
Saulėta, dieną 75°, naktį 60. 
Saulė teka 5:18,' leidžiasi 8:18.
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V. VOKIETIJA IR ČEKOSLOVAKIJA SUSITARĖ
ŠIANDIEN BAIGIAMI PREZIDENTU 

PASITARIMAI ISLANDIJOJE
REYKJAV1KAS. — Prezidento Nixono ir 'Prancūzijos pre

zidento Pompidou pasitarimai Ispanijoje šiandien baigiasi. Nors 
laukiama nuosaikaus, bendrais žodžiais surašyto komunikato, iš 
pasitarimų eigos sprendžiama, kad Pompidou kietai laikosi ir 
nieko nežada Amerikai valiutos ar prekybos srityje. Pompidou 
vienu atveju pasakęs, kad Europai kiltų didelis pavojus, jei Ame
rika vienašališkai atitrauktų savo karines jėgas iš Europos.

Prezidentas Nixonas tarėsi su i 
britų premjeru Heath vasario 
1 ir 2 d., su Italijos premjeru 
Andreotti balandžio 17 ir 18 d., 
su V. Vokietijos kancleriu Bran- 
dtu gegužės 1 ir 2 d. Visi susiti
kimai įvyko Washingtone, pla
nuojant prezidento Nixono ke
lionę į Europą šį rudenį. Pom
pidou nepanorėjo atvykti į Ame
riką. Jis nėra tik vyriausybės 
galva, kaip kiti Washington© 
svečiai. Pompidou yra valsty
bės galva, protokole lygus su Ni- 
xonu. Todėl jiedu susitiko pu- 
siaukelyje — Islandijoje. Anks
tyvesnis judviejų susitikimas 
buvo 1971 m. gruodžio mėn., ka
da jie kalbėjosi Azorų salose, 
Atlanto vandenyne.

1$ VISO PASAULIO

už-

SYDNEJUS. — Australijos 
premjeras Gough Whitlam pa
reiškė, kad jis šiais metais ap
lankys Ameriką, nors oficialaus 
pakvietimo ir neturi. Valstybės 
departamentas pareiškė, kad | 
premjeras bus mandagiai priim
tas, nors atvyks ir be pakvieti
mo. Prezidentui Nixonui labai 
nepatiko Whitlam laiškas, gau
tas dar tebevykstant Vietnamo 
karui.

ATĖNAI. — Graikijos spau
da, po nepavykusio karo laivyno 
sąmokslo prieš vyriausybę, daž
niau pradėjo rašyti apie kara-' 
liaus Konstantino ateiti. Spau-; 
da ragina paskelbti Graikiją res- 
publika, panaikinant monarchi
ja.

ADDIS ABABA. — Astuo
nios valstybės išrinktos j komi
tetą, kuris bandys suderinti Etio
pijos ir Somalijos ginčus.

ovęs preziden- 
:andalo smulk-

Visi laukia, ką senato komitete pasakys John Dean, 
to teisinis patarėjas. Jis žino nemažai Watergate : 

menų.

Astronautai taupo BAIGTOS BONOS IR PRAGOS DERYBOS
DĖL NORMALIU RYŠIU ATSTATYMO

BONA. — šią savaitę po ilgų, atkaklių derybų V. Vokietijos 
ir Čekoslovakijos delegatai: valstybės sekretorius Paul Frank (vo
kietis) ir Jiri Goetz susitarė dėl sutarties teksto, lionos žiniomis

Naaja valdžia 
Olandijoje

HAGA. — Po 163 dienas
trukusių partinių derybų Olan
dijos parlamentas pagaliau pa
tvirtino pirmą po T5 metų kai
riąją dominuojamą vyriausybę, 
kuri parlamente turf 16 balsų 
daugumą. Vyriausybė sudary
ta iš darbo partijos, radikalų de
mokratų, dešiniųjų socialistų, 
katalikų liaudies partijos ir pro
testantų grupės.

Olandijos valdžios programo
je numatyta taupyti pinigus gy
nybai, nors Nato organizacijoje 
nutarta pasilikti. Užsienio rei
kalų ministeris Max von der 
Stoel yra žinomas kairysis, dė
jęs pastangas išmesti iš Euro
pos Tarybos karinės Graikijos 
diktatūros atstovus. Olandija pa
dės afrikiečiams išsilaisvinti iš 
Portugalijos, bus didinamos 
sankcijos prieš Rodeziją ir Pie
tų Afriką.

Iš programos matyti, kad 
nauja olandų valdžia matys prie
spaudą tik ten, kur balti spau
džia juodus. Sovietų kolonializ
mo ir imperializmo Olandija 
pastebės.

ne-

Baigėsi Afrikos
suvažiavimas

ADDIS ABABA. — Afrikos 
valstybių galvų suvažiavime įvy
ko nemažai susikirtimų tarp juo
dųjų pietinių valstybių atstovų 
ir arabų. Afrikos Vienybės or
ganizacija, arabams spjaudžiant, 
griežčiau pasisakė prieš Izraelį. 
Kai kurias vyriausybes papirko 
turtingoji Libija savo paskalo
mis ir kreditais.

Etiopijos delegatas susikirto 
su Libijos atstovu, kuris kriti
kavo Etiopiją, kad ji prekiauja 
su P. Afrika ir su Izraeliu. Etio
pijos atstovas atsiliepė šitaip: 
“Libijos filosofija yra kultūri
nis šovinizmas ir religinis fa
natizmas. Revoliucijoms reika
lingos idėjos, kurių Libija netu
ri. Vien šūkavimų neužtenka”.

Nežiūrint 'nuomonių skirtu
mų ir ginčų, visos valstybės dė
jo pastangas išlaikyti Afrikos 
vienybės organizaciją.

SAIGONIJI GRESIA EKONOMINĖ KRIZĖ
SAIGONAS. — Pietį] Vietnamo ekonominė padėtis, išėjus 

amerikiečių kariuomenei, labai pablogėjo, užsienio valiutos atsar
gos sumažėjo, atsirado dar didesnė infliacija ir valiutos — piastro 
vertė nusmuko. Ateitis P. Vietnamui gen tamsi, nes be Amerikos 
ekonominės paramos Saigono vyriausybė negalės išsiversti, o

elektros srovę
HOUSTONAS. — Erdvės 

laivo Skylab darbo planus vėl te
ko sumažinti, nes atsisakė veik
ti viena Skylab baterija, suma- ' nepuolimo ir normalių ryšių sutartis turės įžangą, šešis skyrius ir 
žindama energijos srovės tieki- tris pasikeitimus protokolais, kas rodo, kad dėl trijų klausimų 
mą dar 6',. Elektrą jau ir taip 
reikėjo taupyti, kai neišsiskleidė 
erdvės stoties sparnai, kurie tu
rėjo paversti karštus saulės spin
dulius į elektros srovę.

Trys astronautai Conrad, Ker
win ir Weitz buvo pradėję ste
bėti ir įvairiais aparatais tyrinė
ti žemę. Nuotraukos infrarau
donais spinduliais ir tyrinėjimai 
kitais metodais turėjo parodyti 
žemės turtų klodus, mineralų,' min. po parodos uždarymo, vie- 
druskų,gipso telkinius. Sakoma,1 nas sargas pastebėjo pulkinin- 
kad astronautai net galėtų nuro- ką Evgeni jų Mironkiną kaž ką 
dyti, kuriose vandenynų vietose pasiimant nuo prancūzų Thomas 
yra daugiau žuvų.

Karštis erdvės stotyje mažė- kė svetimšalį į automobilių par- 
ja labai pamažu ir astronautai ką ir pašaukė policiją, ši sulai- 
iki šiol tik vieną naktį praleido kė Mironkiną, kuris yra sovietų 
pačioje stotyje, kur temperatū- ambasados Paryžiuje karinio 
ra siekia apie 82 laipsnius. Apol
lo erdvėlaivyje yra vėsiau. As
tronautai taupo elektrą, užge
sindami šviesas, kada veikia ki
ti aparatai.

bendros nuomonės surasti nepavyko ir jos išreiškiamos atskirai 
abiejų pusiij. Vienas toks klausimas esąs Vakarų Berlynas.

Paryžiuje sugavo 
sovietų šnipą

PARYŽIUS. — Prancūzijoje 
vyksta tarptautinė aviacijos pa
roda. Trečiadienį vakare, 15

CSĘ bendrovės stalų. Jis nuse-

WASHINGTONAS. — Prezi- kongresas nėra palankus didelių sumų investavimui P. Vietname, 
dentas Nixonas paskelbė Alaba- Saigono valdžia jau sumažino liuksusinių prekių^Jtaip vyno, deg
iną ir Arkansą nelaimės vieto-, tmės, kvepalų, elektros gaminių importavimą, tariau stebėtojų 
™’° nuomonej (]ar nepakankamai suveržti P. Vietnamo diržai ir im

portuojama dar per daug.
mis ir pažadėjo nuo uraganų nu
kentėjusioms paramą.

BOSTONAS. — Gallupo vie
šosios opinijos institutas paty
rinėjo, ką amerikiečiai laiko 
geresniu kandidatu į preziden
tus : sen. Kennedy ar neseniai į j 
respublikonų partiją perėjusį) 
John Connally. Patirta, kad už, 
Kennedy pasisakė 50%, o už, 
Connally 36%. Tik 71 % paklaus
tųjų iš viso nežinojo, kas tas Con-; 
nally yra.

TALLAHASSEE. — Floridos 
gubernatorius antradienį pasi
rašė įstatymą, kuris sugrąžina1 gu^autag> 'jįuk": 
“Cape Canaveral” pavadinimą 
tai geografinei Floridos sričiai,,Saigono eksportai’ dabar ’yra 
kuri 1963 m. lapkričio 29 d. bu-. jnjgfco medžiaga, vėžiukai ir gu- 
vo prezidento Johnsono pavadin- ma ge užsienio valstybių para- 
ta Cape Kennedy. Visi žemėla- mos Saigonui gresia bankrotas.

Amerikos vyriausybė pažadė
jo paramą, tačiau jokios sumos 
neminėjo. Amerikos diplomatai 
Saigone galvoja, kad Thieu vy- 

•' riausybė bus labai laiminga, jei 
gaus nors 450 mil. dol. per me
tus. Pernai Amerikos kongre
sas patvirtino tik 325 mil. dol., 
tačiau nemažai pajamų P. Viet
namas turėjo iš Amerikos ka
riuomenės štabo ir atskirų karei- 

ivių, ko šiandien nebeturi.
j P. Vietnamo ūkis karo buvo 

nedirbami, 
pramonė sugriauta. Svarbiausi

piai ir dokumentai Floridoje 
ateityje turės senąjį tos vieto
vės pavadinimą — Cape Cana
veral. Amerikos senatas irgi 
priėmė vardo sugrąžinimo įsta
tymą, tačiau jis nepraėjo per 
Atstovų Rūmus. Erdvės centras, 
stovįs ‘Cape Canaveral iškišu- 
lyje ir toliau turės “John F. 
Kennedy Space Center” pavadi
nimą.

BEIRUTAS. — Įtempimas 
prie abiejų Jemenu sienos pa
didėjo. Anksčiau dažnai vykda
vo susišaudymai, nes pietinį Je
meną valdo komunistinių pažiū
rų režimas, o šiaurinį trijų šei- 
kų taryba. Vienas šeikas trečia
dienį buvo nušautas. Tų dviejų 
valstybių susijungimo planai j 
bus atidėti.

BRASILIA. — Brazilijos avi
acijos vadovybė pasirinko savo 
nauju lėktuvu Amerikos North
rop bendrovės F-5E, kurių bra
zilų kariuomenės vadai nori gau
ti 48 lėktuvus. Prieš trejis me
tus Brazilija buvo pirkusi 16 
prancūzų Mirage 3 lėktuvų, šiais 
metais jie apžiūrėjo .Mirage 5 
ir italų Fiat 6914 lėktuvus, o taip 
pat ir McDonnell Douglas ben
drovės F-4 Phantoms, tačiau pa-1 
sirinko Northropo lėktuvus.

BELFASTAS. — Nežiūrint 
' airių slaptos armijos grasini
mų daug š. Airijos katalikų bal
savo savivaldybių rinkimuose.

I Daug kur jauni airiai koliojo 
’ balsuojančius ir juos vadino iš

davikais už tai. ką jie nepaklau
sė armijos raginimų boikotuoti 
rinkimus.

Specialu* prokuroras, paskirta* iitir- 
ti Watorgato bylą, Archibald Cox. 
Taiaingumo departamente* davė į am 
laisva* ranka* tardyti not ir aukičiau- 

*iu* valdininku*.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

• Kinija ir Sovietų Sąjunga 
atnaujino savo derybas dėl pasie
nio upių ir kitų teritorinių klau
simų. Vilčių susitarti mažai, nes 
kinai reikalauja didelių žemės 
plotu, kurias užgrobė dar carai.
• Kinijos atstovas Washing

tone pasidžiaugė greitu įvairių 
ryšių augimu tarp Kinijos ir 
Amerikos. Jei 1971 m. prekyba 
tarp abiejų valstybių siekė 5 mit 
dol., tai šiais metais jau siekia 
400 mil. dol.
• Kolumbijos valdžia atsisa

kė priimti dviejų banditų, pa
grobusių keleivinį lėktuvą, rei
kalavimus. Banditai nusileido 
su 69 keleiviais Aruba saloje ir 
reikalauja politinių kalinių pa
leidimo ir 400.000 dol. pinigais.
• Pietų Vietname komunistų 

puolime dalyvavo ir tankai, kas 
sukėlė baimę, kad Hanojus jau 
pradėjo savo ofenzyvą prie Hue 
miesto.
• Izraelio parlamente du at

stovai apkaltino vyriausybę, kad 
ir ji slaptai klauso savo oponen
tų telefonų. Spauda jau rašo 
apie Izraelio “Watergate” bylą. 
Izraelyje nėra įstatymų, kurie 
dra’fstų telefonų klausymą.
• Federalinė Energijos komi

sija leido pakelti natūralių du
jų kainas net 73%. Visiems var
totojams tie pakėlimai kainuos 
per metus 61 mil. dol.
• Brazilija, kuri pasaulyje 

užaugina daugiausia kavos pu
pelių, pakėlė 2 centais kainas | Son Sann, kuris nuolat gyvena 
vienam svarui. Brazilija orga- Į Paryžiuje. Jis grįždamas atgal 
nizuoja kitas valstybes; Kolum
biją, Ugandą. Salvadorą ir Por
tugaliją, kad ir jos neatsiliktų 
ir keltų kaina- Brazilijos kava 
1968 m. kainavo 38 centai už 
svarą, o dabar kainuoja 62 c. 
Pernai Brazilija už kavą gavo 
viri bilijono dol.

patašė pavaduotojas.
Policijai priartėjus, Mironki- 

i nas bandė numesti pasiimtus 
daiktus: gyroskopą ir laserio 
spindulių mašinėlės dalį. Abu 
instrumentai naudojami lėktu
vų navigacijos pramonėje.

Sučiuptas sovietų šnipas ban
dė aiškintis galvojęs, kad tie 
daiktai yra dykai dalinami pa
vyzdžiai, tačiau niekas jam ne- 

tų valdžia Argentinoje perėmė tįsėjo. šnipas buvo paleistas, 
visų valstybinių universitetų -- - - — ' - '
kontrolę ir paskyrė specialius 
patikėtinius tvarkyti mokslo ir 
administravimo reikalus. Uni
versitetuose nebuvo dėl to jokių 
protestų, kurie garsiai pasigirs
davo, kai karinė valdžia bandy
davo kištis į mokyklų autono
miją.

Argentinos universitetuose bu-

Peronistai tvarkys 
universitetus

BUENOS AIRES. — Peronis-

nes jis turi diplomatnn pasą“ 
imunitetą, šį kartą Mironkinui 
nepavyko “praturtinti sovietinės 
technologijos” iš parodos pavog
tais instrumentais.

WASHINGTONAS. — Fede
ralinė Prekybos komisija apkal
tino Amerikos plasmasės bend-

vo daug neramumų, ginčų dėl r°ves, kas jos klaidina žmones 
atlyginimų, dėl mokslo progra-' skelbdamos, jog jų gaminiai ne
inu. Naujasis švietimo ministe- dega. Teismo atsakomybėn pa
ris Jorke Taiana pareiškė, kad traukta ir įmonė, kuri bando me- 
Argentinos aukštosios mokyklos džiagų degamumą. Įveltos yra 
turi tarnauti liaudžiai, būsią re- polystyrene, polyurethano Jmo- 
formuoti mokymo metodai, pa
keistos programos ir kursai.

nės. Iš tu plastmasės medžiagų 
! gaminami baldai, pagalvės, spin- 
. tos, ir daug plačiai naudojamų 
gaminių.

TOKIJO. — Komunistinė Ki
nija daro bandymus su spalvotos 
televizijos siųstuvais. Kinija 
teturi apie 300 spalvotos TV

Tęsiamos derybos 
su Š. Vietnamu

WASHINGTONAS. — Kana
dai pasitraukiant iš Tarptauti- P™mtuvų, importuotų iš Japo
nės paliaubų priežiūros komisi- niJ0S-
jos Vietname, jos vietą numaty- ========================== 
tos užimti Brazilija arba Norve- '
gija.

šiandien valstybės departa
mento pasekretoriaus asistentas 
Sullivan pradeda Paryžiuje dery
bas su š. Vietnamo atstovu, o 
trečiadienį derybas tęs ir Kis- 
singeris su Le Due Tho. Susita
rus griežčiau laikytis karo pa
liaubų. gal, palengvės ir priežiū
ros komisijos darbas.

Norvegija yra jau dalyvavusi, 
JT taikos daliniuose Viduriniuo- j 
se Rytuose ir Konge. Brazilija 
dalyvauja Kipro salos priežiū
roje, dalyvavo Konge ir Viduri
niuose Rytuose.

Kambodijoje lankėsi buvęs Si
hanouko vyriausybės ministeris

pareiškė bandąs sudaryti kon
taktus tarp maršalo Lon Nol vy
riausybės ir egzilėje veikiančios 
Sihanouko karališkosios valdžios.

Kambodžoje iš namų arešto 
buvo paleisti Sihanouko gimi
naičiai, jo motina karalienė Kos- 
samake ir penki princo vaikai.

Prof. S*m Dash yra senato komiteto, 
nagrinėjančio Watergate aferą, teisi

nis patarėjas.

Bonos vyriausybei susitarus 
su Sovietų Sąjunga ir Lenkija, o 
taip pat, radus išeitį santykiuo
se su Rytų Vokietija, savaime 
sekė geresni santykiai ir su Če
koslovakija, su kuria normalių 
ryšių Vokietija neturi jau 35 
metai. Vėliau seks sutartys su 
Vengrija ir Bulgarija.

Sunkiausia derybų dalis buvo 
Muencheno paktas, čekai rei
kalavo, kad Bona paskelbtų tą 
paktą negaliojančiu nuo pat jo 
pasirašymo dienos, kas sudary
tų daug teisinių problemų buvu
siems sudėtų vokiečiams. Vokie
tija siūlėsi sutartį — paktą pa
smerkti ir atšaukti, čekams to 
buvo per maža. Dabar pagalbu 
pavyko susitarti, kad V. Vokie
tija Muencheno paktą paskelbs 
nemoraliu ir klaidingu nuo pat 
jo pasirašymo dienos, nieko ta
čiau nesakydama apie jo legalu
mą tarptautinių įstatymų aky
se tuo metu, kada jis veikė.

Bonos sutartis su Rytine Vo
kietija, nors patvirtinta parla
mento, dar neįsigaliojo, nes ją 
svarsto Federalinis Koustįtuci- 
n is Teismas Karlsruhej. Bylą 
teismui įteikė Bavarijos provin
cija, tvirtindama, kad vyriausy
bės sutartis su Rytų Vokietija 
nesiderina su V. Vokietijos kon
stitucija. Sakoma, kad iš 8 teis
mo narių 4 palaiko Bavarijos val
džios nuomonę. Teismas prašė 
prezidentą Gustavą Heinemanną 
nepasirašyti sutarties, kol teis
mas nepaskelbs sprendimo, kurio 
laukiama iki liepos 31 d.

Susitarimas su Čekoslovakija 
yra kanclerio Brandto “ostpoli- 
tik” dalis. Laukiama, kad atli
kus visų detalių svarstymus, jis 
pats vyks į Fragą pasirašyti tos 
sutarties, kuri pradės naują eta
pą abiejų valstybių gyvenime.

Prezidentas priėmė 
Kinijos atstovą

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas, nors labai užsi
ėmęs, trečiadienį, prieš skrisda
mas j Islandiją, priėmė tik at
vykusį pirma Kinijos pasiunti
nį Huang Chen. Savo 25 min. 
užtrukusiame susitikime prezi
dentas Nixonas pareiškė diplo
matui, kad jis mielai norėtų pa
vasarį dar nuvažiuoti į Kiniją. 
Huang atsakė, kad jis skubiai 
apie šį pageidavimą painformuos 
savo vyriausybę.

Kitų valstybių nauji amba
sadoriai dažnai laukia apie mė
nesį, kol juos prezidentas prisi
rengia priimti. Kinijos diplo
matui prezidentas padarė išim
tį. Prezidentas padėkojo kinui 
už gražų Amerikos delegacijos 
Pekine priėmimą ir pareiškė 
viltį, kad ir kinai Washingtone 
gaus gerus butus. “Jei ne, mes 
turėsime pašalinti iš pareigų 
Kissingerį”, pajuokavo preziden
tas, Kissingeriui šalia stovint. 
Antradienį prezidentas šiltai pri
ėmė Baltuose Rūmuose kinų žur
nalistų delegaciją, kuri daugiau 
laiko praleido su Kissingeriu.
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Atidaryta ALDS-gos dailės paroda
Praeitą šeštadienį, gegužės 26 pinti Tautinių namų patalpoje, 

d. T vai. vakaro Tautiniuose na- Nors ir suglaustai, darbai išdės- 
muose, 6422 S. Kedzie Avė., bu- tyti palyginti neblogai. Buvo nu- 
vo atidaryta Amerikos Lietuvių matyta kiekvienam dailininkui 
Da lininkų Sąjungos narių ko- po 4 darbus. Vieni prisiuntė po 
lektyvinė dailės paroda. Atidą- 4, kiti mažiau ar daugiau. Daly- 
ryman atsilankė per 100 žmonių, 
fąjungos pirmininkas dail. Vla
das Vaitiekūnas atidarydamas 
parodą trumpai prisiminė mųsų 
veteraną dail. prof. Adomą Var
ną ir jo nuopelnus lietuvybei bei 
tautos kultūrai. Ta proga atsi
stojimu buvo pagerbtas Ro
mas Kalanta, kuris prieš metus 
tragiškai mirė susidegindamas 
Kaune. Prie dail. Vaitiekūno pa
ve ksk> (triptiko), kuriame pa
vaduojamas Kalanta tragedi
jos momente, buvo padėta rau
donų rožių puokštė.

Po, to žodį tarė dail. M. šilei- 
k:s. Jis pasakė: “Aš negirsiu, 
nepeiksiu kolegų, jų darbus pa
tys matote. Noriu trumpai pa
sakyti, ką kiti mano apie mūsų 
kultūrinį lygį. Pav. estas pro
fesorius Edgar Avik iš Australi
jos neseniai lankydamasis Chi
cagoje su paskaitomis apsidžiau
gė mūsų kultūriniais atsieki- 
mais ir mūsų įstaigomis. Pasa
kė. kad jis studijuoja etninių 
grupių kultūrą ir lietuviai "aūkš- lė Mercedes išstatė keturias rel- 
čiausiai stovi už kitas etnines 
grupes. Avikas rašė apie Čiur- 
l onį Australijos spaudoje. Ši
leikis svečią lydėjo, jam parodė 
mūsų galerijas ir painformavo 
apie lietuvių spaudą.

Paroda įvairi eksponatais

Parodoje dalyvauja 15 sąjun
gos narių su 50 darbų. Nelengva 
buvo tokį skaičių darbų sutal-

4, kiti mažiau ar daugiau. Daly
vauja: prof. Ad. Varnas, sese
lė Mercedes, J. Paukštienė, J. 
Paųtįenius, Ant. Skupas, M. Ši
leikis, A. Petrikams, Magd. Stan
kūnienė, Aldona Labokienė-Va- 
lis, VI. Vaičaitis, VI. Vaitiekū
nas, VI. Vijeikis, J. Tričys, Br. 
Grikenis ir B. Morkūnienė.

Parodą žymiai paįvairino mū
sų jaunesniosios kartos meni
ninkės, pvz. su abstrakčiais dar
bais gražiai pasirodo, dali. Aldo
na Labpkienė-Vąlis —r “Miški
nis” — spalvota litografija, “Ro
mas Vizya” — spąlvota grafi
ka. Magdalena Birutė Stankūnie
nė dare du naujausius abstrak
tinius darbus. Tenka pastebėti, 
kad ji kiekvieną kartą parodose 
pasirodo su vienokiu ar kitokiu 
naujesniu technikos priėjimų. 

Jadvygos ’Paukštienės dėmesio 
vertas ai. kūrinys “Motinišku
mas”.. JBarboros Morkūnienės 
abstrakti spalvinga kompozici
ja taip pat verta dėmesio. Sese-

San Francisco batu parduotuvė savo langus ■ąžino "Pop" monu. Ar tas "menas" padeda pritraukti pirkėjus, 
gegrafija nesako.

Mankšta vietoj alkoholio
Apskaičiuojama, kad 4*0 mili

jonai amerikiečių pradedant nuo 
15 metų geria ir kad 9.6 milijo
nai, tai yra kiekvienas dešimtas 
yra alkoholikas. Alkoholis su
trumpina žmogaus amžių 10-12 
■metais. Alkoholis yra kaltinin
kas 85 nuošimčių inkstų ligų, 
40 nuošimčių skilvio vočių ir 18 
nuošimčių pilvo, plaučių ir ger
klės vėžio. Dr. Nelson Bradley 
tvirtina, kad alkoholis yra ir vi
sos eilės kitų negalavimų kalti
ninkas.

Dr. Bradley, kur yra Lutheran 
General Hospital, Park Ridge, 
alkoholizmo gydymo programos 
direktorius, rekomenduoja alko
holiui pakaitalą — jogą, būtent 
tam tikrą sprando gimnastiką 
kaip geriausią. Sprando mankš
tą joga metodu, ne tik atpalai
duoja įtampą, bet dar ir prilai
kanti sprandą nuo senėjimo 
(sustyrimo).

riausiąs Vaitiekūną darbas busi ponios Vaitiekūnienės rūpesčiu t giausia šimtamečiai didžiausia 
“Lietuvįs amžių kovoje“. Dar j buvo paruoštas atgaivos stalas, dalimi yra vegetarai ir laikosi

Meno mėgėjai greit nesiskirs- dietos nedaugiau kaip 1,700 ka
tė, apžiūrėjo paveikslus, pasikal
bėjo su pažįstamais, susipažino 
su menininkais.

Paroda tęsis apie 3 ar 4 savai-
Po parodos atidarymo mūsų tęs. Lankymo laikąs nuo 6 vai. 

kolegių A. Labokienės, B. Mor- iki 10 vai. vakaro. Parodą verta 
kūnienės, M. Staakūnienės ir visiems pamatyti. Kbr.

nereiškia, kad kiti dailės darbai 
būtų blogesni, kurių čia nesumi
nėjau/ Yra daug gerų, rea
listinių ir abstraktinių bei surre- 
alistinių tapybų.

Daktarų parodos kontrastai
Skulptūra, tapyba

jefines akrilikos tapybas, kurių 
viena ypatingai dramiška, tai 
“Nukryžiavimas’’ mėlynam-ža- 
liam kolorite. A. Petrikonio du 
akvarelės kūriniai "Miško ra
mybėje“, ir “žaismas“ be prie
kaištų. Žanro srityje VI. Vaitie
kūnas pasižymi savo triptiku 
“Lietuvio tragedija”, su kuriuo 
•galėjo daįyvąuti ir daktarų pa-! 
skelbtame konkurse. Bene ge-

SPECIALŪS BUŠAI I NAUJIENŲ PIKNIKĄ
Sekmadienį, birželio lO^įjąuą, specialūs CTA busai veš či

kagiečius į “Naujienų” Pikniką. Lygiai 11:00 valandą ryte 
busai paims žmones nuo “Naujienų” (18-tos ir Haisted gat
vių kampas). Už kelių minučių jis sustos Br i d g e p o r te 
ties Lietuvių Auditorija ir paims ten piknikan norinčius nuva
žiuoti. Vėliau jis važiuos Archer Avenue. Sustos ties Archer ir 
Western, Archer ir California. Pasuks į California Ave. Sustos 
ties California ir 43rd St., California ir 55 SjL, California ir 63rd
SL, California ir 71st SL, o iš ten jau važiuos tiesiai į WiRow Dr.
Springs ir Bučo Sodą, kur bus piknikas.

Lygiai 1 vai. po pietų išvažiuos antras busas. Vietoj Califor
nia Ave., jis važiuos S. Western Ave. Western Avenue sustos 
prie 43-čios, 47-tos, 55-tos, 63-čios, 69-tos ir 71-mos, o vėliau 
važiuos 71-ma, sustodamas prie California ir Kedzie.

Iš pikniko busai išvažiuos 6:00 ir 7:00 valandą vakaro.
Kelionė j Pikniką ir atgal (round trip) kainuos $3.00.

ėiurlionio galerijoje gegužės 
25 d. buvo atidaryta dviejų dak
tarų Antano Lipskio tapybos ir 
Dr. Jono šalnos skulptūros dar
bų paroda, kuri tęsis iki birže
lio 3 d. Dr. Lipskis išstatė 47 
tapybos, darbus, Dr. J. šalna tū
ri 51 medžio skulptūros kūrinį.

Dr. Lipskis mėgsta saulėtumą, 
šviesias raudonas ir gelsvas spal
vas, kurios dominuoja'visą pa
veikslą, bet' šykštus vėsiosiom 
spalvom, kurios turėtų atbalan- 
sudti šiltąsias spalvas. Malones
nį vaizdą duoda “Irisai“, gėlių 
natiurmortas nr. 36, “šokėja” nr. 
27 i kurios-poza sugestionuoja ju
desius, ir neblogas “Mergaitė su 
skrybėle” piešinys. Daugumas 
Dr. Lipskio paveikslų stokoja 
gilesnio tapybinio elemento — 
trijų matavimų ir organinės 
gamtos tikrovės, 
laisvai

jų darbus ir patariu kitiems, ku
rie dar nematė, pamatyti.

Parodos lankymo laikas: šeš
tadienį ir sekmadienį 11 vai. ry
to iki 9 v. vak., savaitės dieno
mis — 7-9 vai. vakaro. M. š.

locijų per dieną. Ekvadoro 
kaimiečiai paprastai rūko po 
du pūkelius cigarečių per die
ną ir kasdien išgeria po du iki 
keturių puodelių romo, bet re
tai tegauna vėžį ar arterioskle- 
rozę.

Šiaurės Indijos Kašmiro pro
vincijoje, tolimoje Huza srity
je žmonės, kaip ir Ekvadoro 
šimtamečiai išgyvena iki 100 
metų misdami mažai kalorijų 
turinčiu vegetariniu maistu.

Sovietų pajungtoje Gruzijo
je, kur gana dažnai galima su
tikti šimtą ir daugiau metų tu
rinčių sveikų darbščių kaimie
čių, ten jie valgo ir geria kiek 
širdis nori, rašo AMA organas 
JoųrnaL

VANDUO BAIGIASI
Brangios vandens atsargos 

šimtais pėdų žemės gilumoje 
sunaudojamos greičiau negu 
gaųita gali papildyti ir dabar 
vanduo iš giliųjų šulinių yra 
jau skolinamas iš ateinančių 
gentkarčių, perspėja Illinois

State Water Survey-Savo nau
jausiame pranešime. Aukš
čiausias laikas atėjęs susirū
pinti ir ką nors daryti, bet tai 
kaštuosią milijonus dolerių.

Chicagos srities aštuoniuose 
apskrityse iš giliųjų šulinių 
išsemiami milžiniški vandens 
kiekiai. Pavyzdžiui, 1864 me
tais šiauriniame (Ilinojuje iš 
šulinių buvo išpumpuojama 
kasdien po 200,000 galionų van
dens, o 1966 metais kasdien 
jau po 215,4 mil. galionų įr 62% 
to kiekio pačioje Chicagoje.

Tarp 1966 ir 1971 m. žemės 
gelmių vandens Chicagoje iš- 
pumpavimas padaugėjo 12.5 
nuošimčių, L y. po 150,7 mili
jonų galionų kasdien. Tai yra 
54,935,500,000 galionu per me
tus. Gamta nebespėja su žmo
nėmis lenktyniuoti ir gelmių 
vandens lygis smarkiai krinta. 
Jau 1971 metais kai kuriuos 
šulinius teko gilinti iki 1000 
pėdų, o dar po kelių metų vi
sus šulinius teksią panašia* 
gilinti.

ii £ 1 p y o

Detroito naujienos
— Gegužės 24 d. Stefanijos 

Kaunelienės iniciatyva buvo su
kviesta Šv. Antano parapijos pa
talpose būrys Detroito visuome
nininkų. Ta proga parodytas 
filmas apie Pittsburgh univer
sitete įruoštus etninių grupių 
kambarius, jų tarpe ir Lietuvių 
kambarys. Po parodyto filmo 
buvo sudarytas komitetas Lie
tuvių kambariui įrengti Wayne 
State universitete. Į komitetą 
įeina: Jurgis Mikaila — pirm., 
Stefanija Kaunelienė — vice- 
pirm., Viktorija Norvilaitė — 
sekret., Antanas Sukauskas — 
kasin., Vytautas Kutkus ir Va
cys Urbonas — nariai informa
cijos reikalams.

Po komiteto sudarymo atsi
rado tam reikalui ir aukotojų: 
po šimtą dolerių aukojo Stefa
nija ir Ignas Kauneliai, Marija 
ir Jurgis Mikailai, Bronė ir An
tanas Sukauskai, Emilija ir Vy
tautas Kutkai, Stasė ir Vacys 
Urbonai, Regina ir Algimantas 
Vaitekaičiai, Viktorija Norvilai
tė. Elena ir Stasys Račiukaičiai, 
Ponas X, Kazys Sragauskas, 
Pranas Tamošiūnas ir Juozas 
Lesčinskas. Reikia manyti, kad

atsiras tam reikalui pritarian
čių aukotojų ir daugiau. Kam
barys įrengti yra būtina detroi- 
tiečių pareiga, šis kultūrinis pa- Į 
minklas bylos Wayne State uni
versitete šimtmečius ir garsins Į 
Lietuvos vardą. Komitetas kvie
čia visus Detroito lietuvius prie 
šio kilnaus darbo prisidėti savo 
auka. Birželio 3 d. komiteto na
riai vyksta į Pittsburgh susi
pažinti su ten įrengtu kambiv- 
riu.

— Gegužės 24 d. Metropoliten Į 
airporte lietuvių delegacijos bu
vo sutiktas ukrainietis kardino- ! 
las Joseph Slipyj. Detroito Lie- I 
tuvių Organizacijų Centras su
darė delegaciją iš kun. Mykolo 
Kundroto, kun. Kazimiero Simai
čio, kun. Alfonso Babono, D. L 
O. C. pirm. Antano Sukausko, 
vicepirm. Vinco Tamošiūno, stu
dentės Reginos Garliauskaitės 
ir Kazio Sragausko. Kardinolui 
J. Slipyj buvo įteikta prisimi
nimui knyga Priest In Stutthof. 
Kardinolas, sveikindamasis su 
delegacija, pirmais žodžiais pra
šneko lietuviškai: Labas rytas.

— Tautinės Sąjungos suvažia
vimas ir banketas gegužės 26 d.

Detroito Lietuviu Orpanizaciįv Centro ruoštos denioistracijos prieš okupanto priespaudą Lietuvoje. Romo 
Kalantos, Stonio ir Andriuškevičiaus metiniu mirties sukaktį minint ui Lietuvai laisve >r nepriklausomybe. 
Dalis demonstrantu Kennedy aikštėje su Romo Kalantos portretu. Praeiviams buvo išdalinta virš 2000 pro

pagandiniu Upeliu-
Foto K. Sragausko

kavirtias okupantui! Tai yra 
vadovėlio redaktorės ir leidėjo 
4- LB švietimo tarybos didelė 
ir neatleistina tautine nuodė-

nių Ii
Daleis 
daktor 
biri n tuose

Kaip nuvažiuoti į NAUJIENŲ pikniką

O 
'J

rėjc esant] Bucu mmIu, vadinamų 
Willow West Picnic Grounds.

Kas važiuoja iš šiaurinės arba 
vakarinės Chicagos dalies, tai 
tiems geriausia naudotis Wil
low Springs ariki Wolf Road 
\bu šie keliai nuveda tiesiai iki 
Gėrman Churęh Road.

Birželio 10 d. NAUJIENŲ pik- 
tiika> jvyks Buco sode, kuris 
yra prie (»ernian Church Road. 
83-čios gatvės tąsa. Bučo sodas 
yra tarp Willow Springs kelio 
(r Wolf Road

Taigi visi keliai, kurie re«ia 
priv X3-čk>s ir Wjį|ow Springs
Roati sankryžų, veda tiesiai j| H Marquette Parko važiuo- 
NAi JIENŲ pikniką. (imlieji gali naudoti 7H>'ą kelią.

Iš 18-os kolonijos, Bi idgepor-1 87-tą kelią arba 95-tą kelią Jie 
to. Brighton Purko ir kilų ini-įluri pasiekti Wcnthwnrlh Road 
nėtų apylinkių kolonijų geriau- pervažiuoti jau suminėtus ka
sia vra pniiuti Archer Road, ku- Į imlus, pasiekti German Church 
ris vėliau vadinasi US I-A irįR’Hid ir įvažiuoti į Bučo 
važiuoti 
miestelio 
į dešinę, 
einnnčiu*.

vadinasi US 4-A ir i Bond 
iki Willow Springs1 sodą.

Tenai reikia pasukti 
pervažiuoti du tiltus, 
per Ciih-agns kanala ir 

uollbri n iM'iik'i j kai

Kviečiame visus čikagiečius 
ilwkti j NAUJIENŲ rengiamą

Pil nil u’ Ri»u4t*
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LIETUVOS VARDO KILME

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bei 
mažąi kas šį. klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas įr Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dkbęs prie.Šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė'Lietuvos praeitį liečiančias knygas, 
lis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Kuygniė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Haisted St„ Chicagb, Ilk 60608

__ SAVE AT !INSUREDI 

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauslcas, President Phone 847-7747

na ir kalba, kad leidėjai jau iš
ima kelis šios knygos lapus ir 
keičia juos kitais.

Šioje knygoje yra ir dar vie
na didelė, ryški prokomunisti
nės propagandos dėmė 259 pus
lapyje. Čia pasigėrėtinas ru
denėjančios Lietuvos peisažas, 
yra pavadintas — komunisti
nės propagandos terminu, pa
krikštytas — Pergalės kolūkis, 
šis pavadinimas yra duotas be 
jokio loginio pagrindo. Jei jau 
kolūkis, tai turėtų būti mato
mi ir pastatai ir gyvuliai, pa
dargai ūkio ir kt. Ogi dabar tik 
gamtovaizdis? ... Kyla klau
simas, kodėl ne koks kitas pa
vadinimas, o Pergalės? Tai 
aiškus reikalas, čia yra niekas 
daugiau, kaip siekis populia
rinti komunizmo pergalės šū
kį? !

Vadovėlį nuodugniau pavar
čius, akyliau įsiskaičius randa
ma ir daugiau panašių proko
munistinės propagandos perlų,

kelių asmenų
ga už vadovėlio turinį ir jo fi
nansavimą?

Leidinys yra liuksusinis ir 
reikia manyti, kad jis išleisti 
kaštavo ne mažiau, kaip du ar 
tris tūkstančius dolerių. Reiš
kia, LB švietimo Taryba nesis
kaito sii išeivijos tautine nuo
taika, drausme, nei su jos sun
kiai sutelktais finansais, Lie
tuvių Fondo tvarkomais.

Kyla klausimas, ką sakys, 
kaip reaguos rašytojai, poetai, 
kurių kūriniai yra patalpinti į 
šį prokomunistine propaganda 
suteptą vadovėlį? Vargu jie 
besutiks sėdėti tokiame sutep
tame vežimėlyje...

Mes tėvai, turime pasakyti ir 
aiškiai sakome, kad šį proko
munistine propaganda suteptą 
vadovėlį: “Tėvų Nameliai Bran
gūs”, pasmerkiame ir atmeta
me: savo vaikams jo neduosi
me ir niekam neleisime duoti!

Motina ir tėvas
Martison laidotuvių koplyčioje, 
atsisveikinimo žodį tarė visuo
menininkas Vladas Pauža. Gegu
žės 16 d. iš Šv. Petro bažnyčios 
palydėta amžinam poilsiui į Šv. 
Kryžiaus kapines. Liko nuliū-

dę: dukra Bronė, žentas Juozas, 
vaikaičiai 
Kiaulėnai 
draugai.

Katre,

praėjo iškilmingai. Seimą ati
darė Detroito Skyriaus ir Sei
mui rengti komiteto pirm. Jonas 
Švoba. Po trumpo jo žodžio 
Amerikos himną sugiedojo so
listas Pranas Zaranka, Lietu
vos himną visi kartu. Toliau 
sekė sąjungos pirm. Teodoro 
Biinstrubo žodis. Pagrindinę 
kalbą pasakė Vytautas Abrai- 
tis, tema Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga — ideologinė, 
politinė ir kultūrinė. Pagerbti 
atsistojimu mirusieji; buvęs 
prez. Antanas Smetona ir kiti. 
Sveikino raštu: diplomatijos še
fas Stasys Lozoraitis, ALT pir
mininkas Dr. Kazys Bobelis, Vli- 
ko pirm. Dr. Kęstutis Valiūnas 
ir daug kitų, žodžiu sveikino V. 
K. Sąjungos pirm. Kazys Vei
kutis, Žurnalistų ir Balfo vardu 
sveikino Vladas Selenis.

Seimas praėjo geroje nuotai
koje ir gražioje aplinkoje, De
troito priemįgstyje, didingam 
Troy Hilton Inn Hotel. Ten pat 
įvyko ir balius, dalyvavo apie du 
šimtus svečių. Programą atli
ko solistė R. Mastienė, padaina
vo šešias dainas, publikai plo
jant padainavo dar vieną dainą. 
Jai akomponavo M. Motekaitis. 
Po to buvo vaišės ir šokiai, gro
jant V. Petrausko orkestrui.

— Aušros lituanistinės mo
kyklos mokslo metų užbaigimas 
buvo gegužės 26 d. šv. Antano 
parapijos patalpose. Meninę da
lį paruošė ir su mokiniais atliko 
Eugenija Zubrickienė. Aštun
tą skyrių šiais metais baigė vie
nas mokinys Donatas Bitleris. 
Mokyklos vedėjas Vladas Pau
ža pasveikino mokinius ir įteikė 
pažymėjimus. Po iškilmingos 
dalies buvo vaišės.

BUCO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

— Dail. Edvardo Valaičio ak
varelės darbų paroda vyksta 
Chicagos viešajame knygyne, 
Posen skyriuje.

Dailininkas 
ir drąsiai valdo teptuką. 
Jono šalnos skulptūros 
žiūrovą iškart patraukia 
daiktiškumu ir vaizdin-

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annu.n

taettnz and evaluation programa," explains Schfck'a

NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL. - FRIDAY, JV5TE1, f^3

Benedikta ir Zenonas 
ir kiti giminės bei

ilsėkis ramybėje.
A. Sukauskas

PROKOMUNISTINĖ PROPAGANDA
LITUANISTIKOS VADOVĖLYJE

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Sonyjy Liatuvisky Knygy Istorija" yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst. $2 JO.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 S. Haisted Street, Chicago, 111. 60608.

Balzako muziejuje 
skulptūros pamokos

Nuo birželio 19 d. Balzeko 
Lietuvių kultūros įpuziejuje, 
4012 Archer Ąve., antradienių 
vakarais steigiamos skulptūros 
klasės per devynias savaites iš 
.eilės. Thomąs J, Feldsięn .duos 
pamokas nurintiems mokytis 
lipdybos, modeliavimo, teorijos 
ir t. t.

Kursų projektą remia Natio
nal Endowment for the Arts and 
the Illinois Arts Council ir Ar
cher National Bank.

Registracijos mokestis $15.00 
(įskaitant visus reikmenis).

Kursas apribotas 25 asme
nims.

birželio 1O dieną,
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NOW INSURED TO $20,000

ir sušvelnina jo žiaurumus, 
skriaudas daromas tautai. At
seit, priešas yra vaizduojamas 
vaiko draugu?...

Be to, šitokia okupanto sal
di nuotrauka yra priešinga net 
šio vadovėlio apsakymėliuose, 
eilėraščiuose pristatomam Lie
tuvos okupanto vaizdui.

Tad kur logika ir koks gali 
būti pateisinimas už vaiko klai
dinimą? Sakysim, jei redak
torei jau šovė mintis pristatyti 
okupantą, tai galima buvo pa
talpinti vaizdą iš birželinių įvy
kių, kur okupanto kareivis

darbai 
savitu 
ga įžvalga j medžio, ypač šaknų 
metamorfozę. Daktaro surink
ta labai daug medžių (iš van
dens, išplautų) šakn ų, ypač ke
dro, kuris patvarus ilgam lai
kui. šitą pasikeitusią laiko už
grūdintą medžiagą, daktaras su
maniai panaudoja savo fantazi
jai — kūrybai, šaknyse jis ran
da paukščius, žvėris, net ištisas 
figūras bei grupes kokių nors 
reikšmingų būtybių. Net lietu
viškų motyvų apstu: pav. “Eglė, 
Žalčių karalienė, nr. 7; “Jūratė“, 
nr. 35; “Geležinis vilkas”, nr. 
32; “Krivaitis“, nr. 45; “Velnio 
šokis“, “Taikos paukštis” ir 1.1.

Įdomu, kad skulptorius dakta
ras šalna taip sumaniai logiškai 
ir natūraliai pritaiko ir užbaigia 
kiekvieną gamtos neužbaigtą 
“kūrinį’’ — veidą, galvą ar kom
poziciją bei ištisas kombinaci
jas.

Abu daktarai rašančiam anks
čiau nebuvo žinomi, kaip meni
ninkai. Malonu buvo pamatyti

Kas nori gyventi 
iki Šimto metų?

Kas nori gyventi šimtą metų? 
Amerikos Medikų sąjunga 
(A. M. A.) leidinio Journal pas
kutiniame muneryje rašoma, 
kad sulaukti savo gimimo me
tų šimtinės yra visiškai galima, 
jei 1) tavo tėvai gyveno iki se
natvės; 2) jei reguliariai mankš
tiniesi ir laikaisi ramios nuo
taikos ir 3) jei valgai balan
suotus valgius prisilaikydami 
žemiau 2,000 kalorijų per die
ną.

Tyrinėtojai. kurie lankėsi 
Ekvadore ir Rusijoje, kur dau-

PIKNIKAS
BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI 
VISĄ LAIKĄ GARSUSIS J. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIš- 
K1AUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
BIRŽELIO 10 D. VISI KVIEČIAMI J NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ.

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
leidžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
altinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 

. škėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psL $4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraiti*, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944-54 m. 49 
psl. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psL $1.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami.
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

Yra naujai išleistas vadovė
lis: “Tėvų Nameliai Brangūs”, 
skirtas penktajam mokyklos 
skyriui. Redaktorė — mok. So
fija Jonynienė, leidėjas — LB 
Švietimo Taryba. Knygos ap
imtis — 267 psl.

Vadovėlis meniniu, techni
niu požiūriu yra tikrai pasigė
rėtinas: viršelį puošia meno 
kūrinys, patys viršeliai kieti, 
raidynas pakankamai didelis ir 
švarus, popieris liuksusinis. 
Na, ir pats leidinys yra liuksu
sinis. Vadovėlyje sava kūryba 
dalyvauja visa eilė išeivijos ra
šytojų, poetų, yra apsčiai pa- šautuvo buože yra užsimojęs 
teikta ir pačios redaktorės S. * 
Jonynienės aįfcakymėlių, raši
nėlių.

Vadovėlyje apstu nuotrau
kų, tai: Lietuvos gamtovaiz
džiai, vaizdai, Lietuvos ūki
ninko namų apyvokos daiktų 
nuotraukos ir kt. Nuotraukos 
aiškiai skirtos vaikui priartin
ti Lietuvą ir jį supažindinti su 
Lietuvos kaimo buitimi.

I tvoti vaiko ranką, iškištą iš 
užkalto gyvulinio vagono, pra
šančio duonos, vandens!... 
Tokios neteisingos nuotraukos 
pakišimas vaikui yra niekas ki
tas, tik vaiko klaidinimas, oku
panto veido ir jo tautžudiškų 
veiksmų dengimas, tik patai-

— Papildomas aukotojų sąra
šas Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo Vasario 1-osios pro
za : A. ir Z. Vasiuliai $30; po $25 
Dr. V. Mileris ir Dariaus Girė
no Klubas; po $20 Dr. G. Peter
sonas ir A. Vedugerienė; po$10 
J. ir A. Mikai, Stasė Miltakienė 
ir Detroito Ateitininkų S. Skyr.

Mirė Katrė Tarvainienė
Gegužės 12 d. trumpai pasir

gusi mirė K. Tarvainienė, sulau
kusi 82 m. amžiaus. Rainių miš
kelyje nukankinto Zenono Tar- 
vainio motina. Buvo pašarvota

Tokį įspūdį sudaro pirmasis 
žvilgsnis į knvgą. Bet nuodug
niau ja pavarčius, vaizdas ir 
nuotaika tuoiau ima keistis: 
tautinės ištikimvbės jausmas 
tuojau tampa didžiai užgautas.

Na ir iš tikrųjų, vadovėlis 
būtų užgirtinas, redaktorė, lei
dėjai pagirtini, jei... į vado
vėli nebūtų patekusi proko
munistinė propaganda. Kaip 
sakoma, viskas būtų gerai, 
skanu, jei į košelę nebūtų 
patekęs smalos šaukštelis... 
Dabar gi, tenka konstatuoti 
apgailėtinas faktas, kad vado
vėlis “Tėvų Nameliai Brangūs” 
yra sąmoningai ar nesąmonin
gai suteptas prokomunistine 
propaganda. Tad ir pats va
dovėlis yra atmestinas, o vado
vėlio redaktorė ir leidėjai — 
smerktini.

Pirmas akibrokštas, proko
munistinės propagandos dėmė, 
tai nuotrauka užvardinta Rau
donarmiečiai Vilniaus gatvėje, 
234 psl. šioje nuotraukoje yra 
parodyti raudonarmiečiai tik 
švelnių, sakyčia, avinėlių vei
dų ir nuotaikų vyrukai. Visi 
reprezentaciniai aprengti, visi, 
be jiems įprasto ginklo ranko
je. šone voros žygiuoja civilis, 
raikščiu ant rankovės, žodžiu 
sakant, visa nuotrauka vaiz
duoja tik kažkokią ekskursiją 
po Vilnių, bet visai nepanaši į 
realybę, į žiaurųjį Lietuvos 
okupantą, šitokia avinėliškų 
reprezentacinių okupanto nuo
taikų nuotrauka vaikui savai
me iškreipia okupanto vaizdą

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

knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, ©raliai įrišta, 592 psL
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psL ________
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psL ---------------------------------------------------
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psL, įrišta — $3,00, minkš 
tais viršeliais — ________________________________

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

šeliais.  ----------------—------------------------------

$6.00
$6.00

$7 JO

$2.00
$2.00

Juozą' Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. į__________________
P. LiOdžiuvtent, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIODŽIŲ,

88 psL ->—------------------ --------------------------------------------
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai.

170 psL ____________ ________ ______ __________ —
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 

puslapiai. -------------------------------------------------------------

NAUJIENOS,

$5.00
$3.00

$1.00

$3.00

$3.00

1739 S. Haisted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

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

dar duodame dovanų

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TeL 421-3070Įsteigta 1923 metate.

UNIVERSAL

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- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

MAUJIMfM, OHKAGO 1,111____ FRIDAY, JUNE 1. 1973

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

Universal 
SAVINGS

DARBO VALANDOS: Pirmadieni, 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.

INSURED

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So. Haisted St Chicago, IU. 60608
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Kad Kremliuje, cąrų įr ku
nigaikščių rūmuose, yrą gerai 
ir patogią! įsitaisęs Ągitpropąs, 
Sovietų agitacijos ir propagan
dos įstaigą, kad jis visame pa
saulyje tyri labai tankų savo 
agentų ir šnipų tinklą, tai tię-

nomę. Bet tyid tuos agentus ir 
šaipus būtų jau taip lengva iš-

sudaryti, tai, žinota, tas nėra
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-

HL 60608. Tekt HAymarket 1-6100.

Orderiu karta ra atsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

Komunistai nepajėgia įpūsti ugnelės
Sovietų valdžia, okupavusi visą Lietuvą ir pristačiusi 

galingų įgulų kiekvienoje strateginėje kryžkelėje, vienu 
plunksnos pabraukimu atėmė iš darbščių Lietuvos ūkinin- 
kų žemę. Agronomas Matas Mickis, mokytojas Mečius 
Gedvilą ir biznierius Antanas Venclova iki paskutinės 
dienos krašto gyventojams tvirtino, kad valdžia žemės iš 
ūkininkų neatims ir sovietinių žemdirbystės metodų Lie
tuvoje netaikys, bet žemė buvo atimta. Lietuvos ūkinin
kai buvo paversti vergais, net su tuometiniu krašto pre
zidentu ar premjeru visai nepasitarus.

Rusai manė, kad šitokiu būdu jiems bus lengviausia 
atimti iš lietuvių visą lietuviškos žemės derlių. Jie buvo 
įsitikinę, kad ne tik nusavinta žemė, bet ir josios vaisiai 
jiems priklausys. Legaliai, pa'gal Rusijoje veikiančius 
įstatymus ir patvarkymus, paremtus policija ir karo jėga, 
rusams priklauso veik visas derlius. Jeigu kuris buvęs 
ūkininkas bandė pasivarpauti arba pasirinkti obuolių, 
nukritusių nuo jo paties sodintų obelų, tai varpų ir obuo
lių rinkėjai buvo ir tebėra skaudžiai baudžiami.

Ūkininkai negalėjo varpų rinkti ir javų vogti, bet 
javai ir be vogimo iš sandėlių pradėjo dingti Pradžioje 
Lietuvoje augintus javus vežė į sovietų policijos saugo
mus sandėlius, o iš jų javai jau buvo vežami pagal sovietų 
valdžios nurodymus. Bet netrukus tie javai pradėjo ding
ti iš sandėlių. Oficialiai buvo skelbiama, kad tam tikrus 
kiekius reikėjo nurašyti, bet kiekvienam b.uyo aiškų, kad 
kombinavo sandėlių viršininkai ir prižiūrėtojai. Krašte 
nebuvo javų, stigo ir duonos. Valdžios organizuojami 
įvairios rūšies kolchozai nedavė pageidautų rezultatų. 
Kolchozai pagamindavo žymiai mažiau javų ir daržovių, 
negu geriausi optimistai tikėjosi.

Okupantas išbandė visas priemones derliui padidinti, 
bet viskas nueidavo niekais. Kiekvieną metą Lietuvos 
laukai pagamindavo vis mažesnį javų kiekį. Bandymas 
garsinti darbštesnius žmones, jų fotografijų iškabinėji- 
mas įvairiose kolchozo vietose taip pat nepadėjo. Komu
nistų partijos vadovybė, apsvarsčiusi susidariusią būk
lę, nutarė imtis priemonių prieš lėtą buvusių ūkininkų 
darbą. Mitingai ir šnekos apie geresnį žemės ūkio reika
lų tvarkymą nieko nepadėjo. Maskvai rūpėjo priversti 
žemės ūkio darbininkus sparčiau ir greičiau dirbti Jie 
sugalvojo tarpusavį darbininkų lenktyniavimą. Prieš 
trejis metus Maskva buvo išradusi “kontrolierius”. Jie 
buvo įpareigoti pranešti partijos centrui kiekvieną darbi
ninko sunegalėjimą ir nepasitenkinimą. Jie įvedė naujes-

JONAS AUGUSTAITIS

Suvėluotas atsakymas ir 
nepamatuotas pasiteisinimas

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

9

Aš čia tik priminsiu Varšuvos lenko Ma- 
linskio tuo reikalu 1945 m. pasisakymą 
(ir.: Inž. V. žemakis. Sienų klausimu__
46 psl. Čikaga. 1960). Stoka tautinės savi
garbos pas lietuvius, p. Malinski matė ir 
savosios sostinės — Vilniaus atvadavime. 
“Mes tai žinojome, kad 1939 m. vokiečių — 
lenkų karui prasidėjus, vokiečiai slaptai 
jums buvo pasiūlę žygiuoti Vilnių atsiimti. 
Jūs likote neutralūs ir įneš, lenkai, už šį 
mums tais laikais malonų ir draugišką žen
tą csaiue i'bai dėkingi, bet mes, lenkai, 
būdami jūsų vietoje, būtumėm be jokios 
atodairos žygiavę pasiimti tai, kas mums 
teisėtai priklauso, nes niekas veltui nieko 
brangaus neduoda, o už dovanas dažnai 
reikia perbrangiai atsilyginti. Jūs tuomet 
Vilnių būtumėte atsiėmę ne iš Sovietų ma
lonės. ir Lenkijos padalinime tapę partne
riais rusų ir vokiečių. Tokioje būklėje, esu 
tikras, vokiečių remiami, jūs būtumėte 
išvengę pirmosios okupacijos ir įjungimo į 
S. S. R. Per antrąją rusų okupaciją, kaip 
vokiečių okupuotoji valstybė, būtumėte

Q pasiskaičius frontininkų

jų “ad
MM

ką kiekvienas darbininkas kiekvieną minutę dirba. Bet 
už poros metų valdovai įsitikino, kad ir kontrolieriai

užaugina.
Patą naujausias dalykas šioje srityje yra lenktyniavi

mas. Okupantas, neduodamas tinkama maisto ir apran
gos, nepajėgia padidinti gamybos. Be lenktyniavimo, kon
trolieriai ir partijos varovai jau kalba apie rungtyniavi
mą kiekviename darbo bare. Jie daboja kiekvieną dir
bantį darbininką ir nori, kad jis darbu rungtųsi su savo 
kaimynu, o visa dirbtuvė lenktyniautų su kita panašia 
dirbtuve, esančia Rusijos gilumoje. Dabar jau aiškėja, 
kad ir rungtyniavimas bei lenktyniavimas reikalo nepa
gerins. Klausimą svarstė partijos centro komitete ir keli 
svarbesni kolchozai. Sigitas Rieda, Rokiškiu specialiai 
pasiųstas Tiesos korespondentas, įšsįkalbėjęs su Rokiš
kio partijos nariais ir kolchozų pareigūnais, priėjo šito
kios išvados:

“Maloųu ųžsųktį į tvąrkingus Ęeinaravos tary
binio ūkio tvartus. Čia iš karto pajunti gerą varžybų 
dvasią. Stendo “Šiandien ūkyje pirmauja” kasdien 
sužymimi geriausiu melžėjų rodikliai. Panašūs sten
dai ūkiuose praverstų ir per sėją, šienapiūtę, bulvia
kasį, javapiūtę, nes visuomet atsiras darbštuolių, 
vertų pažymėti už gerus priesvorius, gerai suremon
tuotą techniką, suslėgtą silosą, prikultus grūdus. Ta- 
čiąų darbo varžybų ugnelę sunku įpūsti ten, kur ne- 
ūkįškųmas, apsileidimas želia visuose pašaliuose 
smukdydamas žemyn ir gamybinius rodyklius, ir ge
ras atskirų žmonių pastangas. Antai Šeduvos tarybi
niame ūkyje — technikume šiemet krito nemaža gy
vulių, ir už tai rajono liaudies kontrolės komitetas 
kaltininkus griežtai nubaudė. Mano manymu, bausti 
niekadėjus vęrtėtų ne tik ųž konkręčius nuostolius. 
Jie padarė ne tyąžiąu ir moralinės žalos.” (Tiesa, 
1973 m. geg. 26 i, 2 psl.).

Lietuvos kąryių melžėjas komunistai pavergė. Joms 
davę truputį geresnes darbo sąlygas, kelias jų nuvežė į 
Maskvą, pagyrė spaudoje ir leido pįęno atsigęrti. Kai so
vietų maršalams ir. pulkininkams buvo reikalingas Lie
tuvos vaikų pienas, tai komunistinėje spaudoje veik 
kasdien buvo giriamos melžėjos. Tiesa melžėjų paveiks
lus dėdavo į piripą p.usląpį, o mokslo įstaigų žmones nu- 
kišdavo į vidurinius puslapius. Okupantas nori, kad kiek
vienas kolchozo darbininkas trauktų, kaip melžėjos trau
kia, Vęt jam nesiseka, okupantas nepajėgia įpūsti varžy
bų ugnelės... Pavergtoje Lietuvoje niekas į jokias var
žybas neskuba, nes visi žino, kad kiekvienas prakaito la
šas eina tiktai pavergėjo naudai. Kiekvieno lietuvio šir
dyje sužibtų ugnelė, kai jis sužinotų, kad dirba sau, o ne 
okupantui.

atrodo, jiems, tiems fronti
ninkams Agitpropo agentai ir 
šnipai aiškūs, kaip ant delno. 
Ir dar kiek ją yra? Gi visa gau
sybė!

Jie, matot, kaip aiškina la
pelis, išsijuosę dirba su Lie
tuvos okupantu ir Amerikos 
valdžios įstaigomis, siekdami 
sugriauti Bendruomenę. Tik 
žiūrėkit, kas rašoma tame agi
taciniame lapelyje.

Ten “konstatuojama”:
1) kad Lietuvos okupąntas 

ir Amerikos valdžia lietuvių vi
suomenės ardomąjį darbą vyk
dą “per specialiai sovietą bei 
kitų kraštų žvalgybai dirban
čius asmenis”;

2) kad per juos mes esamę 
vieni prieš kitus kiršinami”, 
skleidžiami apie mus melai ir 
pan.;

3) kad per juos griebiamasi 
“susidoroti” su Bendruomenės 
vadais;

4) kad per juos kurstoma 
mūsų visuomenė prieš savo 
vadus;

5) kad jie darą visa, neleis
ti frontininkams laimėti JAV 
LB Tarybos rinkimų ir pan.

Jeigu jau mūsų tarpe yra tiek 
daug tų visokių agentų, šnipų, 
žvalgybininkų, besikėsinančių 
mūsų bendruomenę sugriauti 
ir visą viegąją veiklą sukliudy
ti, tai, rodos, ko tie anuos 
agentus žinantieji tyli? Ko jie 
apie jiems žinomus agentus, šni
pus ir žvalgybininkus nepra
neša Amerikos valdžiai?

Greičiausia, čia irgi bus ano 
rinkiminės agitacijos ląpelio 
autoriaus fantazija.

Mano nuomone, visokius, 
mūsuose esančius ir, žinoma, 
gerai užsislėpusius agentus rei
kia sekti, tik nereikia kurti 
fantazijų, kad tų agentų mū
ruose yra tiek jau daug.

Nereikia kone kas antrą mū
sų tautietį įtarinėti agentu, nes 
tada jau ir visa mūsų tautinė 
— lietuviška bendruomenė liks 
tik agentų gauja...

Pagaliau, nekalto žmogaus 
laikymas kokiu agentu ar pan. 
yra gi skaudus jo garbės palie
timas.

O pagal frontininkų agitaci
nį lapelį priešo agentais laiko
mi asmenys dargi ir “jodinėją 
patriotizmo arkliukais”, vadi
nąs, tie, kurie pabrėžia savo 
lietuvybę, parodo savo lietu
višką jauąmę, savo tėvynės 
meilę ir pan. Jįe, matot, įta
riami apsimetėliais... O čia, 
manding, galima lengvai su
klysti ir kitus suklaidinti, pa
darant nekaltiems žmonėms 
daug moralinės žalos.

Taip baimindamiesi savo 
brolių lietuvių, kone visus įta- 
rinėdami esant agentais, šni-

Hat Springs Bendruomenės 
balsavimo daviniai

HOT SPRINGS, Ark. — šių 
metų geg. 19 ir 20 dienomis pas 
mus pravesti JAV Lietuvių Ben
druomenės Hot Springs Apylin
kės balsavimai į Bendruomenės 
tarybų ir į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą.

Hot Springs Apylinkės sąra
šuose yra 120 narių, bet ne visi 
badavimuose dalyvavo. Iš viso 
balsavo 60 asmenų, bet ir tie ne 
visi padavė gerus balsus. Trys 
balsavimo kortelės buvo suga
dintos, o dvi buvo tuščios.

Frontininkai buvo susirūpinę 
balsavimais. Pas mus jie buvo 
atsiuntę net du savo atstovus 
balsuotojams pakreipti savo pu
sėn. Jie taip pat mus užvertė 
savo “literatūra”. Demokratinės 
ir tvarkingos Bendruomenės ša
lininkai veik nieko neatsiuntė. 
Tiktai vienas žmogus mums at
siuntė kelis lapelius, bet niekas 
čia neatvažiavo ir nebandė žmo
nių įtikinti.

Mūsų apylinkės Bendruome
nės pirmininkas buvo frontinin
kas, o dabar tebėra kitas fronti
ninkas, bet balsavimo dienomis 
frontininkai labai žiauriai praki
šo. Jų atstovų kelionės ir pini
gai, išleisti “literatūrai”, mažai 
ką tepadėjo. Daugelis čia skai
to lietuviškus dienraščius, žino, 
kas čia darosi, tai tuštiems pro
pagandistams čia nėra kas veik
ti.

Balsams skaičiuoti buvo spe
cialiai paskirta komisija teisin
gai suskaičiuoti ir pasiųsti į Apy-

44
40
38

štai kaip Hot Springs lietu
viai balsavo:

Į VII-ją Taryba
Dr. Bobelis Kazys, 50 m......
Jasaitytė Jūratė, 21 m. -----
Jasaitis Jonas, 46 m..............
Blinstrubas Teodoras, 66 m. 33 
Ęun. Vacį. Zakarauskas, 65 
Ęun. Trakys Ansas, 60.......
Dr. Kriaučeliūnas Leonas, 52 
Juškevičius Andrius, 63 
Dr. Danilevičius Zenonas 52 
Vainiūnas Jonas, 52 .... .......
Dailidka Zigmas, 52 ...........
Kun. Borevičius Jonas, 63.... 
Kučys Antanas, 56 ......v..... .
Valkiūnas Jonas, 30 ..... ......
Kairys Anatolijus, 58 .......

30
29
28
27
26

21
21
21
20

pais, pagaliau, imsime bijoti 
ir savo šeimos narių — savo 
tėvų, savo vaikų, vyrai savo 
žmonų, o žmonos savo vyrų... 
Prieisime prie to, kad jau im
sime bijoti ir gąsdintis patys 
savęs...

Todėl būkime daugiau kri
tiški ir nesimeskime į kraštuti
numus.

Turėkime daugiau pasitikė
jimo ir pagarbos savo broliui 
lietuviui.

Vaitkevičiūtė Daiva, 23 .... 20 
Nainys Bronius, 52........  18
Kun. Ged. Kijauskas, 42 .... 17 
Dr. Kisielius Petras, 55 ....... 17
Šimaitis Vladas, 62............... 17
Kamantas Vytautas, 43-----  16
Dr. Razma Antanas, 50....... 15
Žumbakis Povilas, 35 ...........  15
Ardys Juozas, 50 1.............. 13
Briedis Juozas, 60 ............... 13
Kleiza Vaclovas, 40 ........... 13
Radvila Kasperas, 58........... 13
Dundzilienė Dalia, 35........... 12
Švedas Jonas, 78................... 12
Vardys Vytautas, 48 .....— 12
Genčius Rimantas, 19 .......
Juodelis Bronius, 48 ...........
Juška Antanas (kun.?), 59 
Breivė Jurgis, 70 ...... ——
Skališius Edvardas, 38 .......
Šlajus Juozas, 59 ...............
Žadeikis Jonas, 56 ......... .....

11
10
9
7
5
5
5

44
42
34

31
30
30

Jasaitis Jonas, 46 ...............
Jasaitytė Jūratė, 21 ...........
Bobelis Kazys, Dr., 50 .......
Blinstrubas Teodoras, 66 .... 
Kun. Zakarauskas Vacį. 65 
Vaičiūnas Jonas, 52 ...........
Dr. Kriaučeliūnas Leonas, 52 
Kun. Trakis Ansas, 60 ___
Dr. Danilevičius Zenonas, 58 29 
Juškevičius Andrius, 63 .... 28 
Dailidka Zigmas, 52 ...........
Kučys Antanas, 56 ................
Kun. Stasys Adolfas, 67 .... 
Vaiki ūnas Jonas, 30 ...........
Kairys Anatolijus, 58 .......
Kisielius 'Petras, Dr., 55 .... 
Rudienė Marija, 58 ...........
Kun. Borevičius Jonas, 63 
Kamantas Vytautas, 43 .... 
Šimaitis Vladas, 62 ...........
Vaitkevičiūtė Daiva, 23 .... 
Vardys Vytautas, 48..... .....
Žumbakis Povilas, 35...........
Nainys Bronius, 52 ...........
Dr. Razma Antanas, 50.......
Ambrozaitis Kazys, 54 .......
Kijauskas Gediminas, 42 .... 
Kleiza Vaclovas, 40 ...........
Šimkus Valerijonas, 63 ___
Briedis Juozas, 60 ...............
Juodelis Bronius, 48... .......
Ardys Juozas, 50 . ........... .....
Genčius Rimantas, 19 .......
Breivė Jurgis, 70..

27
24
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21
20
20
19
19
19
19
19
19
18
17
16
16
16
14
13
19
8
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Lietuvis

WASHINGTONAS.—Užvakar 
prezidentas Nixonas ir patarė
jas Kissingeris susitiko su kon
greso vadais ir painformavo 
juos apie Paryžiuje vykusias 
derybas su šiaurės Vietnamu. 
Prezidentas reikalavo, kad kon
gresas atidėtų, savo rezoliuciją 
dėl lėšų Kambodijos karinei pa
ramai sustabdymo. Reuteris pra
nešė iš Kambodijos, kad prezi
dentas Lon Nol sutinka derėtis 
su princu Sihanouku dėl karo pa
liaubų. Paryžiuje Sihanouko di
plomatai pareiškė, kad jie nesi- 
derės su “išdaviku” Lon Nol.

įgiję Rusijos satelito teises ir drauge šiau
rinę Rytprūsių dalį”

♦

Dr. J Balys (Jonaitis) pasirėmęs tais 
pačiais šaltiniais kaip ir J. Augustaitis 
(Akten...) tautininkų žurnale “Naujoji 
Viltis” 1970 m. Čikaga, Nr. I, pusi. 6-50, 
bestudijuodamas Lenkų — Reicho karo 
pradžioje Vilniaus klausimą, priėjo išva
dos, kad reikėjo eiti ir užimti Vilnių su jo 
teritorija; laikydamasi neutraliteto — ne
eidama į Vilnių — Lietuvą pasirinko, sako 
Dr. J. Balys, blogiausią sprendimą. Jis 
dar rašo, remiantis dokumentais, ir Sme
tonai nereikėjo trauktis į Reichą, bet jis 
pilnai galėjo (1940. VI. 15) apsistoti Sūdu
vos juostoje, pav. Marijampolėje. Dar kiek 
prieš tai, Dr. J. Balys (Jonaitis) žurnale 
“J Laisvę” Nr. 16, ilgoku rašiniu — Sovie
tų ir nacių bylą dėl Užnemunės ftypžo — 
įrodinėję. kad Smetoną pilnai gąipjo pa
silikti tenai.

J. Augustaitis įro^ė tą patį jau 1958. m. 
birželio 9 d. “Naujienose* ir patvirtino (žr. 
“Naujienos” 1958. VIII. 30. atkarpa 46), pa
brėždamas, kad Smetonai ir Musteikiui 
nereikėjo, viską pametus, bėgti, bet ap
sistoti Viįkaviškyję, ar nęt Marijampole 
ir ten sudaryti vyriausybę. Dabar, po 11 
— 12 metų, tas pats yną ęą$omą tautininkų 
spaudoje; J. Augustaitis sako, kad kiek
vienas nors kiek bešališkesnis, kuris studi
juos tuos dokumentus, sugebės suprasti tą

padėtį ir, prieis tos pačios išvados, kaip 
priėjo ir Dr. J. Balys (Jonaitis).

Žinoma, neribotą neutraliteto šalinin
kai skelbia ir veikiausiai skelbs tezę, kad 
nereikėjo eiti į Vilnių; nenorėdami atvirai 
diskutuoti vieno iš svarbiausių to “neutra
liteto” motyvų — perdėtos simpatijos ir iš
tikimybės Lenkijai ir nemėgstamos, sveti
mos ir nesuprantamos vokiečių ideologijos. 
Skaitykite tik Raštikio aprašytas lenkams 
simpatijas po jo vizito Varšuvąje (1939 m. 
gegužės 8 — 12 d.) ją I-me atsiminimų to
me (pusi. 581 — 569), — tai didesnių sim
patijų vargu ar būtų galima prirašyti savo 
ištikimiausiems draugams; arba jo ben
dradarbiavimas su pulk. Mitkiewicz, len
kų karo atstovu Kauną, jo kalbos, kad “tu
rime eiti su lenkais”, bei pralaimėjusios, 
Lenkijos — Reicho kare, lenkų kariuome
nė? išgy rimas.

Tai Lietuvos — Lenkijos Liublino uni
jos ątrūgos, anot Augnstaičio .

Raštikis visuose savo raštuose nesigaili 
stiprių žodžių Lietuvos priešams — bolše
vikams bei vokiečiams hitlerininkams, ta
čiau didžiausiam Lietuvos prie
šui, su kuria lietuvių tauta net 18 metų ei
goj ę negalėjo užmegzti nors kiek paken
čiamų santykių. Raštikio raštuose randa
me jai vien simpatijų!...

|tąriuomen< s vadas visuomet reikšdavo 
savo nuomonę, to meto valdžios viršū
nėms, senesniosios lietuvių inteligentijos 
dalia gravitavo daugiau į Rytus nei į Vaka
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rus. Jaunesnieji tautininkai buvo už žygį 
atsiimti Vilnių; Statkaus redaguojamas 
žurnalas “Vairas” rašęs prieš neutralitetą, 
buvo vyriausybės nubaustas ir trims savai
tėms uždarytas.

KITI RAŠTIKIO RAŠTAI. 
BENDRADARBIŲ PASIRINKIMAS BEI 

ŽMONIŲ CHARAKTERISTIKA

1) Be kitų artimiausių bendradarbių 
pasirinkimu (Černiaus — vyr. štabo virši
ninku, šovos — mobilizacijos skyriaus) į 
Černiaus vietą Karo mokyklos viršininku, 
pasirinko Gen. št. pik. K. Musteikį. Apie jį 
Raštikis rašo: “Generalinio štabo akade
miją jis buvo baigęs Belgijoje. Tai buvo 
labai sąžiningas, kruopštus ir darbštus ka
rininkas. Kaip vėliau praktika parodė, 
paskyrimas buvo gana vykęs. Pulkininko 
Musteikio teigiamos savybės buvo labai 
naudingos karo mokyklai” (Raštikis, psl. 
319,111956 m.); o 3-me tome 1972 m.. Raš
tikis pritardamas cituojant Įeit K. Sadaus
ko nuomonę paskelbtą “Karyje”, kap. Vai- 
čeliūno (Nr. 6,1967 m.) rašo, kad Mustei
kis buvo netikęs Karo mokyklos viršinin
kas, sugriovęs jos discipliną: “Ne kiekvie
nas kunigas tinka būti rektorium; ne kiek
vienas karininkas tinka būti karo mokyk
los viršininku”, (Rašt pusi. 83, III t). Ir 
drausmė Karo mokykloje buvo atstatyta, 
kai jai pradėjęs vadovauti gen. št pulk. J. 
Juodišius (ibid. pusi. 83). Tas pate asmuo, 
tose pačiose pareigose, pagal Raštikį gali

būti geras, vėliau jam prasižengęs — ne
tinkamas; o pusi. 357 — 369 vertindamas 
K. Musteikio atsiminimus (kuriuose jis pa
kritikavo Raštikį), Raštikis pasisako visai 
neigiamai apie jo knygą ir patį autorių. 
Be kita ko, Musteikis, rašydamas apie 
Raštikį, jo apsilankymą Varšuvoje (1939. 
YI. 8 — 12 d.) ir pareikštas lenkams sim
patijas, sako: “Nejaugi jam (R.) būtų pa
tikęs Lenkijos režimas ir jis būtų panorė
jęs pasidaryti Lietuvos Rydz — Smigly?” 
Dėl to Raštikis apie Musteikį dabar visąi 
neigiamai pasisako.

2) “Kitų kritikų balsai”. Raštikis 
smarkiai priekaištauja kritikams, kam 
jie rašė, be kita ko, kad jis (R.) “iškėlęs 
ir gen. Černių į ministerius pirmininkus ir 
aš (R.) “sudaręs (svetimženkliai R.) gen. 
Černiaus vyriausybę ir t t. Viskas tai buvo 
neteisybė ir tik pačių krititkų išgalvoti prie- 
kąiątai prieš mane” (Raštikis, pusi. 557, 
III t). Tačiau, prieš tai, I-me tome, Rašti
kis rašo: “Prie kariuomenės vadovybės 
darbų” (reiškia prie Raštikio).,. “Res
publikos Prezidento buvo patvirtinta du 
paskutinieji Lietuvos ministerių kabinetai 
(J. Černiaus ir A. Merkio), kuriuose, be 
tautininkų, dalyvavo krikščionys demo
kratai ir valstiečiai laiudininkai” (RašL 
pusi. 531, I L)

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “N a u j i e n a s”
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Vienas po kito iškeliauja

Bernice Kizlaitis po ilgos sun
kios ligos šio gegužės 20 dieną 
amžinai užmerkė akis. Liūdna 
žinia plačiai ir greitai pasklido. 
Velionės kūnas, pašarvotas A. 
Petkaus koplyčioje, sutraukė 
stebėtinai daug budėtojų. Ket
virtadienį, gegužės 24 dieną ve
lionė nulydėta į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kur klebonas 
kun. Stankevičius atnašavo iš
kilmingas mišias.

Po pamaldų nulydėta į šv. Ka
zimiero lietuvių kapines, kur 
koplyčioje kun. Stankevičius 
vėl atlaikė gedulingas pamaldas 
ir paskutinį žodį tarė laidojimų 
direktorius A. Petkus, velionės 
liūdinčios šeimos vardu palydo
vams padėkodamas už gražias 
gėles ir maldas ir visus palydo
vus pakviesdamas pietų į Gold 
Coast valgyklą.

Bemice Kizlaitis paliko liū-

dinčius vyrą Alfonsą ir du sūnus 
— William ir Robertą.

Bemice buvo pavyzdinga žmo
na, motina ir šeimininkė, gra
žiai tvarkė savo namus ir tu
rėjo plačias pažintis, dėlto ir to
kia daugybė žmonių ją palydė
jo į amžino atilsio vietą. Toks 
gausus dalyvavimas jau reteny
bė mūsų senosios kartos tarpe, 
bet užtat gyvas naujųjų ateivių 
(DP) tarpe; jie laikosi vieny
bės, užtat jie pagirtini.

Mes senieji nykstame ir lie
kame užmiršti, bet nieko nepa
darysi — retėsime, kol vienas 
po kito išnyksime.

K. P. Deveikis

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 
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Dzūkų dienos
Š. m. gegužės 26 d. Jaunimo 

Centre didžiojoje salėje įvyko 
Dzūkų Draugijos surengtas va
karas — pasilinksminimas.

Vakarą atidarė Pranas Nedas, 
pasveikindamas atsilankiusius 
ir pranešė, kad į vakarą yra at
vykę net iš Kenoshos. Indianos, 
St. Louis Melrose Parko ir kitų 
tolimesnių vietovių. Toliau va
karo programą vedė jauna mer
gaitė Drūtytė.

Du išraiškos šokius “Tykiai ty
kiai Nemunėlis teka” ir “Juok
darių” šokį atliko panelė D. 
Bruškytė. Jai publika atsidėko
jo gausiomis “katutėmis”.

Aloyzas Baronas paskaitė ke-l 
lėtą savo sukurtų jumoristinių

Rasiy atskyrimas Piety Afrikoj* vis dar yra valdžios politika, ta
čiau gyvenimo praktikoje kai kurie juodyjy suvaržymai pamažu iš
nyksta. šioje nuotraukoje du negrai maudosi viešbučio baseine, ku
ris anksčiau būdavo skirtas tik baltiesiems. Pretorijoje įvyko sporto 
žaidynės, kuriose pirmą kartą rungėsi balti ir juodi sportininkai.

Vaišės buvo suaukotos Alvudo 
geradarių. Ponia M. Delta (iš 
Cicero), paaukojo 2 tortus. Vi
siems lietuviškas ačiū, kurie pri
sidėjo — Artimo meilei tarnau-
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ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENĄ DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIU .

N** n*t*ri«us ką žiną* tarp jūsy, kaip tiktai J*zy Kristy, Ir tą 
nukryžiuotą. 1 Kor. 2:X

Pastebėję, kad keli iš pasišventusių leido aptemdyti savo protus kitai* 
dalykais ir atmetė “šią evangeliją“, norime atkreipti dėmesį ir patarti vi- 

i siems evangelijos apsakytojams labai atsargiai dalinti Dievo Žodį ir ap
leisti visokias temas, nesutinkančias su šventu Raštu, nors jos ir būtų la- 

Į bei įdomios kitiems ir naudingos mūsų ateities gyvenimui, tada kaip turėsi- 
I me pilną žinojimą. Esame pastebėję, kad tie, kurie dėl kokios nors išven
giamos priežasties nusikreipia nuo apsakymo tikrosios evangelijos, greit 
iškrypsta iš tikrojo kelio ir turi dideles kliūtis bėgime prie “aukštojo pa- 
vaduumo laimėjimo”.

Kristų* pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th St« Chicago, Illinois 60829

8V. RASTO TYRINĖTOJAI 
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TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Tele!.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTIConrad pasakė, kad jie turi 

kasdien gimnastikuotos, nes 
jie ten turi polinkio sustirti.

(jp)

I- - > 1
0R. NINA KRAUCEl- 

KMAūCEUŪNAITl
ąKŲ|ERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6c. KĖPIU AVI.
Telef. WA 5-2670.

Neatsiliepus — skambinti 
471-0225.

Valandos pagal susitarimą.

Ofise ML: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Kežidenei jos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
3454 WEST 71st STREET

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

wmner-————

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71*t St. — Tel. 737-5149 

Tikrina aki*. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždarytątreč.

GUŽAUSKŲ
GĖLES VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GELiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tel.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

IT" ' ; --t—--------- -------- ------

I SOPHIE BARČUS
RADUQ ŠEIMOS VALANDOS

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

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

eilėraščių. Publika ir jam ne
pagailėjo gausių “katučių”.

Stalai buvo apkrauti šaltais, 
šiltais ir kitokiais valgiais. Ki
tame kambaryje veikė “Dzūkų 
karčiama”. Norintieji galėjo ir 
stipresniais gėrimėliais apsirū
pinti. L. Bichnevičiaus raudo
nomis uniformomis pasipuošę še
ši muzikantai grojo ir lietuviš
kus šokius “Noriu miego” ir ki
tus. Senimas ir jaunimas šoko 
ir linksminosi iki vidurnakčio.

Sekmadienį gegužės 27 d. 11 
vai. giedant Jaunimo chorui F. 
Stroliai vad. buvo atlaikytos pa
maldos 12 vai. prie paminklo 
buvo padėtas vainikas. Maldos 
ir vainikas skirti mirusių, žuvu
sių ar nukankintų ne tik dzūkų, 
bet visų lietuvių atminimui. Prie 
paminklo trumpą kalbą pasakė 
gen. Mikas Rėklaitis.

Stasys Juškėnas

Motinos Dienos 
minėjimas Sodyboj
Š. m. gegužės 3 d. lietuvių 

Sodyboje įvyko mėnesinis subu
vimas, Motinos Dienos minėji
mas.

ti!
Tenka girdėti pagyrimų, 

kaskart vis labiau kylančiu Al- 
vudu ir gražėjančia lietuvių So
dyba, besipuošančia lietuviško
mis rožėmis ir lietuviškomis fa
sadų kolonomis. Aikštės vidury, 
yra įrengta poilsio vietovė, tarp 
žalumynų, lietuviškojo sodžiaus 

į idilijoj. ... .
Netrukus ten pat Sodybos 

aikštėje, iškils lietuviško sti
liaus kryžius - rūpintojėlis, ku
rį suprojektavo p. Paskočinas 
ir dievdirbis p. Vėbra, sutikęs 
atlikti kryžiaus pastatymą.

Alvudietė

Mirusiųjų muzikų 
kapų lankymas 

t’
Lietuvių Muzikologijos Ar

chyvas (laikosi papročio) Ka
pų Dieną pagerbti L. M. A. gy
vus ir mirusius mecenatus, au
kotojus, rėmėjus ir muzikus, 
šiais metais minėjimas įvyks 
sekmadienį, birželio 3 d. 11 vai. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Po 
mišių bus nuvežtos gėlės prie 
šv. Kazimiero kapinėse besiil
sinčių muzikų kapų, simboli
niai pagerbiant visame pasau-

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. «062Q

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak šeštadie- 
■iaia 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71tt STREET 
Ofise telef.: HEmlock 4-2123 
Rerid. telef.: Glbson 84195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 84195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L L

Vai.: g—4 ir 8—8. šeMadieniais 9—1. 
2880 West 83rd Se., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospoct 6-5084 
--- "

FORB6T FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENW

Minėjimą pradėjo Alvudo pir
mininkas Dr. J. Adomavičius. 
Pirmiausia įvyko iškilmingas 
Lietuvos ir JAV vėliavų pakėli
mas, dalyvaujant alvudiečiams 
ir gausiai miniai svečių.

Tradiciniu: lietuvišku krikš
čionišku papročiu, vyko Gegu
žinės pamaldos Sodybas kop
lyčioje, giedant patiems alvu
diečiams!

Po to, mokyt, p. Z. Girdvainy- 
tė, skaitė paskaitą, pritaikintą 
Motinos Dienai!

lyje suminėtuosius. Bus lanko
mi kapai šių muzikų: J. Ber
tulio, J. Byansko, J. Stroiios, 
St. Sodeikos. A. Olio, A. ir L. 
Vanagaičių, A. Pociaus, smui
kininko Petrusevičiaus, orkes
tranto Jautoko ir kt. Kitą se- 
madienį Tautinėse kapinėse 
bus aplankoma J. Bachuno, N. 
Gugienės ir A. Kutkaus. Kvie
čiame dalyvauti pagerbime.

Laike mišių giedos sol. M. 
Momkienė, vargonais palydint 
maestro M. Motekaičiui.

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI
naujienas

Or vBdHfe ha ao defease
1 «*MMt the catelea sat ef irs.

So ptosse folio* Smokey’i ABCc
i Always hoH mstsbet ell esid. 
| Re seat to drova *11 asmpim.

Kaip visad, taip ir šį kartą vyko 
sveikatos klausimais gydytojų 
paskaitos ir atsikinėjimai į 
klausimus.

Dr. L. Seibutis šį kartą kal
bėjo tema apie pūslės — pros
tatos ir panašias vėžio ligas.

Alvudo pirmininkas kalbėjo, 
apie plaučių vėžį ir nuo jo apsi
saugojimą, pabrėždamas, kad 
ne tik rūkymas yra pavojingas 
vėžio susirgimams, bet ir kvėpa
vimas rūkalais užteršto oro.

Alvudo sekretorius Antanas 
Kevėža. padeklamavo savo kū- 

! rybos patriotinį eilėraštį, dedi- 
! kuotą — lietuvės motinos gar- 
i bei — vargo mokyklų šimtme- 
čių didvyrei.

Sekė rodomos filmos “Greet 
Caruso”, kurią stebėjo alvudie- 

> čiai ir minia svečių.
| šeimininkė p. M. Bosienė su 
į talkininkėms p. O. Paukštiene 
ir p. E. Kleiziene vaišino visus

L. V. A. Vadoi/ybė

Kur viršus, kur apačia
Astronautai Charles Conrad, 

Paul AVeitz ir Joseph Kervin, 
kurie jau savaitę laiko kai gy
vena savo 2 kambarių “name” 
(Skylab) 270 mylių virš že
mės, praeitą antradienį turėjo 
per radiją spaudos konferen
ciją su žurnalistais žemėje.

Įdomiausia buvo Kervino at
sakymas į klausimą kaip ten 
dausose atrodo, kur yra viršus 

į ir kur yra apačia?
“Jei eidamas iš vienos mo

dulės į antrą pasijunti einąs 
galva apačioje, užtenka savo 
smegenims pasakyti “Smege
nys, aš noriu būti galva viršu
je”! Smegenys atsako ^Okei" 
ir pasijunti tsąa-galva aukštyn 
l.. Mano manymu, viskas pri
klauso nuo akių kamuoliukų

I atvykusius lietuvišku širdingu- (ir smegenų, ir tie yra stebėti-
1 mu. nai geri”.

PETRAS SIMONĖLE

tvarkys ir Prižiūrės automobi
lių trafiką Naujienų piknike. 
Kartu su juo dirbs šie Ameri
kos Legiono nariai:

George Jonikas
Adam Anderson
Tony Yuknis
Al Kilkus.

Automobilistai galės lengvai 
ir saugiai įvažiuoti ir išvažiuoti 
iš birželio 10 d. pikniko, jei 
klausys trafiko tvarkytojų nu
rodymų.

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI

TUVIŲ DIREKTORIAI:

MODĘKN1BKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

EUDEIK1S
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel: YArds 7-1741 . 1742

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

— S. L. A. 134-tos Motery kuopos 
susirinkimas įvyks birželio mėn. 1 d. 
Hollywood salėje. Pradžia 6:30 vai. 
vak. Po šio susirinkimo bus geros 
vaišės. Liepos ir rugpiūčio mėnesį 
susirinkimų nebus.

A. Halik, nut. rašt

— Lietuviy Motery Piliečiy Lygos 
pusmetinis susirinkimas įvyks birželio 
mėn. 3 dieną 1:00 vai. popiet Mrs. 
Lena Laucius namuose, 714 West 31st 
St. Nares prašome gausiai dalyvauti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Bus vaišės. E. M. M.

— Upytės Draugiško Klubo pusme
tinis susirinkimas įvyks penktadieni, 
birželio 1 d. Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St. Pradžia 7:30 vai: vak. 
Nariai ir narės prašomi gausiai daly
vauti. nes yra daug reikalu aptarti 
prieš atostogas. Po susirinkimo bus 
vaišės. A. K.

— Uteno* Apskritie* Klubo pikni
kas bus sekmadienį, birželio 3 d. Kay 
sode. 8200 Kean Avė., priešais Tauti
nes kapines. Bus skanių užkandžių, 
visokių gėrimų, šokiams gros Antano 
Valiūno orkestras. Prašome visus at
silankyti ir linksmai praleisti sekma
dienį su uteniškiai*.

Valdyba ir Komisija

— Joniškiečiy Labdarybė* ir Kul
tūros klubo svarbu* priešmetinis na
rių susirinkimas įvyks antradieny 
birželio tnėn. 5 dieną Hollywood sa
lėje. 2417 W 43rd St. Pradžia 8 v. v. 
Nariai ir narės prašomi sausiai da
lyvauti, nes yra daug reikalu aptarti 
prieš vasaros atostogas. Po susirin
kimo bus vaišės. A, K.

— Chicago* Lietuviy "Kystvcio" Pa
talpos klubo slpeeiaLus geriu susi
rinkimas ivyks sekmadieni., birželio 
mėn. 2d., 1 00 vai. popiet Hollywood 
svetainėje. 2417 West 43ra šiame 
susirinkime bus svarstomas klubo lik
vidavimo klausimas, todėl visi nariai 
prašomi dalyvauti ir savo nusistatymą 
tuo klausimu pareikšti.

Valdybe

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių

AMBULANCE 
PATARNAVI. 

[ MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ.

Laidotuvių
Direktorių

TURIME 
! KOPLYČIAS

Associacijos ■ 1 VISOSE MIESTO
[ DALYSE.

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVE. Tel: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACHAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Kiek amerikiečiamsAu” " ,and3bi bu' 
kaštuoja “vardalai”
Vandalai buvo indo-arijų tau

tinė grupė, pagarsėjusi tarp ant
rojo ir penktojo amžiaus savo 
žygiais ir užkariavimais Pietų 
Europoje ir Siaurės Afrikoje, 
kuriuos vokiečių istorikai pa
sistengė įskaityti į “rytų ger
manų gimines”, o mūsų lietu
viškieji istorikai, aklai sekda
mi savo mokytojais vokiečiais, 
vandalus nurašė vokiečių sąskai- 
ton, nors vandalų kaip ir “ostgo- 
tų” bei “vestgotų” (rytinių ir 
vakarinių gudų) genčių išliku
siuose kalbos ir istorijos liku
čiuose randama daugiau panašu
mo bei giminingumo mūsų, lie- i 
tuvių, protėviams negu dabarti
nių vokiečių protėviams.

Lietuvių Enciklopedijoje 
(XXXIII t. 90-91 psl.) vandalai 
irgi pavadinti “rytų germanų 
gimine”. Nepaisant kad vanda
lai penktajame amžiuje užka
riavo daug romėnų, šiaurės Afri
koje įsteigė savo valstybę su so- i 
stine Hipona ir užėmė Romą, 
kurią per 15 dienų plėšė, bet “su
silaikė nuo žudynių ir padegi- 1

vo priėmę orientališką arijų 
krikščionybę (atmetančią trijų 
dievų teologiją) ir dėlto Romos 
popierių buvo skaitomi „“ereti
kais” įr aršiausiai,šmeižiami, tad 
jų vardu — “vadalizmu” romie
čių katalikų buvo pavadinami 
visokiausi barbarizmai, bet ko
kie laukiniai, lekultūringi elge
siai.

“Vandalizmas” ir “vandalai” 
paskutiniais metais yra labai 
populiarūs pasidarę nekultūrin
gų paauglių nusikalstami elge
siai JAV-bėse, mokyklų, kurios 
savo mokinių visiškai nepamoko 
kultūrinio elgesio taisyklių. Van
dalizmu vadinami mokinių bei 
“iskritėlių” elgesiai, sienų, tvo
rų ir išviečių terliojimai, pamin
klų teršimai, žalojimai, o la
biausiai mokyklų langų stiklų 
daužymai.

Pagal Readers Digest “vanda
lai” paskutiniais metais “pada
rė invaziją,”*! Jungtines Ameri
kos Valstybes ir kelinti metai 
kaip “vandalų” barbariškų nai
kinimo ženklu visur pilna, štai 
keletas pavyzdžių:

San Francisco miesto bibliote
koje Ortega būta septynių įsilau-

Mažiausias ir didžiausias susitiko St. Louis gyvuliu globos draugijos 
įstaigoje. Kairėje Didžiųjų Pirėnų veislės milžinas, o šalia jo pap

rastas jaunas šuniukas.

HELP WANTED — MALI 
Darbininkę* Reikia

DIE SETTERS 
Experienced men needed for our Me
tal job snop. Day shift, to set-up 
blanking, forming and progressive 
dies with air to roll feeds. Company 

benefits include profit sharing. 
PARKVIEW METAL PRODUCTS 

4923 ARMITAGE
An Equal Opportunity Employer

ELECTRICIAN
New brass mill facility located in 
Alsip offers an opportunity to an 
experienced plant electrician to handle 

all phases of plant maintenance.
Excellent wages and benefits, year 
round employment. Immediate em

ployment available.
685-0600, Ext. 217.

HELP WANTED — FBMALE 
Darbininkių Reikia

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

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

J. AUGUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, ted J. Augustaitis teisingiau

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

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6060?

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

per vieną

‘‘vandalai” 
iš lopšelio

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMLNAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJLMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

rVISy RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ~|

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRrospect 8-2233

—————

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įraakiaL Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREJKIENĖ 

2608 Wert 69th St, Chicago, HL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairiu prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

MESI

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. V ALĄ N T I N A S

žinių ir 10 kartų išmušti stiklai 
languose ir duryse. įmesti “mo- 
lotovo kokteilio (biznio pripiltos 
ir padegtos bonkos) iš šaknų iš
rauti dekoraciniai krūmeliai ir 
gėlynai ir pagaliau pati bibliote
ka padegta.

■Miami, Fla., 20 meno mokyk
los studentų ištisus metus dirbo 
pagražindami paveikslais ir dro
žinėjimais priešmokyklinio am
žiaus vaikams pastatytame na
mų komplekse. “Vandalai” visą 
jų darbą sunaikino 
naktį.

Bostono nesusekti 
per Kalėdas pavogė
kūdikėlio Jėzaus figūrą ir ją su
daužė į smulkius šipulius.

Kennedy Centre Washing
tone languose buvo išstatyti ke
turi gražūs sietynai (po $800 
kiekvienas), kurie dingo pačią 
pirmąją atidarymo dieną; aiški
nama, kad juos pasiėmė “kultū
ros mėgėjai”, nebe “vandalai”. 

1971-721 metais 56 didmiest. 
mokykloms išdaužytų stiklų 
įdėjimas kaštavo $16.6 milijo
nų. Kiek kaštavo išterliotų sie
nų perdažymas, naujų rankenų 
duryse įdėjimas ir kt. net ne- 
beapskaičiuota.

Kapinės yra pasidariusios 
XX amžiaus “vandalų” siauti
mo mėgiamiausios, nes rečiau 
piktadarius pagaunamos, vie
tos. (jp)

tų šalių gerokai pakilę. 1971 
m. buvo importuota 2,9 milijo
nų tonų plieno. Gi 1972 metais 
jau importai siekė 3,5 milijo
nų tonų.

Plieno importas iš Korėjos 
buvo pakilęs net 250 procentų. 
Iš suvartojamų JAV 6 tonų 
plieno yra viena tona iš užjū
rių atplukdyta.

Plieno importai atima dar
bą 80 tūkstančių darbininkų. 
Amerikos plieno gamintojai ir 
plieno darbininku unija ener
gingai kovoja prieš plieno im
portus, bet rezultatai gaunasi 
labai menki.

Pagaliau yra tvirtinama, kad 
pačios plieno bendrovės ir kiti 
biznio magnatai yra investavę 
milžiniškas pinigą sumas įvai
riose užsienių plieno gamyklo- 

Ten žymiai pigiau paga
mintas
JAV, tik kaip investmentų di
videndas. J. J-tis

se.
plienas atplaukia į

SECRETARY
Int’l Communication Co. seeks exp.
Sec’y with good typing and shorthand.

This is a permanent Position.
In Loop office.

782-6934

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ?

SUSISIEKITE SU
CONNIE DAGYS

FIRESIDE REALTY —
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. —254-5554

SEWING MACHINE 
OPERATORS 

FACTORY
Expd. on attachments and 

around sewing.
Ph. aft. 10 AM. FI 6-3060

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

all

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai. »
SOUTHWEST FURNITURE CO.

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

CATERING, TAVERN
2 HALLS, 5 RM. APT.

Brick building. Choice corner 
4158 S. Fairfield. Good business. 

Good terms or contract. 
247-4184 or AV 3-0223

jtranms šildjtohs^ 30 įp^aij^aajpas.
2 apĮo garažas. Dideli butai. I Mo
dernūs įrengimai. Geriausioj* Brigh-

v 'ton Parko vietdje? th | 
$36,500.

ŠIMAITIS REALTY

v VISKAS AIŠKU
MAŽAI ŠEIMAI pajamų mūras, 

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

, PONIŠKAS, didingas 7 kambarių
W. 63rd ST. (prie Sacramento) mūras. 2 auto mūro garažas. Įreng- 

Tel 436-7878 itas beismantas. 1% vonios. 44' lo
štas. Marquette Parke. $38,000.

_________________ _ i 6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
MARQL KITE PARKE savininkas par- pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
duoda 2 aukštų mūrinį namą^su 2 Talman banko. Pirkėjui pelningas.

BARGENAS. 2 aukštų apartemen- 
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 gazu šildvmas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18,000.

2 BUTU MŪRAS. Kabinetu virtu
vės. Naujas gazu šildvmas. 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. 930,000.

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

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

butais po 3 miegamuosius. Pilnas 
beismantas, keramikos plytelių vo
nios, karšto vandens šilima gazu. oro 
vėsinimas, 2 mašinų garažas. Daug 

kitokių priedu. 
Tel. RE 7-3684

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para

mą. taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsį visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 
ne tik Į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucija.’ 
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 nauja skaitytoja. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems idomios, naudingos rei
kalingos, ir net būtinos.

Chicagofe, priemiesčiuose ir Kanadole Naufienos 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 meno- 

$3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

PLIENO GAMYBA
Dolerio perkamajai galiai 

kaskart vis mažėjant, įvairios 
plieno išdirbinių firmos sten
giasi daugiau turimų dolerių 
investuoti į plieno atsargas. To 
pasėkoje krašte plieno gamy
ba vyksta 80% pajėgumu.

Ne gana to, dideli plieno to
nų kiekiai atplukdomi iš už
sienio valstybių. Plieno impor
tai iš Japonijos ir Europos kraš
tų yra sumažėję, I

— Dail. Antanas Skupas (Coo
per) su žmona išvyko atostogų į 
Williamsburg. Va. Aplankys is
torines vietoves ir sugrįš 
už poros savaičių.

— Antanas Walskis, 
Northsides gyventojas iš 
tuvos gavo geroką siuntinį lite-

namo

senas
Lie-

parengime dalyvavo, patenkinti 
ir klubui liks gražaus pelno.

— LMF Chicagos klubo vi
suotinis narių susirinkimas 
įvyks š. m. birželio mėn. 10 d., 
3 v. p. p. Jaunimo Centro kavi
nėje. Klubo narė Aldona Ri
mienė informuos apie pašalpų

Real Estate, Notary Public
INCOME TAX SERVICE _ 

4259 S. AMplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progom*.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

ratūros, tarp kitų ir Čiurlionio ^'imą ir vyresnio amžiaus as-
. . _ . . . menu atlpidima mm tam tilrmspalvotų kūrinių su 32 nuotrau

kom albumą. 5-tas leidimas. 
Antano Venclovos įvadas lietu
vių, rusų, anglų, prancūzų ir 
vokiečių kalbomis.

— Zarasiškių klubas ruošia 
klubo įstatus spaudai. Šiais me
tais į zarasiškių klubą įstojo 12 
naujų narių. Klubo banketas - 
balius, įvykęs 1

menų atleidimą nuo tam tikrų 
mokesčių, šiame susirinkime 
bus padaryta metinė darbų ap
žvalga ir renkama nauja klubo 
valdyba. Valdyba kviečia gau
siai dalyvauti klubo nares ir 
viešnias.

Call: Frank Zapolis 
3208W1 W. 95th St.

GA 4-8654

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontu

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 90608. TeL: VI 74447

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. 
Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 
susipažintų.

PAVARDE

□

□

IR VARDAS

ADRESAS

PAVAROS IR VARDAS

ADRESAS

Parašai

8 — MAUAINM, INKAM K Ik- FRIDAY, JUNK 1, 1873

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Įrengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuvas. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS 

TeL: 778-0838 ar 651-9625— Monika Butkevičienė, pa- lės kaitrių spindulių nemėgsta 
,iuw - stovia* gyvenanti Melbourne, tokios buities. Jie dabar atvy-
balandžio 28 d.. Australijoje, atvyko 3 savaitėms įę Chicagon pasižvalgyti ir Ka

tėčiau iš ki-| gerai pasisekė. Visi, kurie tame atostogų į Amerikos kontinentą pų puošimo Dieną aplankė ka-' 
_ .ir apsistojo pas savo sesutę ir,pinėse savo mirusių giminių,' 

švogerį Bronę, X acį Maleckus, pažįstamų ir draugų kapus. Ju- 
gyv. Brighton Parke, Chicagoje. ]jus yra 24 metus išdirbęs Uni- 
Gegužės 27 d. Maleckų namuose ted States Steel South Works 
buvo surengtas šaunus pobūvis liejyklose, esančiose pietrytihė- 
atžymėti jų dukrelės Reginos je Chicagos dalyje, 
sėkmingai baigusios High School 
mokslą. Vaišėse dalyvavo virš 
30 žmonių ir ta proga turėjo ga
limybę pasikeisti gyvenimo įspū
džiais su viešnia iš Australijos. !
M. Butkevičienė viešėjimo metu 
šiame kontinente dar aplankys 
savo pusbrolį Žutautą, gyv. 
Detroite, taipgi brolį ir jo šeimą 
Z. Stankų bei pusbrolį Mingėlą, 
gyv. Hamiltone, Kanadoje. Lai
kui esant dar aplankys ir kitus 
gimines, draugus, pažįstamus, 
esančius šioje Dėdės Šamo že
mėje. Linkima viešniai gerai 
čia pasisvečiuoti ir nusivežti ge- 
niausi us viešnagės įspūdžius to-__
limojon Australijon. (j).

— Julius ir Monika Verbai, kviečia visus atsilankyti į links- 
visą laiką gyvenę Chicagoje, mą gegužinę birželio 3 dieną 351844 W. 63rd Street, Chicago, III 
Bridgeporte, prieš pusmetį išsi- Onos Rruzgulienės sode, 8274 TSL “ 776-58U
kėlė nuolatiniam apsigyvenimui Kean Avė., prie Lietuvių Tauti- AnR«*ai GorWiauefras, m*.
į Hot Springs, Ark. Tenykščiu nių kapinių. Gros A. Ramonio 
gyvenimu yra labai patenkinti ir orkestras. Pradžia 12 vai. dieną, 
čia šiaurėje dažnai lietui pla
kant ir dienoms slenkant be sau-

Jaunas automobilistas Jeffrey Cale Indiana polio lenktynių stadio
ne aožluri taura, ant kurios yra parsias lenktynes "Indianapolis 500" 

laimėjusi y vaidai. Lenktynės Įvyko Kapy Puošimo diena.

lės kaitrių spindulių nemėgsta

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Aw. 

Chicago, IIL 60632. TeL YA 7-5980

(j).

♦ Kr. Donelaičio žemesniosios 
ir Aukštesniosios mokyklų tra
dicinė Pavasario šventė įvyks 
sekmadienį, birželio mėn. 3 d., 
Bučo darže. Visi mokiniai pri
valo atvykti 1 vai. p. p. Progra
ma prasidės lygiai 2:00 vai. p. p.

Visi Žemesniosios mokyklos 
mokiniai, pradedant parengia
muoju ir baigiant 6-tais sky
riais. j Pavasario šventę atvyk
sta su sportine uniforma. Aukš
tesniosios mokyklos mokiniai į 

(šventę atvvksta su tautiniais rū-
(Pr).

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR 1RANIINYMS 

Pardavimu ir Taisymu 
2646 WIST 69th STRIIT 

TeL: RBpubllc 7-1941

CALIFORNIA »UPBt SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune ups Ir t. t.
4324 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda-

♦ Lietuvių Tauragės Klubas *°ml- ,p,r^M **lie**?*i. ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai
nos nebrangios.

Klabo Valdvba 
(Pr).

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
L I E TUVI0 

DRAUGAS IR BIČIULIS




