąrbės narys Dr. Ste
ponas Biežis, skaitė įdomią ir 
naudingą paskaitą tema, “Apsi
saugok nuo širdies priepuolio”. 
Daktaras, rodydamas širdies pie
šinį vaizdžiai aiškindamas pasa
kė, kad svarbiausios širdies 
priepuolio yra septynios priežas
tys. Nuo širdies priepuolio rei
kią saugotis, tikrinant sveika-

tą, nors vieną kartą į metus. 
Daktaras įtikinančiai pasakė, kad 
gausus cigarečių rūkymas nai
kina žmogaus sveikatą. Buvo ke
letas klausimų, į kuriuos dakta
ras visiems atsakė.

Į Panevėžiečių klubo susirin
kimą atsilankė buvę panevėžie
čiai iš tolimų kraštų. Buvo ma
tyti kaip jiems buvo malonu su
sitikti su gimtojo krašto žmo
nėmis. Svečiai puode artimą 
panevėžietišką nuoširdumą.

Iš Europos, Dancigo, Jonas ir 
Teklė Dabrovolskiai, jie buvo 
labai patenkinti, kad galėjo da
lyvauti panevėžiečių klubo susi
rinkime ir pabuvoti kartu prie 
vaišių. Taip pat buvo malonu 
matyti panevėžiečių susirinki
me paneviežietę rašytoją Vandą 
Ramūnę Kralikauskienę, atvy
kusią iš Kanados, Toronto. Ją 
pagerbiant, pirmininkas ją pa
kvietė įsirašyti į panevėžiečių

klubą. Ji mielai sutiko ir ji da- . . . ---- X XT1-1
IVOrinkime daLj—™---- ; - -

pagerbti gausiais plojimais. Su
sirinkimas ir vaišės praėjo pa
kilioje nuotaikoje. Vaišes paren
gė panevėžietės ponios. Joms 
vaišių dalyviai išreiškė gilią pa
dėką nesigailėdami plojimų.

Nevėžio Banga

Lietuvaitė kandidatuoja 
į skaučių diręktorius

Girl Scouts of Chicago prane
ša, kad šį ketvirtadienį, gegužės 
24 d. Prudential Building audi
torijoje, Randolph ir Michigan 
gatvių /sankryžoje, įvyko 325 
skaučių delegačių susirinkimas, 
kuriame įvyko įvairių pareigū
nių rinkimai.

Į naujai renkamų skaučių di
rektorių tarybą sąraše buvo ir 
vieną lietuvaitė Miss Jean Ja- 
sutis.

MARGUČIO GEGUŽINE - PIKNIKAS
1973 M. GEGUŽĖS 28 D. (KAPU PUOŠIMO DIENĄ)

PRADŽIA 12 V AL.
BUČO SODYBOJE, WILLOW SPRINGS, ILL.

Dainuos Londono mergaičių kvartetas “R a s a”.
Šokiai • Muzika • Pramogos- • Maisto ir gėrimų bufetai.

£ Pasibaigus iškilmėms kapinėse, visi prašomi atvykti į gegužinę, 
pasivaišinti ir praleisti popietę gamtoje.

■

notjust

saving
but .
earning
at the highest legal rate

6
 (V Yearly

A) CERTIFICATE ACCOUNTS
$5,000 Or More - 2 Year Maturity

YIELD INCREASED TO 6.18% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

5
A/(V Yearly
Q/% CERTIFICATE ACCOUNTS
įĮ. $1,000 or more - 1 Year Maturity
Įlį YIELD INCREASES TO 5.92% 

on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

PLUS: Deposits received by the 10th. of the month earn interest from the 1st, if the funds remain oo deposit 
tn th# end of the interest period. Deposits after the 10th of the month earn from date of receipt.

AMD: On Passbook accounts, interest paid to day of withdrawal -iv— .7

I A) CERTIFICATE ACCOUNTS
■ $1,000 or more-3 Months ta

less than 1 year Maturity
T YIELD INCREASES TO 5.39% 

on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY 

Yearly

) PASSBOOK SAVINGS
Add to or withdraw anytime

YIELD INCREASES TO 5.13% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

yra žymiai kouiplikuotcsnis 
dalykas, negu Tampai tas ga
li atrodyti. 90 procentų tokių 
bylų , kad ir 
kato rankose.
Ištariu Ta įimtu. K______
|omis neužsiimi. Džiaukis, 
kad dabar turi gerą dentistą, 
kuris rūpestingai *" pataisys 

įrodyti teisinę atsakomybę Tamstai dantis.

riausio advo- 
i pralošiama, 
tok kilni a bv-

fįj st/ind/lrd

AMD LOAN ASSOCIATION
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO/CHICAGO, ILLINOIS

HOURS
MON., TUES., THUR9., FRI.

9 A.M. TO 8 P.M.
SAT. 9 A.m. - 12 NOON • 

WEDNESDAY
NO BUSINESS TRANSACTED

PHONE Ml-114#
J _ NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL. - SATURDAY, MAY 2B. 1973



LITUANISTINIŲ MOKSLU PABAIGTUVĖS
Aišku — Detroite. Bet galite 

pasiskaityti ir ne detroitiečiai.
Gegužės dvidešimtoji. Pirma 

gražesnė diena šalčiausioje ir 
Slapiausioje gegužėje. Tempe
ratūra arti septyniasdešimt. 
Dangus pridraikytas lengvų, ne 
lietaus, debesų. Saulė irgi retkar
čiais nusišiepia. Vėjelis gaivus, 
pavasariškas. Tai gal todėl Lie
tuvių namuose su 125 vaikais ne

paremiančius, nes jei ne tėvų ki
šenė, LB niekaip lituanistinių 
mokyklų neišlaikytų (vėliau, re
gis, LB Detroito apyl. v-bos pirm. 
Jonas Urbonas paaiškino, jog 
mokslo metų biudžetas siekęs 
$10,000, o paramos gauta... apie 
700 dol., tad tėvai turėjo suneš
ti apie 93% reikiamos sumos). 
Jonas Kavaliūnas dar priminė, 
jog Detroito LB Lituanistinė

(vairty valžiy magaįams tenka sušalti ir geokai sušlapti Amerikos groitos* upės*.

ftr. bulius vienas ii Lų: PoLan*- 
gis (gimęs 1917), Nelepinąs, ščer- 
bickis, Kulakovas, Demisevas ir 
Maserovas (visi gimę 1918), Ra- 
diševas (1917), Dolgich (1924) 
ir Katuševas (1927). Dar esą 
galima į kandidatus įtraukti į 
Kapitanovą (1915), Mazurovą, 
Grišyną ir Antropovą (visi 1914 
metų gimimo).

.Tačiau iš jų visų prof. Brze
zinskis atrenka žjiepiną, Kula- 
kovą, Demisevą, Dolgich ir Ka- 
tuševą.

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

kuo daugiau ir tėvų. Vis po vie
ną, tai tėvas, tai motina. Abu, 
poromis, tik kur ne kur susėdę.

Vienoje salėje greitomis im
provizuota vaikų “mokslo” dar
bų parodėlė. Iš tikrųjų, kai po 
mokyklos užbaigtuvėms skirtų 
pamaldų šv. Antano bažnyčioje 
į čia suvažiavome, tai, mačiau, 
mokytojai ant stalų klijavo vai
kų rašto darbus ir piešinius. Ga
lėjai tris ir keturius kartus prie 
tos parodėlės grįžti — vis ką 
nors naujai priklijuota radai. 
Tie mažyliai lakstė, landžiojo 
tarp parodos stalų ir žiūrovams 
tarp kojų. O mokytojai lakstė 
paskui ir gerą pusvalandį nie
kaip jų sugaudyti nepajėgė.

Pirmuoju ant scenos ir prie 
mikrofono — LB Detroito Litu
anistinės mokyklos vedėjas dr. 
Kęstutis Keblys. Žodis nei il
gas, nei trumpas, gal dviejų 
minučių. Pasakytas su erudi
cija su humoru ir su šilima, ši
tam literatūros kritikui gali ne 
vienas ir labai žymus kalbėtojas 
pavydėti.

Paskui — LB švietimo vado
vas, kaip dr. K. Keblys jį kvies
damas vaikams paaiškino, “iš 
tolimosios Indianos”, Jonas Ka
valiūnas. Jis gyrė lietuviškai 
besimokančius vaikus. Dar la
biau gyrė kiekvieną šeštadienį, 
net iš toliausių apylinkių, ma
žuosius suvežančius tėvus. Ne 
tik suvežančius, bet ir pinigu

m-la yra viena iš devynių di
džiausių Amerikoje.

Aldona Milmantienė, pas mus 
labai daug nusipelniusi moky
toja, pristatė keturis pedago
ginių kursų absolventus. Tie ke
turi, jau dr. K. Keblio anksčiau 
scenon pakviesti, buvo: Gintė 
Damušytė, Saulius Jankauskas, 
Kristina Mičiūnaitė ir Vida Skio- 
tytė. Trys pirmieji — dar tebe- 
lanką vidurines mokyklas, ku
rias visi baigs tik už metų. Ket
virtoji — pirmojo kurso univer
siteto studentė. Visi jie dvejus 
metus stropiai lankė pedagogi
nius kursus, kuriuos įsteigė Kos
tas Jurgutis. A. Milmantienė pa
pasakojo, kad visi jos pristato
mi jaunuoliai anksčiau tą pa
čią lit. m-lą baigė vienais pen
ketukais, o pedagoginiuose kur
suose irgi neblogiau mokėsi. Jie 
visi gavo diplomus, dovanas iš 
m-los vadovybės, LB apylinkės 
ir mokytojų. Sekantį rudenį jie 
įsijungs į mokomąjį personalą. 
Širdis kaito tatai girdint. Ir 
kartu liūdo, kai už jų, atrodo, 
tuo tarpu naujo prieauglio nesi
mato, nes, su jais kartu pra
dėję, kiti keturi neištvėrė. O juk 
reikės, kad netrukus tokie, jau
nučiai, užimtų senų, pavargu
sių mokytojų vietas. Vida Skio- 
tytė keturių vardu padėkojo už 
dovanas ir pažadėjo neapvilti, 
čia ponia E. man šūktelėjo: “Pa
rašyk, kad pedagoginius kursus

baigė visi ateitininkai”. Va, pa
rašiau. Skautai, dabar jūs ras
kite keturius!...

Nustebino ir tėvus, ir nedai
nuojančius vaikus muzikos mo
kytojo Prano Zarankos choras. 
Iš šešių dainų, tik pirmoji, skir
ta Romo Kalantos garbei ir dai
nuota publikai sustojus, skam
bėjo labai nedrąsiai. Paskui... 
kai jau pragydo tie vaikeliai, 
tai pragydo. Ir drąsiai, ir gar
siai, ir lietuviškus žodžius gra
žiai tardami. Ir visi kartu, ir 
keli solistai pamainomis įsiterp
dami. Publika plojo, šaukė “va
lio” ir “bis”. Plojo, mačiau, net 
išraudęs iš džiaugsmo, ir sve
čias p. J. Kavaliūnas. Baigus 
pasiūliau Pr. Zarankai tuojau, 
kol dar gražiųjų dainelių nepri- 
miršo, vežti chorą į Čikagą, Cle- 
velandą ir Torontą. Tegu sau 
ir kiti pasiklausytų, ką Detroito 
patys mažieji lietuviukai gali!

Aštuntojo skyriaus vedėja Ga
lina Gobienė vadovavo aštunto
kų atsisveikinimui. Pirmiausia, 
iš 14-kos aštuntąjį skyrių baigu
sių, 8 atliko meninę programėlę, 
šį kartą paskaitydami savo kū
rybos (kitais metais skaityda
vo žinomų rašytojų kūrinius, tad 
tik pasirodydavo, kad lietuviškai 
skaityti moka). Vieni skaitė sa
vo eilėraščius, kiti prozinius ban
dymus. Keturiolikmečių kūry
ba, dargi lietuviškai, nė negalė-

Philomena sako...

DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
išeina ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikia vado, kad jie nepaklystų.

Jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
į Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus 
saugioj vietoj ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą.

Jūs dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba. 
Jei norite įsigyti namą, turėti pakankamai 
lėšų vaikų mokslui ar senatvei, 
laikas dabar pradėti taupyti.

90 Day 
Passbook 
Accounts

$1,000 or more Savings $5,000 or more 
Certificate Savings
(1 to 2 years) Certificate

(2 to 10 years)

CHICAGO
6245 South Western Ave. 476-7575 saving* and loan association

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU 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-

jo nistebinti. Jeigu ne vienos! 
Jeigu ne Tauros Zarankaitės. 
Buvo pasakyta, jog ji skaitys 
savo eilėraštį. Ar jos kūrinys 
“Atsisveikinimas su namu” bu
vo proza, ar baltosios eilės, ar 
gal ir ritmą, ir rimus turėjo? 
Bet tai buvo poezija! Nebe Atei
čiai, o Aidams tinkama. Ir tai 
buvo skaitytoja, interpretuoto
ja! Dievulėli, kvapo pritrūko
me beklausydami. Jeigu Taura 
neužmigs, jeigu ji nenutils, pa
minėsite mano žodį, auga nauja 
poetė.

Kai jau į sceną buvo sukvies
ti visi keturiolika, tai išdalino 
pažymėjimus. Tik šį kartą ne
vadino jų abiturientais ir ne
sakė, jog mokyklą baigė. Pa
vardę iššaukus, buvo ištariama: 
“Keliamas (keliama) į devintą
jį skyrių...” Kad gi tas“kelia- 
mas” išsipildytų! šitaip “pakel
ti” buvo: Alvydas Alkevičius, 
Saulius Anužis, Kristina Janku
tė, Danutė Juzėnaitė, Virgilijus 
Kasputis, Eligijus Lelis, Vida 
Nakaitė, Ramona Pikūnaitė, Da
lia Rudytė, Stepas Solys, Loreta 
šveraitė, Vytas Urba, Kristina 
Veselkaitė ir Taura Zarankaitė. 
E. Lelis, K. Veselkaitė ir T. Za
rankaitė lygiomis buvo paskelb
ti geriausiai baigusiais. Visi aš
tuntąjį baigusieji gavo po kny
gą, o trys geriausieji — dar ir 
po kitą.

Aštuntokėms pašokus Blez
dingėlę, bloknotą padėjau į šalį. 
Dabar kiekvieno skyriaus auklė
tojas vedė savo geriausius mo
kinius į sceną, gyrė juos ir tai 
LB v-bos pirmininkui, tai m-los 
vedėjui gelbstint, teikė dovanas. 
Nė vienas rūkytojas neatvedė 
tik dviejų pirmųjų, bet visi sa
vo klasėje suradę po tris, ketu- 
sius, kiti penkius ir šešius ge
riausius, čia publikai didžiai juos 
gyrė ir premijoms pristatinėjo. 
Bet mūsų Bendruomenės vado
vai, mūsų lietuviško švietimo 
viršūnės, teturėjo pinigų tik 
dviem knygoms, tad visi kiti ge
riausieji tegavo... pagyrimo la
pus. Tegu juos velniai rauna, 
tuos lapus! Jau pernai, užper
nai dėl jų keikiausi, niekas ma
no keiksmų, atrodo, neskaitė. 
Ateina toks pipiriukas į sceną, 
akelės gudrios ir šviesios, lietu
viškai neblogai supranta, o jam, 
už gerą mokymąsi, tie ponuliai... 
Špygą. Atsiprašau, lapą! Visai 
kaip kolchoze, kaip kiaulių šėrė
jai ir paršelių nenugulėjai. Var
to, mačiau, tie mažutėliai lapus 
šiaip ir taip, susuka į dūdą ir 
duoda vienas kitam per galvą. 
Tikriausiai, ne vienas toks lapas 
nė apdovanotojo namučių nepa
sieks. O gavę knygeles jomis 
tik retas retą bepliekia. Taigi, 
norime, kad vaikai pratintųsi 
lietuviškai skaityti, o skaitymui 
ir patiems lietuviškiausioms pa
kišame “garbės lapą”. Ponai, 
gėdykitės! Neraudokite, netikė
sime, kad Amerikoje knygutėms 
nėra pinigu. Tik paprašykite 
šaulius, ar kurią kitą gyvą or
ganizaciją, mielai nupirks glėbį 
knygelių.

Dar buvo pora tautinių šokių 
ir pora uždaromųjų kalbų, bet 
aš jų nebemačiau ir nebegirdė
jau. Lituanistinės mokyklos, 
dvidešimt ketvirtuosius naujų
jų ateivių eros Amerikoje me
tus užbaigiant, vis dėlto, yra 
nuostabus daykas.

Brežnevo įpėdinis?
Kolumbijos universiteto New 

Yorke komunizmo reikalų tyri
mo instituto direktorius Zbig- 
niev Brzezinski, pripažintas ko
munizmo autoritetas, “New Lea
der” dvisavaitraštyje spekuliuo
ja, kas bus Brežnevo įpėdiniais?

Tokių, iŠ kurių toks įpėdi
nis bus išlukštentas, esame apie 
25.

Didžioji dalis tų “didžiųjų” 
yra jau per seni, būtent, Podgor- 
ny, gimęs 1903 metais, Suslov 
1902? m., Krilenko 1906, šelest 
1906, Voronov 1910, Kunajev 
1912, Ustinow 1908, Ponomarev 
1905, Solomencev 1913, Pelše 
1899, pats Brežnevas 1906 ir Ko
syginas 1904 metais. Įpėdinis 
būsiąs tikriausiai rusas. Visiš
kai surusintas ukrainietis ar 
baltarusis bus ministeris pirmi
ninkas ir grynas rusas — parti
jos šefas.

Tikriausiai Brežnevo įpėdi-

Nuo
1914 metų

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

Suskaites apdraustos iki
$20.000.

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4M$ ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS MBS 

PHONEs 254-447$

6%
2 Years Savings 

Certificate
(Minimum $5.000)

1739 So. Halsted St, Chicago, TIL 60608

ffljIE®
< ...*■■■□

PER ANNUM

PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM 

$1000 or mor* 
certificates 
1 year mln.

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT 

BRIGHTON 
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

IS
4071 ARCHER AVENfcE / ? 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 

TEL.: LA 3-8248
(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

6%
PER ANNUM 

$5000 or more 
certificates 

2 year min.

51%
PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

dar duodame dovanų

Mes švenčiame 50 m. sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir

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 h 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. 
Ketvirtadieni nuo 9 iki 6 vaL 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, Hl. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TeL 421-3070Įsteigta 1923 metais.

IstaigM pietuose Hemas automobiliams pastatyti.
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Nauji rusų ir vokiečių susitarimai
Praeitų pirmaidienį Vakarų Vokietijos užsienio rei

kalų ministerijos rūmuose buvo pasirašytos kelios su
tartys tarp Sovietų Sąjungos ir Vakarų Vokietijos fede
ralinės respublikos. Pagrindinę ir bendrąją sutartį pasi
rašė Sovietų Sąjungos komunistų partijos pirmasis sekre
torius Leonidas I. Brežnevas ir Vakarų Vokietijos kanc
leris Willy Brandtas. Antraeiles sutartis pasirašinėjo ru
sų užsienio reikalų ministras Andrei Gromyka ir atitin
kami vokiečių ministrai

Pasitarimai šioms sutartims paruošti buvo pradėti 
prieš porą metų. Pasitarimai buvo labai lėti, dažnai jie 
buvo sąlygojami kitais susitarimais. Kancleris Brandtas, 
pav., nesutiko ratifikuoti pirmo susitarimo su Maskva, 
kol nebus išaiškintas, aptartas ir sutartas Berlyno sta
tusas . Berlyne rusai buvo priversti padaryti kelias svar
bias nuolaidas. Maskvos valdovai buvo įsitikinę, kad jie 
vienokiu ar kitokiu būdu pajėgūs atplėšti Berlyną iš vo
kiečių, bet jiems nepavyko. Šiandien Vakarų sąjunginin
kai garantuoja Vakarų Vokietijai dideles teises į Berlyną. 
Jeigu Berlynas būtų buvęs paliktas vieniems vokiečiams, 
tai rusai Vakarų Vokietiją būtų išstūmę iš Berlyno.

Kancleris Brandtas, informuodamas parlamentą 
apie naujai pasirašytus susitarimus su rusų komunistų 
partijos sekretorium, pabrėžė, kad Berlynas bus abiejų 
valstybių santykių rodyklis. Jeigu vokiečių turimos tei
sės Berlyne bus respektuojamos, tai santykiai su Vakarų 
Vokietija bus geri, bet jeigu vokiečių teisės Berlyne bus 
pažeistos, tai rusų ir vokiečių santykiai pablogės.

Vienas susitarimas įpareigoja abi puses padėti steigti 
naujus pramonės kompleksus Sovietų Sąjungoje. Šis su
sitarimas liečia atskirų pramonės šakų plėtimą ir dabar 
veikiančių pramonės šakų modernizavimą ir plėtimą. Vis
kas bus taip sutvarkyta, kad pramonės kompleksų steigi
mas būtų abiem pusėm naudingas ir pelningas. Abi pusės 
pasižada bendradarbiauti, statant atskirų pramonės ša
kų įrengimus. Vietomis nėra tinkamų žaliavų. Vokiečiai 
ir šioje srityje pasižadėjo padėti rusams moderniomis 
priemonėmis padėti prieiti prie tų žaliavų.

Vakarų pasaulis pradžioje netikėjo, kai kancleris 
Brandt pareiškė, kad rusams pirmon eilėn rūpi krašto 
pramonės sumoderninimas. Komunistų partijos centro 
komitetas, sovietinė valdžia ruošė įvairiausius planus 
krašto pramonei sumoderninti, bet iki šio meto nieko iš 
to neišėjo. Rusai buvo išsivežę pačias svarbiausias pra
monės mašinas iš Rytų Vokietijos sričių. Tos mašinos kai-

monę karų metu pagrobtam!* 
braunas apsinao. Ku&ai nemoxejo vokiečių mašinų pa
leisti darban. Rusams trūko reikalingo įgudimo ir, svar- P. 

nose 
landžio 25 d. paskelbė “Teisė 
ar smurtas” pavadinimu straip
snį, lyg ir mažesnio masto stu
diją. Ten palietė 1926 m. per
versmą, daliną A. Voldemaro 
veiklą, Lietuvos pirmąją oku
paciją, prezidento A. Smeto
nos pabėgimą ir kt.

Abu tuos įvykius teko ir man 
pergyventi ir stebėti iš labai 
arti. Perversmo metu tuome
tinio Vidaus Reikalų Ministe- 
rio VI. Požėlos įsakymu buvau 
paskirtas geležinkelių policijos 
centro valdybos sekretoriumi. 
Okupacijos metu buvau Vil
niaus Apygardos Teismo Ka
ro prokuroro padėjėjas ir tuo 
metu ėjau prokuroro pareigas, 
nes mano viršininkas proku
roras Bražinskas Ministerių Ka
bineto nutarimu buvo paskir
tas komisijos pirmininku “Rau 
donarmiečių grobimui” aiš
kinti, kaip tada Sovietų vy
riausybė mus kaltino ir kaip tik 
po paskutiniojo posėdžio pre
zidentūroje, jau gavus ultima
tumą, turėjo skubiai perduoti 
bylą Teisingumo Ministeriui ir 
buvo išvykęs į Kauną. Manė
me, kad negrįš. Tačiau po 7 
dienų grįžo į pareigas. Suėmi
mo jis vienintelis išvengė, nors 
kiti du komisijos nariai bolše
vikų buvo suimti.

Bendrai tie visi įvykiai dau
gelį kartų buvo spaudoje gvil
denti, pagaliau ir čia JAV Bal
tijos kraštų grobimui aiškinti 
Kongreso komisijos, vadina
mosios “Ch. Kerstenp Komisi
ja”, su kuria ir map du metu 
teko dirbti, 
visapusiškai 
atitinkamose 
tose knygose, 
ir kalbėti... 
liu neturiu tikslo polemizuoti. 
Bet p. J. Bertašiaus straipsny
je yra netikslumų, klaidingai 
nupasakotų įvykių ir paliesti 
asmenys. Ateityje jis gali įneš
ti istorijon iškreipimų, tad la
bai trumpai noriu kai ką pa
tikslinti, kur yra aiški klaida. 
Įspūdis gaunamas, kad p. J. 
Bertašius, mano geras pažįs
tamas, rašė paskubomis, ne
tikrindamas faktų.

Eisime nuosekliai pagal jo 
straipsnį. Imsime skyrių “Ku
rios partijos iniciatyva buvo

Jeigu kurioje vietoje iš Vokietijos parvežtos mašinos 
ir pradėjo suktis, jos nepaveikė rusų pramones. Praeito 
karo metu vokiečių naudotos mašinos yra pasenusios. Va- 

sugalvojo naujų gamybos metodų. Dabartinė sovietų val
džia panoro pakelti sovietų pramonę. Brežnevas įsitiki-

ži, jeigu negaus naujų mašinų. Tomis priemonėmis, 
ias rusai iki šio meto vartojo, Rusijoje duonos nebus. 

Rusai pajėgs pagaminti pakankamai duonos karo ir po
licijos jėgoms išmaitinti, bet gyventojai ir toliau bus ver
čiami badauti. Brežnevas bijo, kad badu marinami gy
ventojai nepradėtų kelti balso ir reikalauti duonos, kaip 
jos pareikalavo Lenkijos uostų darbininkai.

Brežnevas bankete pabrėžė, kad bendradarbiavimas 
pramonės statyboje yra pats pagrindinis šių susitarimų 
tikslas. Sovietų valdžia yra pasiruošusi daryti visas nuo
laidas, bet ji nori, kad vokiečiai apmokytų rusus dirbti 
keliose pramonės šakose. Rusai yra pasiruošę savo inži
nierius paversti paprastais darbininkais, kad jie pramok
tų vokiečių pramonės metodų dirbtuvėms statyti ir pa
jėgtų visą laiką laikyti besisukančias mašinas. Vokiečiai 
sutiko apmokyti rusus, bet jie reikalauja mokymo metu 
visiško paklusnumo. Vokiečiai išaiškins rusams, kodėl 
mašinas reikia kasdien tinkamai prižiūrėti, bet jie nori, 
kad rusai tos prižiūros tikrai pramoktų.

Brežnevas vokiečiams priminė, kad pagrindinis su
sitarimas buvo padarytas 1970 metų rugpjūčio 12 dįeną, 
kai Brandtas pirmą kartą nuvažiavo į Maskvą, tris die
nas kalbėjo su Brežnevu ir pasirašė susitarimą, drau
džiantį vartoti jėgą dabartinėms sienoms keisti. Brežne
vas, padėkojęs vokiečiams už vaišingumą ir sutikimą to
liau bendradarbiauti, pareiškė, kad naujai pasirašytos 
sutartys yra svarbios, bet patarė neužmiršti, jog visų 
naujų susitarimų ir aptarto bendro darbo pagrindas yra 
pirmasis Brandto ir jo paties susitarimas. Brežnevas įsi
tikinęs, kad pasižadėjimas nevartoti jėgos sienoms keis
ti labai daug prisideda prie šaltojo karo nuotaikų išblaš
kymo. Brandtas Brežnevui priminė, kad sienas vis dėlto 
nustatys taikos konferencija, o jos buvusieji ir dabarti
niai sovietų vadai nebenori Jie nori laikyti sovietų karo 
jėgų pagrobtas žemes ir išnaudoti tų kraštų pavergtus 
gyventojus.

Brandtas savo kalbos pabaigoje Brežnevui dar šitokią 
mintį garsiai pasakė:

“Kalbant apie mūsų valstybes, ponas gęneralĮ-; 
ni sekretoriatų tai per pastaruosius dvejus trejus 
metus praktinis bendradarbiavimas žymiai padidėjo.' 
Mes galime kalbėti apie intensyvesnius mainus eko
nomikos, technikos ir kultūros srityse. Mūsų pilie
čiai laukia iš mūsų, kad būtų įgyvendinama tai, kas 
parengta, o ne neaiškaus planavimo; jie ląujdą stpck 
paus darbo ir garbingų tikslų”.
Vokiečių kancleris gražiai priėmė atvykusią sovie- ’ 

tų delegaciją, pasirašė su ja naujus susitarimus ir skaniai 
pavaišino, bet jis viso reikalo nevyniojo į medvilnę. Jis 
priminė rusams, kad Berlyną lieeiantieji susitarimai pri
valo būti vykdomi, kad gyventojai turi turėti teisę lan
kyti savo gimines, ir kad reikia baigti priekabių ieškoji
mus prie ankstyvesnių susitarimų. Vokiečiai nori atida
ryti sieną Berlyne. Vokiečiai yra pasiruošę šį susitarimą 
vykdyti. Bet rusų kontroliuojami Rytų Vokietijos komu-

buvo išnagrinėti 
ir užrekorduoti 
Kongreso išleis-

Nevertėtų apie tai 
Šiuo savo rašinė-

AR SMURTO” VERTĖ
Jonas Bertašius Naujie- 
nuo balandžio 17 iki ba-

JONAS TALALAS kartų susidurti su J. Tomkumi.
| Jjs apgailestavo perversmą ir 
jo pasekme®. J.-BertaŠiui rei- 

, Įkėjo bent žvilgterėti į Enciklo- 
pradilM perversmas ruošti . dijoa XXX1 t pusl 302 _ 
Daugeli kartų kartota tema.Ug , Būt ,oki iškreipi.
Bet p. J. B. įneša iš kažkur gau- nepadaręs.
tą naują ‘‘sensaciją”. Jis ra-
Jo; ' Maj. Klimaitis Pr. paskuti-

“Kun. dr. A. Maliauskui bu- Įniuoju laiku išėjo į atsargą 1925 
derybas su) m- iš šaulių Sąjungos.

Tai su tokiais “aviatoriais”
vo pavesta vesti 
aviacijos karininkais maj. J. 
Tomkumi ir maj. Pr. Klimai- tarėsi kun. Dr. Maliauskas. Pr.
čiu dėl aviacijos įjungimo j 
perversmo ruošimą”.

Įdomu, nuo kurio laiko du 
majorai Tomkus ir Klimaitis 
pasidarė aviatoriais?

J. Tomkaus paskutinė karo 
tarnyba buvo Karo mokslo sky
riaus viršininko pareigose ir į 
atsargą jis išėjo 1926 m. vasarą, 
prieš perversmą. Jis su V. Gri
galiūnu — Glovackiu redaga
vo “Tautos Valią”, kur ne
paprastai puolė ir šmeižė tuo
metinę koalicinę vyriausybę, 
ypatingai prezidentą Grinių, 
minister} pirmininką Sleževi
čių ir Vidaus R. Minister} VI. 
Požėlą.

Ryšy su tuo Kauno Apygar
dos Teismo Prokuroras J. By
la (pulk, tada buvo atėjęs iš 
Kariuomenės Teismo) surašė 
pagal spaudos įstatymą kalti
namąją išvadą, Kauno Apy
gardos Teismas patvirtino ir 
abu, Glovackis ir Tomkus, iki 
teismo buvo laikomi Kauno ka
lėjime. Tik perversmininkai 
juos išliuosavo.

Vyriausias. Tribunolas turėjo 
gerokai sukti galvas, kaip tei
siniai informuoti jų paleidimą 
iš kalėjimo, kada jie teisėtai 
teismo nutarimu ten buvo lai
komi.

Man teko padėti redaguoti 
prokurorui J. Bylai “Vyriausio
jo Tribunolo” aiškinimus. Iš
ėjo du tomai su mano sudary
ta rodykle. Ten yra ir tas V. 
Tribunolo sprendimas. Gal 
kas turėtų tuos leidinius, būtų 
gerai pažiūrėti. Tarp kitko, 
dirbdamas teisme ir atlikinė
damas teismo kandidato stažą, 
daugiausia buvau priskiriamas 
prie teismo tardytojų. J. Tom
kus tada dirbo Valstybės Kont
rolėje ir jo pastangomis buvo 
susekta pašto ženklų afera, 
kurioje 12 metų s. d. kalėjimo 
buvo nuteistas Pašto Valdybos 
direktorius Adolfas Sruoga.. 
Buvau priskirtas padėti tą by
lą vesti teisėjui K. Kazlauskui 
ir tada asmeniškai teko daug

nistai negali leisti Vakarų vokiečiams vykti į Rytinį Ber
lyną ir matyti, kaip ten vokiečiai gyvena. Didelė Vokieti
jos gyventojų dauguma pritaria Brandto bankete pasaky
tai kalbai ir remia jo pasakytas mintis. Brežnevas turės 
suvaldyti Rytų Vokietijos komunistus, jeigu nori sukti 
rusų pramonės mašinas.

Klimaičio tiksli biografija pa
skelbta L. Enciklopedijos XII 
tome, 118 pusi. Gaila, kad prie- 
telius Jonas nepasiįdomavo.

Toliau J. Bertašius skyriu
je “Kodėl Krik. Demokratai 
ėmėsi iniciatyvos perversmui 
ruošti?” autorius rašo: “Ta
čiau po 3-jų rinkimų susidarė 
nauja padėtis ir reikėjo gelbėti 
savo partijos prestižą, nes nau
joji vyriausybė (M. Sleževi
čiaus) buvo pasišovusi iškelti 
ar jau buvo iškėlusi Krikščio
nių demokratų bloko nariams 
bylas, kurie prieš tai buvo įsi
vėlę į pinigines avantiūras, 
kaip: amerikoniškų lašinių 
skutimas, Dr. Purickio sacha
rino byla... ”

Kiek liečia Purickio bylą, čia 
ir vėl stamboka klaida ir iš
kreipta informacija. Be reika
lo Sleževičius dėl tokios infor
macijos turi kentėti.

Sleževičiaus vyriausybė pa
reigas perėmė ir oficialiai pra
dėjo eiti. 1926 m. birželio 14 d. 
Tą galėjo p. J. B. patikrinti iš 
Vyr. Žinių ir kitų šaltinių. Gi 
J. Purickio byla buvo galutinai 
baigta Vyriausiame Tribunole 
1925 m. vasario 10 d. , taigi dar 
prie Krikščionių d. valdžios, 
prieš 1 metus ir 3 mėn. Tai ko
kia galėjo būti kalba apie kė
limą seniai baigtos bylos?

Toliau skyriuje “Komunis
tų perversmo pavojaus klausi
mas” p. J. B. rašo:

“Vokiečių okupacijos metu 
Štuthofe sėdėjusių kalinių tar
pe buvo vienas iš Lietuvos ka
riuomenės pulkininkų (pavar
dės neminėsiu), lietuviams 
kaliniams prisipažino, kad per
versmo metu, jam dar esant 
leitenanto laipsnyje, buvęs pa
skirtas į Karo Lauko Teismą 
ir teismas neturėjęs absoliučiai 
kurios- nors kaltinamosios me
džiagos tiems keturiems komu
nistams, bet jiems buvo įsaky
ta nuteisti sušaudyti, tai jie tą 
įsakymą ir išpildė.

(Bus daugiau)

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

JONAS AUGUSTAITIS

Suvėluotas atsakymas ir 
nepamatuotas pasiteisinimas 

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

šis ultimatumas reikalavo akredituo
ti diplomatinius atstovus Kaune ir Varšu
voje nevėliau 1938 m. kovo įnėn. 31 d., ku
rių uždavinys būsiąs sudaryti tarp Lietu
vos ir Lenkijos normalius santykius:

a) Lietuvos pasiuntinys Berlyne, Dr. 
J. šaulys, kovo mėn. 18 dieną 13 valandą, 
apsilankė pas Reicho Užsienio reikalų mi
nister} Ribbentrop'ą ir vyriausybės vardu 
pareiškė, kad Lietuvos vyriausybė priims 
atnaujinimą santykių su Lenkija — priims 
ultimatumą, (Žiūr.: A k ten zur Deutschen 
Auswertigen Politik. 1918 — 1945. Band V, 
Nr. 332 Aufzeichnung dės Reichsaussenmi- 
nisters. Berlin, den 18 Marz 1938).

b) Tą pat dieną, kovo 18 d. 17 vai. Rib- 
l>entrop'as, atsilankiusiam pas jį Lenkijos 
ambasadoriui Berlyne Lipskiui, pranešė 
apie savo pasikalbėjimą su Dr. šauliu, pa
tarimą priimti Lenkijos ultimatumą ir pa
reiškė Lenkijos ambasadoriui “dass es den 
Litauern lediglich darauf ankomme, nach 
aussen hin das Gesicht zu bevahren” (kad 
lietuviams dabar tik apeina išlaikyti išori
nį prestižą). Lipskis jam atsakė, kad Len

kijos vyriausybė tikriausia bus palanki 
(konsilar) ir kad jis šia prasme pranešiąs 
Varšuvai. Be to Ribbentropas Lipskiui dar 
pareiškė, kad jie Reichas laiko šį reikalą 
sprendžiamos reikšmės (entschiedenęn 
Wert) ir įspėjo Lipskį jiems pranešti iš 
anksto, jei Lenkijos vyriausybė imtųsi 
kurių nors veiksmų prieš Lietuvą; Lips
kis prižadėjo informuoti, prireikus ir nak
ties metu. (žiūr. Akten... Band V, Nr. 334, 
Aufzeichnung d. Reichaussenministers 
Berlin, den 18 Marz 1938, Ribbentrop).

c) Taigi: kovo 18 d. 13 vai. vyriausybės 
vardu šaulys pranešė Ribbentropui, kad 
Lietuva priims ultimatumą; kovo 18 d. 17 
vai Ribbentropas tą šaulio pareiškimą 
(kiek sušvelninęs) pranešė Lenkijos am
basadoriui Lipskiui, kuris tuoj prižadėjo 
pranešti Varšuvai. Reiškia, kovo mėn. 18 
d. vakare (19 — 20 vai.) Lenkija jau žino
jo Lietuvos nusistatymą priimti ultimatu
mą.

Kovo mėn- 19 dieną Lietuvos vyriausy
bė, pirm pietų, su kariuomenės vadovybe 
ir Seimo pirmininku, pirmininkaujant 
Prezidentui, “svarstė” priimti ar atmes
ti Lenkijos ultimatumą. Taigi, jau po 
šaulio pranešime Ribbentropui dieną 
prieš tai (kovo 18 d.; 13 vai.) ir po Rib- 
bentropo pranešimo apie tai Lipskiui ir 
Varšuvai — Raštikio ir Lozoraičio siūly
mais buvo nutarta ultimatumą priimti. At
mesti ultimatumą siūlė tik Žemės ūkio mi
nister is Putvinskis.

Šitas posėdis buvo pavadintas “vaidini
mu” ir tautos “apgaudinėjimu”, kai prieš 
tai vyriausybės vardu šaulys pranešė, kad 
Lietuva priims ultimatumą, tai kam dar 
svarstyti, kad jau net svetimiems praneš
ta apie jo priėmimą? ! Raštikis dalyvavęs 
tame posėdyje, (ir siūlęs priimti ultima
tumą) tokiu to posėdžio pavadinimu esąs 
begalo įsižeidęs... nes jis aįekad savo amžiuj 
nėra nei vaidinęs nei “apgaudinėjęs savo 
Tautos” ir dėlei to sušunka: “tai yra įžei
dimas ir šmeižtas!” (Raštikis, pusi. 539, t 
III). Jei, anot Raštikio, tokius veiksmus 
vadinti vaidinimu, apgaudinėjimu, yra 
šmeižtas, tai gal geriau juos vadinti veid
mainyste, hypokrizija? I Po to posėdžio 
tą ultimatumą svarstė Seimas, kovo 19-tą, 
12 vai. 55 min. ir jį, be jokių diskusijų ir 
pireštaravimųu taip pat priėmė. Iki vidur
nakčio apie tai pranešė Varšuvai. Ultima
tumo metą, tuometinis, ilgalaikis ministo- 
ris pimuninkas, Juozas Tūbelis, sirgo ir 
gydėsi Šveicarijoje, jį pavadavę Susisieki
mo ministeris Jokūbas Stanišauskis.

Man teko apie šį ultimatumą daug rašy
ti, apie eventualias išdavas jį atmetus, ir 
bendrai apie lietuvių - lenkų užkulisinius 
santykius ir to ultimatume paruošimo ei
gą. Nei dalies tų raštų dėl jų ilgumo, čia 
negaliu pacituoti. Tenka patvirtinti, kad 
aš neatsisakau nei jotos ką esu parašęs, ne
žiūrint kuo Raštikis mane bevadintų. (Raš
tikis vis vartoja stipriuosius išsireiškimus, 
kai jam trūksta faktų). Pirmieji mano raš

tai apie ultimatumą tilpo Naujie
nose ” 1957. I. 8. — 1.11 d., 7—10 ą|.-' 
karpose, 1957 VI. 8 — VI. 11; 1958. VI. 16 
— VI 18; A. Smetona ir veikla — 1966 — 
Čikaga; 1969. III. 13 — 1969. V. 5 — Lietu
vos — Lenkijos unija, jos pasekmės ir at- 
rūgos — kur buvo labai plačiai išdėstyta 
apie lietuvių — lenkų santykių vystimąsį, 
jų nutraukimą ir atstatymą, slaptai paruošto 
ir slaptai suderinto ultimatumo teksto, pri
imtino Lietuvai. Pirmutinis ultimatumo 
tekstas buvo daug griežtesnis, reikalau
jąs išbraukti iš 1938 m. konstitucijos Vil
nių — Lietuvos sostinę, tačiau Beckas grį
žęs iš užsienio , kovo mėn. 1 d., pasimatęs 
su Hitleriu ir negavęs jo sutikimo, kad Len
kijos — Lietuvos karo metu Reichas pa
siliks neutralus, ultimatumo tekstą sušvel
nino. Lozoraičio patikėtinis slaptose dery
bose su Becku buvo agronomas Kazys Na
rutavičius.

Raštikis rašo, kad kovo mėn* 17 d. Rib- 
bentrop'as buvo pasikvietęs “Dr. Aaulį ir 
pareiškė jam. kad Lietuva Vilniaus klau
simą pralošusi ir todėl jai reikia ne prie
šintis, bet eiti į normalius santykius su 
Lenkija”. Raštikis mėgsta tuos savo tvirti
nimus remti tais — Akten zur Deutschen 
Auswartigen Politik —t bet tokio doku
mentuose — Akten, — kad Ribbentropas 
išsikvietė kovo 17 d. šaulį ir jam padarė 
tuos Raštikio čia cituotus pareiškimus — 
visai nėra ir tokio pasikalbėjimo tikrai ne
buvo.

Šaulys pats atsilankė tik kovo 18 dieną, 
kaip minėta, padarė Ribbentropui tą pa
reiškimą (Dok. Nr. 334). Ir kitoje vietoje 
(pusi. 536) Raštikis duoda tokius doku
mentus, kurių visai nėra, pav. 1953 — 359, 
361. Visai neabejotinai, jis jų neturi, ne
skaitė, paėmė iš lietuvių spaudos, kartais 
su klaidomis ir kartais patiekė visai neati
tinkamus tekstus savo tvirtinimams įro
dyti.

Ir be to tenka paminėti, kad Reich’as 
niekad nebuvo susitaręs su Lenkija geruo
ju pasidalinti Lietuvą, nes Ribbentrop’o 
užrašuose dėl Reicho politikos (Dok. Nr. 
329) pasakyta: Vokietijos interesas yra 
išlaikyti tarp Lenkijos ir Lietuvos — status 
quo — nes:

a) Vokietija, po įjungimo Austrijos, 
kol kas turi intereso turėti ramią tarptauti
nę padėtį; ir

b) “hat Deutschland keine Interesse an 
der Einverleibung Litauens durch Polen, 
da hier mit Litauen aks Kompensątionsob- 
jekt fur eine Rūckgabe des Korridors an 
Deutschland wegfallen wurde” (Nėra Vo
kietijos interese, kad įjungti Lietuvą į 
Lenkiją, nes tada Lietuvą atkristų, kaip 
kompensacijos objektas, Lenkijai už su
grąžinimą Vokietijai koridoriaus). (Akten 
... Nr. 329, 17 Marz 1938, Ribbentrop).

(Bus daugiau)



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUW. HMIU

Valandos pagal susitarimą

DR. K. 6. BALUKAS
IR

DR. FANG C LU 
AKU1RRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGUA

Medical Building). Tel, LU 5-6444 
Antras ofisas — 

•007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IU TEL. 599-0500

Priima ligonius pagal puritarimĄ 
Jei neatsiliepiąs skambinti 1743012

INKSTU |R SLĄPŲMO TAKU 
CHIRURGUA 

Talaf. 6954533 
Fax Valley Medical Center

ROUTE Si, ELGIN, ILLINOIS

PHYStęiAN ANO SURGEON 
MM WEST 71*t STREET 
Ofisas: HEmlock 44849

OFISO VALANDOS:
nrmadiesiiais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
«fltrad.. penktadieni nuo 1—5, treč. 

ir ieėtad tiktai susitarus.

OR. W. HS1N-EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
<1NEKOLOQ1NR CHIRURGIJA

HSiN

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

OR. HINA KRAUCQ- 
KRIAUCEUŪNAITE 

•KŲŠERUA IR MOTERŲ LIGOS 
41*2 KRMIS AVĖ. 

Telef. WA 5-2470.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. L MESKAUSKAS
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 0 iki 11 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

DR, FRANK PLECKAS
OPTOME TRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SHBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2654 WEST 63rd STREET

Vai: antrad. nuo 1—4 po pietų.

Ofise telef.: 776-2880 
Naują* rex telef.: 441-5545

DR. F. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendrą praktika ir chiruraija 

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

landas' 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rex tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 1-1223

niais 2-4 vai. pe pietų ir kitu laiku 
pagal susitarimą.

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

MM WEST 71st STREET 
Ofise tetef.; HEmlock 4-2123 

Rexid. telef.: Gibson 8-6195

Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS

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

Tolof.1 PRespect 6-5084
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MONTREALIO NAUJIENOS
Pirmosios komunijos iškilminga švente

Aušros parapijos bažnyčioje 
įvyko gegužės 13 d. sekmadie
nį 10 vai. per lietuviškas mi
šias, kurias celebravo atvykęs 
svečias vyskupas V. Brizgys, 
asistuojant klebonui J. Kubiliui 
ir St. Kulbiui S. J.

Dešimts baltai išsipuošusių 
žavingų mergaičių ir 6 berniu
kai su raudona rože rankose, 
vargonams grojant maršą ir 
Sesers Paulės lydimi, iškilmingai 
atžygiavo prie altoriaus ir pri
ėmė pirmąją komuniją.

Chorui giedant iškilmingąjį 
Hendelio Aleliuja vyskupas su
teikė ir sutvirtinimo sakramen
tą 30-čiai vaikų ne tik montrea- 
liškiams, bet ir atvykusiems net 
iš Ottavos.

Motinos dienos minėjimas
Motinos Dienos minėjimas 

įvyko tą patį vakarą. Suruošė

GRADINSKAS
“MAŽAS RADIJAS,
DIDELIS TONAS”

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

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
k.rT.,^--- m/iii. į .iJg

GUŽAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GeUNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

šeštadieninės mokyklos moki
niai, dalyvaujant svečiui vysku
pui V. Brizgiui. Pradžioje baž
nyčioje buvo mišios už gyvas 
ir mirusias motinas. Vėliau Auš
ros Vartų salėje Rasa Lukoše- 
vičiutė pravedė minėjimo pro
gramą pakviesdama paskaityti 
paskaitą apie motiną, buvusią 
šeštad. mokyklos mokinę studen
tę Viliją Malciutę.

Daug gražių, poetiškų ir mei
lių žodelių motinai prelegentė 
pabėrė savo paskaitoje. Neju
čiomis galvojosi: kad gi vaikai 
taip gerbia ir myli savo motinas, 
iš kur gi tie hipiai atsirado? Ko
dėl jie bėga iš namų?

Po paskaitos sekė Julijos 
Adamonytės deklamacija, o R. 
ir J. Lukoševičiutės padainavo 
duetą apie Motiną ir Pienės pū
ką.

Mokytojos E. Navykėnienės 
diriguojamas, mažųjų mokiniu- 
kų choras labai gražiai padaina
vo 4 liaudies dainas ir užbaigai 
Rasos Lukoševičiutės labai ge
rai paruošti mokiniai linksmai 
ir gražiai pašoko 4 šokius...........

lituanistinės mokyklos 
mokslo uažbaigimas

Motinos Dienos minėjimu dar 
nebuvo baigtos visos šios dienos 
iškilmės.

Čia pat tuoj prasidėjo šešta
dieninės mokyklos mokslo užbai
gimas ir baigusiems mokyklą 
mokiniams diplomų įteikimas.

Mokyklos vedėja Genė Gedvi
lienė pasveikinusi visus susi
rinkusius, pakvietė mokytoją 
Malcienę pravesti iškilmingą ak
tą, kuri ir pakvietė pradžioje 
tarti žodį vyskupą Brizgį.

Toliau kalbėjo šios lituanisti
nės mokyklos steigėjas mūsų da
bartinis klebonas J. Kubilius S. 
J., Kličius Algis švietimo įgalio
tinio ir tėvų vardu, mokyklos ve
dėja G. Gedvilienė ir gale abi
turientų vardu labai įdomiai pa
kalbėjo G. Murauskas apgai-

lestaudamas, kad dabar baigu
siųjų mokinių busimieji vaikai 
neturės tokių gerų mokytojų ko
kius jie turėjo.

Vyskupas V. Brizgys įteikė 
diplomus, o Kličius Algis švieti
mo įgaliotinis dovanas knygo
mis baigusiems po 10-ties mok
slo metų lituanistinę mokyklą 
šiems mokiniams:

Adamonytei Julijai, Montvi
lų! Sigitui, Lukauskaitei Daliai, 
Murauskui Gediminui, Povilaity
tei Vilijai, 'Piečaičiui Rimui.

Tuo ir baigėsi iškilmingas ak
tas ir visos šios dienos gausios 
iškilmės. Mokinių tėvai užbai- 
bai pavaišino visus svečius ka
vute ir tortais. E. Kardelienė

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10/2O/5/5AJM)

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

|SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

i 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 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

AL. IR I G N A S
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

.... ................. ✓

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

Nuo 2 iki 6 vai. po pietų 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS
—.... i, ,,, ,,,/

Kanados naujienos
Motinos Dienos minėjimas
EDMONTON, Alberta, Cana

da. — š. m. gegužės mėn. 12 d., 
šeštadienio vakare Edmontono 
“Lietuvių Namuose” įvyko mo
tinos dienos minėjimas. Oras pa
sitaikė gražus, tik kiek vėsokas. 
Apie 20 vai. salėje prisirinko ne
mažai lietuviško senimo ir jau
nimo nuo senelių šilučių ligi jau
nuolių mažučių, p. P. Gudjurgio 
nuopelnu devynios lietuvaitės bu
vo paruoštos atlikti programai.

Susirinkimą atidarius Lidija 
Gudjurgytė sveikino motinas 
lietuvių ir anglų kalba, iškelda
ma motinos reikšmę gyvenime. 
Ji kalbėjo su įsijautimu. Bai
gus kalbėti, gailios ašaros vil- 
gino jos skaistų — švelnų veidą. 
Po Lidijos Gudjurgytės kalbos 
— sveikinimo, devynias lietu
vaitės, pasipuošusios tautiniais 
rūbais, pianinu pritariant, pa- 
dainavo: “Kaip aš grėbiau lan
koj viena”, “Mane motulė barė, 
“Oi, kur buvai dieduk mano” ir 
“Eisim seselės namo”. Dainoms 
nutilus tos pačios mergelės pa
šoko taut, šakius “Rugučiai” ir 
“Kalvelis”. Programą atliko 
šios lietuvaitės: Dona Popikai- 
tytė, Birutė Kasperavičiutė, Li
dija Gudjurgytė, Rūta Gudjur
gytė, Daina Gudjurgytė, Lina 
■Morris-Pilipavičiūtė, Rita PUi- 
pavieiutė, Irma Balutytė ir 
da žiolpytė. Siame minėjime bu
vo ir svečių:. p. Karpavičius su 
žmona iš Kalgario ir viena links
ma ponia iš Vankuverio, kurios 
pavardės neteko sužinoti, šia 
proga didelis ačiū programos at
likėjoms ir p. P. Gudjurgiui už 
jo įdėtą darbą ir rūpestį.

Programai pasibaigus buvo 
šokiai ir vaišės, kurias paruošė 
edmontonietės lietuvės moterys. 
Senai nesimačiusiems buvo pro
ga išsikalbėti. Apie vidurnaktį 
svečiai išsiskirstė.

Stasys Misiulis

Religijus persekidimag 
okupuotoje Lietuvoje

Chicago Tribune praeito tre
čiadienio nr. yra įdėtas Ameri
kos Lietuvių Tarybos prezi
dento Dr. Kazio Bobelio toks 
laiškas:

Chicaga. Gegužės 8 d. Tribu
ne tilpęs straipsnis teigia, kad 
Sovietų Sąjungoje nėra jokio 
religijos persekiojimo. Su tuo 
pareiškimu mes griežtai nesu
tinkame. Yrą nesuskaitomai 
daug religijos persekiojimo pa
vyzdžių komunistų pavergtuo
se kraštuose. Dar praeitais 
metais 17,000 Lietuvos katali
kų atsiuntė Jungtinėms Tau
toms peticiją dėl tikėjimo lais
vės.

Jei kur nors religinei tikinčių
jų grupei leidimas buvo duo
tas, tatai nereiškia, kad duo
dama visiems. Religinės pa
maldos yra varžomos ir daly
vaujantieji baudžiami.

Priimtas CTA planas
Illinojaus atstovų rūmų spe

ciali komisija 9 balsais prieš 0 
priėmė masinio susisiekimo 
planą, kuriuo apimami visi še
ši apskričiai — iQook, Du Page, 
Kane, Lake McHenry ir Will. Pa
gal lį planą CTA apimtą susisie
kimą visame 6 apskričių plo
te ir būtų finansuojamas iš 
valstybinės loterijos ir pirki
mo mokesčių. Loterijos įstaty
mas atstovų rūmuose jau pri
imtas, dabar randasi senate.

Specialios komisijos priim
tasis planas perduotas atstovų 
rūmams, tuo pianu CTA iš pu
sės cento pirkimo — pardavi
mo mokesčių gautų $100 mili
jonų, iš “parkinimo" mokes
čių $15 milijonų ir iš loterijos 
$30 milijonų.

— Eugenijus Žiurys išrinktas 
Connecticut valstijos Respubli
konų partijos Tautinių Grupių 
tarybos pirmininku.

SUSIRINKIMŲ

— Lietuuty Žagarė* Klube narių su
sirinkimas įvyks sekmadienį, gegužio 
27 d. 1:00 vai. popiet Hollywood salė
je, 2417 W. 43rd $t. Viri nariai ir na
rės malonėkite dalyvauti, taip pat ne
pamirškite užsimokėti klubo nario 
mokesčius.

J, Keturakis, rast-

— Žemaičiu Kultūros klubo valdy
bą ir parengimų komisija rengia links
mą gegužinę — pikniką: gegužės mėn. 
27 d. 1:00 vai. po pietų Mrs. Key Bode, 
priešais Lietuvių Tautines kapines. 
Bus valgių ir gėrimų ir linksma Va
liūno munka šokiams. Veiks laimės 
šulinys. Nariai ir svečiai esate malo
niai kviečiami su žemaičiais gryname 
ore pabendrauti Viri laukiami.

Juozas Skeivys, klubo pirm.

IfTTTTTHW— ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■ Ellin ■

IVWT0 RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KEKVKN4 DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

IM aeprivalome pasisavinti piktų metodi 
(taryti arba manyti, kad piktojo įrankiai i 
jankiu* ir metodus musų Kapitono, rei 
i pikta atsakyti piktai, už apkalbėjimą 
atiduoti kietus žodžius, už apšmeižimą — 
nekieti, už smūgį atmokėti smūgiu, arba 
token piktą piktu. Mums yra įsakyta at 
daiktus, įdant sėkmingiau augintume na 
sd ir pavartoti vieną arba kitą iš jo išg; 
pikto nugalėki.

i pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Baži

nei kalbėti piktų žo- 
jų vartojimas yra ge- 

reiškia mūsų pasidavimą 
— apkalbėti, už kietus 
- apšmeižti, už persekio

tam panašiai daryti, 
yra įsakyta atmesti savo nupuolusios 
augintume naują prigimtį. Pasiduoti 

kitą iš jo išgalvotų metodų, reiškia.

Bažnyčių yra daug, bet ne 
reikalinga tikroji Krie- 

rasite atsakymus nedidelėje
miui

•V. RABTO TYRINRTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL 

2533 W. 71st 
Telef.: GRovehill

HOME
Street

6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

TeL: Y Ards 7-1741 - 1742

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

MODEKNLAKOS AIK-CONUITIONED KOPLYČIOS

FORR6T FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENBf

Oar wfleKfe hM no <fefewM 
(gain* the carelew we of ire. 

So pleaae fellow Smokey* ABCs 
i Alwaja bota airiu all 
I Be ibm M Srowa ell aunpiaiK 

Mir We aata, and Srowa 
Wmigaia. Crash aM 

MaobM dead mm.

HmmI Baly yog caa 
gravid fareac ires

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 matams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

Real Estate, Notary Public
INCOME TAX SERVICE _ 

4259 S. AAaplewoMk Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
piiaomi pilietybes pareiškimai ir 

Kitoia blankai.

Brangenybes, LaMradŽMl, Dovanos 
visoms progom*.

3237 WEST Mrd ST, CHICAGO

Telef. 434-4660

HOME INSURANCE
Call: Frank Žageli*
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

Mielam klubo nariui

AUGUSTINUI DOČKUI 
staiga mirus,

artimuosius bei gimines nuoširdžiai už
jaučia

Chicagos Britanijos
Lietuvių klubas

A
VINCENT KURILLA

Gyv. 3506 E. Monticito Ave., Phoenix, Arizona

Mirė 1973 m. gegužio mėn. 23 dieną, sulaukęs pusės amžiaus.
Paliko nuliūdę: žmona Violet, pagal tėvus Lekia, 3 seserys — Lil

lian Kiosiarek, švogeris Frank, Gertrude DuPota, ivageri* Robert ir 
Antoinette Krachas, švogeris Joseph. 3 broliai — Anthony švogerka 
Clara, Jules, švogerka Carol, ir Edward, daug brolių ir seserų vaiką 
bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Sekmadienį, 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Mažeika - Evans 
koplyčioje. H845 So. Western Avenue.

Antradienį, gegužio 29 dieną 9:00 vai. ryta bus lydimas iš koply
čios į šv. P Marijos Gimimo parapijas bažnyčią, e pa gedulingų pa
maldų bus iaidojamas Holy Sepulchre kapinėse.

Visi a a Vincent Kurilla giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Žmona, sosorys, broliai, giminės.

Laidoti, ių Direktoriai Mažeika • Evans. TeL RE 7-6600.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Asoociaeijes

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIEMĄ 

IR NAKT).

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds M138-1139

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, Ill. 974-4410

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

M—aM^uMMMna-MWwanaM^—
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KONFIRMACIJA 
TĖVIŠKĖS BAŽNYČIOJE

š. m. gegužės mėn. 27 <1., 10 
vai. įvyks konfirmacijos pamal
dos Tėviškės bažnyčioje, Will S. 
Troy St. Bus konfirmuojami 
šie jaunuoliai: Arnoldas Balan
dis, Edith Jungblut, Raimondas 
St., Juodis, Alfonsas Jonas Kir- 
šininkas. Jūras Benediktas No- 
reikis, Benas Arūnas Noreikis, 
Rita Helena Noreikaitė, Diana 
Marta Paulikaitylė, Diana Ple- 
velytė, Ona Miranda Stanaitytė, 
Angelika Milda l'svaldaitė ir 
Tomas Juozas Vieraitis. Giedos 
parapijos choras, vadovaujamas 
Jurgio Lampsačio ir solo Aldo
na Buntinaitė, palydint smuiku 
Albertui Paulikaičiui ir pianinu 
Bronei Variakojienei. Prie var
gonų tarnaus Martynas Trakis. 
Konfirmaciją praves sen. kun. 
A. Trakis. Dalyvaus svečių ir iš 
kitų vietovių, kaip tai žinomas 
veikėjas Martynas Brakas iš S. 
Dakotos, inž. Vilius Stanaitis su 
šeima iš Toronto, Kristupas Ki
kutis su šeima iš Collinsvilės ir 
kiti. Visi kviečiami. T. S.

Bus pašventinti paminklai Lie
tuvių Tautinėse kapinėse Kapų 
Puošimo dieną. Paminklas Jo
nui Kasparaičiui, buv. Tėviškės 
parapijos tarybos pirmininkui, 
bus atidengtas 9:30 vai. Pa
minklas inž. Edvardui ir jo duk
relei Lenai Veinšreideriams, 
prieš tris metus mašinos nelai
mėje žuvusiems, bus šventina
mas 10 vai. ryto, o John Tei- 
kertui, senosios kartos lietuviui, 
10:30 vai. ryto. Kviečiami visi j 
šiuos minėjimus. A. T.

US plieno darbininkai 
didžiausi teršikai

Aplinkos švaros kontrolės 
įstaigų paskelbtame raporte 
pabrėžiama, kad iš septynių 
didžiųjų plieno kompanijų 
JAV-bėse didžiausias teršikas 
tebėra US plieno fabrikai Ga
ry, Indiana. “Gary fabrikai 
kiekvieną valandą paleidžia į 
orą po daugiau kaip 22 tūks
tančius svarų medžiagos dale
lyčių (suodžių ir dulkių), tai 
yra dukart daugiau negu kuris 
kitas iš septynių tiriamųjų” ra
šoma raporte.

Septynios didžiosios plieno 
kompanijos turi 47 plieno lie
jyklas ir visos kartu pagami-

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

» -... ................................................................................................. 1

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ 

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Dideli* pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. 
L ----

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

,= ■ . . ...U-.U---.ZL-----------------------------------------------------------------------------—

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

knygų spintų ar lentynų:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, 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; n dalis, 225 psl., įrišta — $3,00, minki 
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
Juozas LiOdžius, RAŠTAI, 250 psl. --------------------------- $3.00
P. LiOdžtuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL ------------------------------------------------------------------ $1.00
Janina NarOnš, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai. 

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

puslapiai-------------------------------------------------------- $3.00

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted SL, Chicago, HI. 60608. — Tel. HA 1-6100

KAZYS MACKE-MAČIUKAS

Re*l Estate brokeris, SLA 6-tos aps
krities pirmininkas, veiklus visuome
niniu organized į y narys, yra įtrauk
tas į Chicago* miesto vyresniųjų pi
liečiu garbės sąrašą. Macke dalyvaus 
mieste ruošiamose iškilmėse ir bus 
pagerbtas kartu su kitais miestui ir 
visuomenei pasidarbavusiais gyven

tojais.

na apie 70 nuošimčių visos Ame
rikos plieno produkcijos — 82.8 
milijonus tonų plieno vien 
1971 metais.

Pragyvenimas 
pabrango 0.7%

Darbo departamento Statis
tikos biuro žiniomis, pragyve
nimo išlaidos Chicagoje ir vi
sose JAV pakilo dar 0.7 nuošim
čio. Per pirmuosius tris mėne
sius, kai prasidėjo prezidento 
Nixono ekonominės kontrolės 
trečioji fazė, pragyvenimo in
deksas pašoko 9.2 nuošimčiais. 
Kainų indeksas Chicagoje pa
siekė 129. 9, tai reiškia, kad 
prekė 1967 metais kaštavusi 
$10, dabar kaštuoja $12,99. 
Paskutiniu metu vaisiai ir dar
žovės pabrango dar 5.4 nuo
šimčiais.

TRUMPAI

— Vytauto Didžiojo kuopos 
šauliai ir šaulės renkasi unifor
muoti Kapų Puošimo Dieną, 
9 vai. iš ryto, prie 111 St. ir 
Pulaski Ave., šv. Kazimiero 
Lietuvių kapinėse. Po apeigų 
vykstama į Lietuvių Tautines 
kapines.

— Amerikos Raudonasis 
Kryžius, 43 E. Ohio St., orga-

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

ST. PETERSBURG, FLORIDA
Jeigu domitės motelio, apartamento, verslo, žemės ar namo 
pirkimu SI. Petersburg? ar apylinkėje, Floridoje, kreipkitės 

informacijų į lietuvių

ISLAND REAL ESTATE
4506 Gl’LF BOULEVARD,

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA 33706
Telefonas Veronika Laima Jakusovas,

813 —362-1411 Broker

nizuoja nemokamus koncertus 
ligoninėse esantiems karo ve
teranams ir kitoms invalidu 
grupėms kviesdamas įvairius 
scenos meno talentus prisidėti 
savanoriškai ir nemokamai 
prie šios artimui pagelbos ak
cijos. Talentus bei grupes re
gistruoja ir teikia informacijas 
tel. 467 — 5800, Ext. 213.

— Chieagos Parkų Distriktas 
praneša, kad kai kurie paplū
dimiai prie Michigan ežero bus 
atidaryti birželio 1 d. Visi pa
plūdimiai ir 115 plaukiojimo 
baseinų atidaromi birželio 19 
<1. Plaukytoji} apsaugai yra tre
niruojami 850 gelbėtojų bei pri
žiūrėtoju. Išvengimui tragedi
jų reikia prisilaikyti sveikatin
gumo ir tinkamo elgesio tai
syklių.

— Pulk. Kazimieras Oksas 
atlieka 2 savaičių pratimus Ar
mijos rezervo Inžinerijos dali
nių stovykloje, McCoy, Wis. 
Chicagon grįš sekančią savai
tę-

— Gintaro vasarvietėje, Uni
on Pier, Mich., šį savaitgalį 
įvyks LAS vietininkijos ir Se
niūnų tarybos suvažiavimas.

— Petras Simanauskas, Hart
ford Conn., vadovauja LKS 
“Ramovė” skyriui. Į valdybą 
išrinkti Antanas Mockus, Jonas 
Šimanskis, Stasys Vilinskas ir 
Jonas Žilys.

♦ Nepamirškite! Margučio 
gegužinė - piknikas rengiamas 
pirmadienį (Memorial Day) 
Bučo sodyboje, Willow Springs, 
III. Dainuos Londono mergaičių 
kvartetas. Bus šokiai. Veiks 
bufetai. Pasibaigus iškilmėms 
kapinėse, visi kviečiami atvykti 
į gegužinę. (Pr).

♦ Amerikos Lietuvių Dailinin
kų Sąjungos narių dailės paroda 
atidaroma šį šeštadienį, gegužės 
26 dieną 7 vai. vakaro Lietuvių 
Tautiniuose namuose, 6422 So. 
Kedzie Avė. Visi kviečiami atsi
lankyti. Paroda bus atdara kas
dien nuo 6 vai. iki 10 vai. va
karo. (Pr).

♦ 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).

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER

2749 West 63rd Street
CHICAGO. ILL. 66629

434-3400 or 735-1968

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

HELP WANTED - MALI 
Darbininkų Reikia

KEY PUNCH 
OPERATOR

• 6 MONTHS TO 1 YEAR
EXPERIENCE.
HOURS:

8:15 A. M. TO 5:00 P. M.
MUST SPEAK GOOD ENGLISH

ARMSTRONG BROS.
TOOL CO.

5200 W. ARMSTRONG
(Near Central and Elston)
763-3333 — Ext. 30

An Equal Opportunity Employer

RESIN PLANT 
SHIFT FOREMAN A

Career position in Chicago area avai
lable to resin shift foreman or expe
rienced resin kettle 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. ELSEX

STANDARD T 
CHEMICAL CO., INC.

(312) 641-1210
An Equal Opportunity Employer

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.

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

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

PERSONAL 
Asmenų Ieško

ESU PENSININKAS.
atvažiavęs iš kitos valstijos. Noriu 
surasti gyvenimo draugę apie 65—70 
metu amžiaus. Kuriai taip pat nusi
bodo vienai gyventi, prašau rašyti: 

NAUJIENOS Box 189. 
1739 So. HAI STED ST.

CHICAGO. ILL. 60608

WANTED TO RENK 
Ieško butų

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

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

LA 3-2736

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

CATERING. TAVERN 
2 HALLS, 5 RM. APT.

Brick building. Choice corner 
4458 S. Fairfield. Good business, 

(iood terms or contract. 
247-4184 or AV 3-0223

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKO geroje vieto
je suaugusiems išnuomojamas 6 kam
barių butas. Pamatyti galima susita

rus tokiu telefonu; GR 6-6497,

HELP WANTED — FIMALE 
Darbininkių Reikia

PAYROLL - 
ACCOUNTING CLERK

EXPERIENCED 
LIBERAL COMPANY BENEFITS. 

HOURS:
8:15 A. M. TO 5:00 P. M.

MUST SPEAK GOOD ENGLISH

ARMSTRONG BROS. 
TOOL CO.

5200 W. ARMSTRONG 
(Near Central and Elston) 
763-3333 — Ext. 30

An Equal Opportunity Employer

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

Come and go.
943-7978

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

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

Good salary and benefits.
MR. PIERSALL

1132 W. BLACKHAWK
944-5650

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

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. Good 

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

SECRETARY
To assist engineering manager. A re
sponsible person able to type and 
take shorthand. Excellent opportunity 
to grow with established switch man
ufacturer. Liberal company benefits.

Near North Ave. and Damen. 
CHICAGO SWITCH INC.

TONY CAPUA 489-5500

SEWING MACHINE 
OPERATORS 

AND HAND SEWERS 
For light delicate work. Full 
time. Convenient Loop location. 

332-1502

SECRETARY
IntT Communication Co. seeks exp.
Sec'y with good typing and shorthand.

This is a permanent Position.
In Loop office.

782-6934

HBLP WANTED — MALE-FBMALI 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

KEY PUNCH 
PERMANENT POSITION 

for experienced 029 operator, 
good starting salary and fringe 

benefits, including profit 
sharing.

Subsidary of Major corp. 
Loop location.

CALL 

641-1210 
Mr. ELSEN

LEARN REAL ESTATE!
There are Real Estate brokers who 
have part & full time openings for 
inexperienced sales people. We can 
show you how to find them. If you 
are a beginner, write for information 
on a free real estate salesman’s 

ref erai service.
ILLINOIS STATE MLS 

Dept N
7063 WEST BELMONT 
CHICAGO. ILL. 60634

Phone 622-9770

IEAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1M0KĖJIMA1S

DEL VISŲ LNFORMACUŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
MAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAN SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 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.
$36,500.

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

Tel. 436-7878

GEROJ VIETOJ
parduodamas geras, gerai užlaikomas 
kampinis mūro namas, 4341 Archer 
Avenue. LA 3-4961. Vyrui mirus, 
našlė priversta greitai ir pigiai par
duoti. Norėtų, kad lietuvis ši namą 

įsigytų, duotų morgičių.

NAMAS JŪSŲ LAIMEI
St. Symphoroza parapijoje štai yra 
nuosavybė, kurią reikalai verčia par
duoti už bargeno kainą. Labai gražus 
5Vi kambarių mūrinis su 3 patrauk
liais miegamaisiais. 2 mašinų garažu ir 
uždengtu patio. Visas namas yra su 
centriniu oro vėsinimu. Labai gera 
vieta i šiaurę nuo 63-čios ir už kelių 
blokų i vakarus nuo Austin Ave. Pa

imkite tą tikrai gerą bargeną.
Skambinkite stebukladariui. ’ 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

BRIGHTON PARKE 
Parduodamas mūrinis namas. 2 po 6 
ir garažas. 4239 So. Rockwell Street. 
Skambinti vakare po 6 vai. 842-1455.

NEAR 58th & WASHTENAW
6 room, 3 bedrom, 1% bath, enclosed 
porch, full basement, gas hot water 

heat, 2% car garage. 220 wiring. 
Only $22,000.

Call CHARLIE 
785-8200.

BY OWNER
2-Flat Brick, 2—5’s.

Enclosed porches. 2-car garage. 
Northwest.

OPEN HOUSE SUNDAY AND 
MONDAY 

1:30 TO 5 P. M. 
227-3588

LIUKSUSINIS 10 metų mūro bung.. 
3 miegami kamb.. pilnas dainingas, 
puošniai įrengtas beismantas ir gara
žas. Randasi arti Western ir 67th St. 
Našlė savininkė priversta parduoti tik 
už $24 500.

2 BUTŲ 10 metų mūro namas. 3 mie
gami kamb., įrengtas beismantas ir 
garažas. Randasi arti 55th ir Califor
nia. Prašoma kaina $49.500.

MARQUETTE PARKE. 14 metų mū
ro namas. 2 butai ir 2 bizniui patal
pos, garažas ir automobiliams pasta
tyti kiemas. Pensininkas parduoda už 
nužemintą kainą, arba priims i mai
nus rezidencija, sklypą ar rezorta. 
Dėl platesnių informacijų kreipkitės 
pas:

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
2549 WEST 71st STREET

Tel. PR 6-3140

SVAJONIŲ GRAŽUMO
Labai didelis 5% didelių kambarių 
labai iškilios konstrukcijos mūras su 
3 patogiausio didumo miegamaisiais 
ir 1% pilno dydžio vonios kambariais, 
labai erdvia virtuve su patogiu valgo
muoju ir įmontuotomis virimo bei ke
pimo krosnimis joje. Visas namas yra 
su centriniu oro vėsinimu. 2 mašinų 
aluminijaus garažas. Gera vieta ge
roje apylinkėje i pietus nuo 63-čios 
ir į vakarus nuo Pulaski. Visame na
me ir konstrukcijoje yra daug ekstra 
dalykų. Paimkite geriausius dalykus 
už bargeno kainą. Skambinkite ste

bukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

APŽIŪRĖKITE ŠĮ SEKMADIENĮ 
NUO 12:00 IKI 5:00 VAL.

4 miegamųjų mūrinis modemus na
mas su garažu ir skiepu. 

Tuojau galima užimti.
6435 So. ARTESIAN 

436-7878

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

BUTU NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEI____ 254-5554

VISKAS AIŠKU
MAŽAI ŠEIMAI pajamų mūras, 

naujas gazu šildymas, aluminijaus 
langai, garažas. Prie “Paramos” ■— 
$17,900.

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

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
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- 
matykit.

PALIKIMO MŪRAS atneša $4.000 
nuomos. Naujas sazu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18,000.

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

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis
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
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, Hl. 60609. TeL: VI 74447

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

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

šaligatvius, laiptus ir t. ♦. 
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NIDZINSKAS, 4065 Archer Avė.

Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5900

LAIKRODŽIAI IR BRANIINYB9S
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STRIIT
Tol.: Rlpubllc 7-1941

i <

K. ERINGIS 
CALIFORNIA »UPRR JERVICB 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir ♦. t.
4*24 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TIL. VI 7-9327

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

nos nebrangios.
351*44 W. 63rd Street, Chicago, III. 

T1L. — 776-5***
Anicete* GarteoSouskos, sav.

•NAUJIENOS' KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS
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