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GRAMJUJE BUS PANAIKINTA MONARCHIJA

IS VISO PASAULIO

Vandeninis buivolas Piety Vietname yra ne tik darbo gyvulys, bet jis kartais tinka ir pramo
goms, kaip matome šioje nuotraukoje.

NBC GREIT PRADĖS RODYTI SOVIETŲ 
TELEVIZIJOS PROGRAMAS

NEW YORKAS. — Amerikoje lankosi sovietų radijo ir tele
vizijos vyriausias vadovas, šių propagandos šakų valstybinio ko
miteto pirmininkas Sergejus Lapin. Jis su delegacija ruošiasi 
transliuoti programas Brežnevo vizito metu, šia proga sovietų 
televizijos komitetas pasirašė sutartį su Amerikos NBC bendrove 
dėl pasikeitimo programomis. Dėl šitokių pasikeitimų NBC direk
toriai vedė su Maskva derybas ketveris metus. Amerikos stotys 
jau turi programų pasikeitimo sutartis su Britanija ir Japonija. 
Dabar į amerikiečių butus pateks ir sovietinės propagandos pro
gramos.

Thomas McManus, NBC Tarp
tautinio skyriaus direktorius, pa
reiškė spaudai, kad sovietai pirks 
programas iš NBC, o ši pirks iš 
sovietų, šituo būdu amerikie
čiai gausią progą geriau pažin
ti sovietų gyvenimo stilių, o 
sovietų gyventojai — amerikie
čius. NBC tikisi pirkti istori
nes apžvalgas, sporto ir kitas 
įdomias programas.

šiuo metu sutartis pasirašy
ta tik dėl paties pasikeitimo 
principo, vėliau bus derybos dėl 
programų turinio. Amerikoje so
vietų programoms bus ieškomi 
sponsoriai, kurių prekės bus gar
sinamos pertraukų metu. Ame
rikos vyriausybė nesikišo į NBC 
derybas su Maskvos įstaigomis 
ir vyriausybė nekontroliuos ir 
nesikiš į NBC vadovų atskirų 
programų parinkimą savo žiūro
vams, pasakė Mc Manus.

Sergei Lapin pareiškė, pasira
šęs pasikeitimo sutartį, kad “pa
darytas tinkamas lingsnis į gp-

trmas TV programomis pagerins 
abiejų valstybių santykius.

Maskva turi keturius televizi
jos kanalus, kurių vienas pa
grindinis, kiti du tik kartoja jau 
rodytas programas ir ketvirtas 
yra švietimo kanalas, kuriuo 
siunčiamos įvairios paskaitos ir 
pamokos. Sovietų televizijoje 
Amerika visada rodoma, kaip 
rasinės neapykantos, darbinin
kų išnaudojimo, nusikaltimų, 
bedarbių ir neramumų šalis. 
Reikia manyti, kad sovietų agi
tatoriai pasirinks NBC archy
vuose tokių programų, kurios tik 
parems iki šiol vestą liniją.

Ką gali NBC pasirinkti savo 
žiūrovams ? Charakteringa Mas
kvos TV diena prasideda 9:35 
iš ryto, programos tęsiasi iki 1 
vai. ir po pietų prasideda 4:20 
ir baigiasi 11 vai. vakare. Ket
virtadienį Maskvos televizija 
rodė iš ryto žinias, vaikų var
žybas atsakinėjant į klausimus, 
muziką iš teatro, programą iš 
kolchozo, orkestro muziką, pa
sakojimą apie Murmansko apy
linkes.

Vėliau buvo pasikalbėjimas su 
astronautu, vaikų piešimo pa
moka, žinios, darbininkų prie
saika būti ištikimiems komunis
tų partijai, orkestro muzika, len
kiškas filmas, žinios, paskutinės 
žinios iš teatrų ir žinios.

VIENTIANE. — Nors Kana
da paskelbė nutarimą pasi
traukti iš 'P. Vietnamo taikos 
priežiūros komisijos, ji ir toliau 
pasiryžusi likti Tarptautinėje 
Kontrolės Komisijoje Laose, kur 
be Kanados dar yra Lenkija ir 
Indija. Komisija įsteigta 1962 
m.

NEW DELHI. — Indijoje nu
krito keleivinis lėktuvas ir už
simušė 48 žmonės, jų tarpe ke
turi amerikiečiai, žuvo ir Indi- 
pos plieno ir sunkiosios pramo
nės ministeris.

SEOULAS. — Pietų Korėjoje 
pamokslininkas Billy Graham 
pradėjo misijas. Pirmąją dieną 
susirinko 516,000 žmonių, iš ku
rių 20,000 padarė nutarimą “su
grįžti pas Dievą”.

KELNAS. — Vokietis rašyto
jas Heinrich Boel pareiškė, kad 
jis kreipsis į sovietų valdžią pra- 

ti-1 gydamas paleisti rašytoją An- 
! drejų Amalriką, kuris, nors baus

SENATAS SUSTABDĖ JAV LĖŠAS 
LĖKTUVŲ PUOLIMAMS KAMBODLJOJ

WASHINGTONAS. — Per visą Amerikos įsivėlimo į Indo- 
kinijos konfliktą laikotarpį buvo daug bandymų suvaržyti vyriau
sybės rankas ir siūlymų atimti lėšas, tačiau tik ketvirtadienį pir
mą kartą senatas 63 balsais prieš 19 nubalsavo uždrausti naudoti 
lėšas “tiesioginiam ar netiesioginiam karo veiksmų rėmimui Kam
bodijoje ar Laose, virš jų ar jų pakraščiuose“. Tik trys demo
kratai balsavo prieš šią rezoliuciją: sen. Eastland, sen. Long ir 
sen. Jackson. Respublikonai nebuvo tokie vieningi ir jų net 20 
balsavo kartu su demokratų dauguma prieš respublikonų vyriau
sybės pageidavimus.

Kambodijos paramos lėšų at-
mę atlikęs, dar laikomas Sibire, šaukimo pasiūlymas buvo pridė- 
Amalrikas nubaustas už knyga, ,tas rfe 87 M do] Monlu 
kurioje pranašavo Sovietų Sa-!, „ , .
jungos galą po karo su Kinija. lės* Pakyrimo įstatymo, kuris 

SAN DIEGO. — Laivyno ko- vėliau, priėmus minėtą papildy- 
manderis Lloyd Bucher išėjo įtmą, buvo senato priimtas 73-5 
pensiją. Jis pagarsėjo, kai jo 
vadovaujamas laivas “Pueblo” 
buvo pagautas šiaurės Korėjos 
ir išlaikytas 11 mėn.

lėšų paskyrimo įstatymo, kuris

balsais. Atstovų Rūmuose pa
našus pasiūlymas atimti lėšas 
buvo priimtas anksčiau, gegužės 
10 d. tik ta rezoliucija buvo silp
nesnė ir nelietė karo veiksmų 
Laose. Ateityje teks senato ir 
atstovų siūlymus suderinti ir 
tas gali užimti kiek laiko.

Neaišku, kodėl senatoriai pa
sirinko tokį laiką lėšų atėmi- 
mimui, kada trečiadienį Kissin- 
geris vėl turi pradėti derybas su 
Hanojaus atstovu ir kalbėti apie

Minske nutraukta 
byla prieš žydus

MASKVA. — Sovietų organai 
Minske netikėtai nutraukė tar
dymus vietinių žydų byloje, ku
ri Maskvos žydų tarpe yra žino
ma, kaip “Byla Nr. 97”. Jau bu- karo paliaubas Kambodijoje. Še- 
vo rašyta, kad toje byloje sau- nato balsavimas gali tik sustip- 
gumo agentai kaltino buvusius J rinti komunistų pozicijas tose de- 
Raudonosios Armijos karinin-1 rybose. Kissingeris negali, kaip 
kus žydus, kad jie įsteigė nele- nuolaidą siūlyti bombardavimų 
galią organizaciją, kuri veiku- Kambodijoje sustabdymą, nes 
si ne tik Gudijoje, bet siekusi juos teks ir taip sustabdyti, nie- 
Ukrainos, Lietuvos, Latvijos žy- ko už tai negaunant iš komu- 
dų kolonijas.

Kai kurie žydai Maskvoje ir’te sen. Scott pareiškė, kad Ame- 
Minske spėlioja, kad saugumo rikos delegacija derybose turė- 
įstaigų byla nutraukta todėl, kad tų turėti šiokią tokią senato pa- 
nerasta pakankamai įrodymų. 
Kiti tačiau sako, kad bylą nu
traukti įsakęs pats Brežnevas, 
nenorėdamas, kad Amerikos žy
dai jam sudrumstų nematytą 
kelionę į Ameriką.

nistų. Respublikonų vadas sena-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

GRAIKU VYRIAUSYBĖS NUTARIMU 
TURĖS PATVIRTINTI PLEBISCITAS

ATĖNAI. — Graikijos premjeras Papadopoulos vakar paskel
bė, kad Graikijoje panaikinama monarchija ir įsteigiama respu
blika. Kalbėdamas per radiją premjeras pažadėjo už dviejų mė- 
vesnių pravesti plebiscitą, kuris patvirtintų arba atmestų vyriau
sybės nutarimą. Po to, vyriausybė pradės ruoštis parlamento 
rinkimams, kurie įvyksią 1974 metų pabaigoje. Rinkimų Grai
kijoje nebuvo jau nuo 1964 m.

i Premjeras savo kalboje apkalti
no Italijoje gyvenantį karalių 
Konstantiną dalyvavimu nese
niai išaiškintame senų admirolų 
ir kai kurių laivyno karininkų są
moksle nuversti vyriausybę. 
Konstantinas bendradarbiavęs 
su užsienio jėgomis ir atsisu
kęs prieš Graikijos ginkluotas 
jėgas. Tuo žygiu jis tapęs poli- 
tikierium, kas karaliui netin
ka, karalius net kolaboravęs su 
žmogžudžiais.

Premjeras Papadopoulos, ku
ris iki šiol ėjo ir regento parei
gas. praktiškai jau nuo 1972 me
tu kovo mėn. eina ir valstybės 
galvos pareigas. M^nrrhiia 
nanaikinus, jis iki rinkimų to
liau tas pareigas eis. Atėnuose 
žmonės nenori tikėti, kad vy
riausybė laikysis žodžio ir atei
nančių metų pabaigoje praves 
rinkimus. Greičiausiai, karinin
kai vėl ras kokia priežastį rin
kimams atidėti, ką jie darė iki 
šiol, nežiūrėdami spaudimo iš 
užsienio ir iš Graikijos politinių 
g rupi u.meroaų reiKam. AmeriKa nori,. uyuamas i-iuijos rauarui veiKU. * . .s 

kad būtų paskelbti bendri poli-1. Amer&os vyriausybė kovo 22- ^ktatūrmė Xkraikojos vai

Baigti prezidentų 
pasitarimai

Libijos skundas 
prieš Ameriką

NEW YORKAS. — Diploma
tus Jungtinėse Tautose labai nu
stebino Libijos skundas prieš 
Ameriką. Libija nesikreipė į 

Saugumo Tarybą net tada, kai 
virš Izraelio okupuoto Sinajaus 
Izraelitai numušė keleivinį Libi
jos lėktuvą, kuriame žuvo 107 
asmenys. Dabar Ūbi j a skun
džiasi, kad Amerika provokuoja 
su Libija karą.

Libijos skunde nurodoma, kad 
šeštasis Amerikos karo laivy
nas siunčia žvalgybos ir šnipinė
jimo lėktuvus prie Libijos kran-

REYKJAVIKAS. — Prez. Ni-} tu- Vienas lėktuvas kovo 21 d. 
zono ir 'Prancūzijos prezidento atliko provokuojančius manev- 
Pompidou pasitarimai baigėsi, rus ir buvo numatytas Libijos 
Iš jų paaiškėjo, kad Europos- karo aviacijos. Kitas incidentas 
Amerikos santykius sprendžiant,, buvęs balandžio 30 d., kada Ame- 
abu turėjo kitą nuomonę. Nors rikos lėktuvnešis siuntęs radaro 
dėl pačių tikslų buvo surasta spindulius virš Libijos, ieško- 
bendra pažiūra, skirtumai liko damas Libijos lėktuvų ir truk- 
metodų reikalu. Amerika nori, dydamas Libijos radarui veikti.

Airiai protestantą 
išrinko prezidentu
DUBLINAS. — Laisvosios Ai

rijos respublikoje išrinktas nau
jas prezidentas Erskine Chil
ders, kuris perims pareigas iš 91 
metų amžiaus Eamon de Vale
ros. Įdomu, kad airiai, kurių 
95% yra katalikai, išsirinko pre
zidentu protestantą, gimusį An
glijoje ir dar kalbantį su ryškiu 
anglišku akcentu.

Prezidentas Childers yra sū-

dytas už veikimą prieš britus, 
Siekiant Airijos nepriklausomy
bės. Sūnus anksti ėmė veikti 
airių Fianna Fail (likimo par
tijos) eilėse ir buvo jos išsta
tytas kandidatu j prezidentus. 
Childers senelė buvo airė, iš čia 
ir kilo tos šeimos ryšiai su Ai
rija. Prezidento motina buvo 
amerikietė iš Bostono. Ameri
kietė yra ir jo antroji žmona. 
Vienas sūnus dirba Mayo kli
nikoje Rochester, Minn.

Childers tik 1933 m. tapo Airi-

ramą.

Įgaliojus senato nutarimui, 
lėšos karo veiksmams Kambodi- 
joje nutruks. Sen. Mansfieldas, 
kuris visus ragino atimti lėšas, 
pareiškė, kad “pagaliau, nors ir 
13 metų per vėlai mes išeisime 
iš Pietryčių Azijos visiškai, be 
jokių sąlygų.

Saigone Pietų Vietnamo vy
riausybės sluoksniai skelbia, kad 
amerikiečiai tikisi karo paliaubų 
Kambodijoje, nes Hanojus pa
žadėjęs sumažinti Kambodijoje 
savo kariuomenės veiklą. Ameri
kos diplomatai apie šias viltis 
nekalba, tačiau jos kilusios po 
valstybės pasekr. asistento Sul- 
livano lankymosi Kambodijoje 
ir Saigone. Senato balsavimas

• Prancūzijos prezidentas 
Pompidou, išvykdamas iš Islan
dijos, pareiškė spaudai, kad jis 
su prezidentu Nixonu daug disku 
tavo, tačiau nieko nenutarė.
• Prie Islandijos krantų su

sidūrė britų žvejų laivas su Is
landijos laivu. Islandijos vyriau
sybė kaltina britus, o britai — 
Islandiją.
• Amerikoje bedarbių gegu

žės mėn. buvo 5% arba 4.4 mili
jonai žmonių, panašiai kaip ko
vo ir balandžio mėn. Jaunimo 
tarpe bedarbių nuošimtis siekia 
15.4%, o negrų — 9.4%.
• Erdvės tyrinėjimų agen

tūra paskelbė, kad antrosios įgu
los kelionė į erdvės stotį Sky- 
lab įvyks liepos 27 d.
• Komunistai susprogdino 

Pietų Vietname artilerijos svie
dinių sandėlį vos 12 mylių nuo 
Saigono. Sunaikinta 3,000 tonų 
sviedinių.
• Kolumbijos lėktuvo pagro

bėjai, reikalavę didelių įsumų 
už lėktuvo ir jo keleivių palei
dimą, pagaliau sutiko priimti iš 
lėktuvų bendrovės 50,000 dol. Pi
ratai įsakė pilotui skristi iš Aru- 
bos salos, Karibų jūroje. į Peru.
• Oro biuras paskelbė, kad 

šiais metais Amerikoje jau buvo 
700 uragonų. nors birželio mė
nuo yra svarbiausias uraganų 
sezonas.
• Mississippi upė, jau pradė

jusi nuslūgti. vėl ėmė tvinti nuo 
praėjusios savaitės lietaus Mis
souri ir Illinois valstijose.
• Sen. Erwin, paskaitęs iš fe

deralinio teisėjo gautus, buvusio 
prezidento patarėjo Dean išneš
tus iš Baltųjų Rūmų dokumen
tus, pareiškė, kad kai kurie vy
riausybės nariai turėjo “Gesta
po mentalitetą". Dokumentai įro
do. kaip vyriau^bė šnipinėjo 
savo žmones. Senatorius tar
sis su žvalgybos agentūrų vedė-

tikos bruožai, nustatytos bendros d. paskelbė, kad Libijos lėktuvai 
gairės, lyg nauja Atlanto Char- ' persekiojo Amerikos C-130 75 
ta, o tik po to būtų sprendžiami mylios nuo Libijos pakrančių, 
atskiri klausimai. Prancūzija Amerika nepripažįsta Libijos pa- 
pasisakė prieš gaires ir deklara- skelbtos 100 mylių oro zonos, 
cijas, siūlydama kalbėti konkre- | Libijos skunde netrūksta pa
čiai ir atskirai apie atskirus da- reiškimų apie jos pasiruošimą 
lykus: prekybą, žemės ūkio pro- aukotis ir kovoti iki mirties 
blemas, valiutą, gynybą ir pan. prieš Amerikos agresijos jėgas.

Abu prezidentai sutarė, kad j Amerika atmetė Libijos kalti- 
pasikalbėjimus reikia tęsti to- nimus, kad Amerika siekianti 
liau. Juos tęs patarėjas Kissin- išnrovokuoti susikirtima su La
geris su prancūzų užsienio rei- biją. Valstybės departamentas 
kalų ministeriu Jobertu.

Jau aiškėja, kad Pompidou 
yra nusistatęs prieš Europos 
valstybių galvų susitikimą su 
prez. Nixonu. Tokia viršūnių 
konferencija esanti per anksty
va.

Netoli derybų pastato apie 
2,000 Islandijos komunistų de
monstravo prieš Amerikos politi
ką Kambodijoje, pasmerkė bri
tų laivų įplaukimą į 50 mylių 
zoną nuo Islandijos krantų. Daly
viai nešiojo nemažai Viet Con-1 
go vėliavų ir pasisakė prieš 
Amerikos aviacijos bazę Kefla- 
vike, Islandijoje.

j pareiškė, kad Amerika neturi 
jokių agresyvių intencijų prieš 
Libijos žmones ir Amerikos da
liniai niekada nepažeidė Libijos 
suvereninių teisių. Amerika iš
alkino Libijos vyriausybei tai, 

j kad Amerika nepripažįsta spe
cialios oro zonos — 100 mylių 
spinduliu nuo Tripolio miesto — 
kurią paskelbė Libijos vyriau
sybė. Tokia zona nesiderina su 
tarptautine teise, paaiškino val
stybės departamentas.

rius Roberto Erskine Childers, 
kuris 1922 metais buvo sušau-

jos piliečiu, o nuo 1938 m. bu- gali komunistų apetitą padidin- 
vo Airijos parlamento nariu. ti ir karo paliaubas atitolinti.

jais, ar galima tuos dokumentus 
paskelbti ar — ne.

Erdvės stotyje 
poilsio diena

HOUSTON AS. — Erdvės sto
tyje įsikūrę astronautai vakar 
nieko nedirbo, nes septintoji šios 
kelionės diena skirta poilsiui. Už
vakar pagal plana buvo vykdomi 
medicinos bandymai, imami 
kraujo pavyzdžiai. Kiekvienas 
astronautas buvo sukamas spe
cialioje kėdėje, norint nustaty
ti, kaip į tokį sukimą reaguoja 
kūno organai, kaip astronautai 
praranda balansą arba apsvaigs
ta.

Elektrą Skylab stočiai gami
na tik teleskopo patalpose esan
čios baterijos, iš kurių 18 bate
rijų veikia 16. Teleskopui skir
tose erdvės stoties patalpose ke
turi solariniai sparnai yra išsi-

džia atleido iš pareigų karo 
laivyno viršininką admirolą 
Constantine Margaritis, kuris 
vadovavo laivynui nuo 1969 m. 
Prieš atleidima jis buvo pakeltas 
į pilnus admirolus ir paleistas į 
atsarga. Atleidimas rišamas su 
neoavykusiu karo laivyno kari
ninkų sąmokslu nuversti vyriau
sybe.

Karinis tardytojas renka me
džiagą iš suimtų 200 karininkų 
ir tos medžiagos tikslas esąs ap
kaltinti egzilėje gyvenantį ka
ralių Konstantiną, kad ir jis 
prisidėjęs prie laivyno karinin
kų maišto. Karalius gyvena Ro
moje ir iki šiol, to maišto nepa
smerkė. Valdžios spauda daug 
rašo apie monarchijos panaiki
nimą ir respublikoą įsteigimą.

Nauju karo laivyno viršininku 
valdžia paskyrė adm. Petros 
Arapakis, buvusį Egėju jūros lai
vyno vadą.

Graikija jau 140 metu yra mo
narchija, išskyrus trumpas per
traukas, kaip karo metu ir 1923 
iki 1935 m. Po antrojo Pasauli
nio karo, 1946 m. gyventojai di
dele balsų dauguma pasisakė už 
monarchiją. Kitas referendu
mas 1968 m. priėmė net 92% 
balsų konstituciją, kuri Graiki
ją skelbia esant “karūnos demo
kratiją“. Karaliui Konstantinui 
konstitucija numatė teisę su
grįžti į Atėnus, kai bus vykdo
mi vyriausybės rinkimai. Jų ta
čiau karinė diktatūra neskelbė, 
teisindamasi, kad karalius yra 
nepalankus vyrausybei ir su jo 
grįžimu gali sugrįžti “senoji 
tvarka“. Karalius graikų val
džios būdavo pristatomas kaip 
kliūtis parlamentarinės demo
kratijos sugrąžinimui.

Marinu komendantas gan. Robert , , . , . . .
Cushman irgi MvMb i Watergate by- skleidę, bet jų gaminamos ener- 
lą, nes jis būdamas ČIA vicedirekto- gijos neužtenka visai stočiai ir 
rium, Baltuiu Rūmu praio^^' t>*dė- . . ,, . .
jo aprūpinti Howard Hunt vadovauja- v>SiemS uždaviniams.

kia pasukti visą stotį, kad ka
meros ir teleskopai žiūrėtų že
myn. Tada solariniai stoties 
sparnai atsiduria šešėlyje, jų 
nesiekia saulės spinduliai ir ne-

ma inipinėjimo grupe ČIA įrankiai*. I 
perukai*, dokumentai* ir fotografavi

mo aparatai*.

žemės tyrinėjimai buvo nu
traukti, nes tokiam darbui rei-

gamina elektros. Todėl žemės 
stebėjimas atkauktas.



ALFONSAS NAKAS

Dėmesio verti jaunimo anketos duomenys
Praeitų metų pradžioje ga

vau Jaunimo Žygio Už Tikėjimo 
Laisvę anketų. Joje buvo 33 
klausimai religijos — tautybės 
temomis. Dabar, už keliolikos 
mėnesių, minėtos organizacijos, 
kur:os vardą ištisai tariant gali 
ir ležuvį nusilaužti, bet kurių 
patys vadovai trumpina į JTL, 
kas, manau, reiškia, Jaunimas 
u' i Tikėjimo Laisvę, tad ta san

trumpa toliau nųųdosiuosi, pir
mininkas Romuąldaa Baublys 
man prisiuntė anketos duome-
ri ;s. Prašo paskelbti spaudoje ir pagal

tūkstantius ar dviejų tūkstan
čių žmonių atsakymais, skaičių I 
laikau labai imponuojančiu. Iš. 
jo labai patogu išvesti nuošim-' 
čius. Toliau, skaičius nuošaly' 
palikęs, tik nuošimčiais beope- 
rtrosiu, nors JTL vadovai smulk
meniškai surašė ir skaičius, ir 
nuošimčius.

Į anketos klausimus atsakiu
siųjų 67% yra JAV lietuviai, po 
12% iš Kanados ir Anglijos, 3% 
iŠ Pietų Amerikos ir po 2% iš 
Italijos, Vokietijos, Australijos, 

užsiėmimų daugiausia stu
dentų —. 31%. Seka kunigai — 
17%, namų šeimininkės ir dar- 
būninkai — po 7%, inžinieriai 
ir mokytojai — po 5%>. tarnau
tojai ir “nedirbu” — po 4%. Dar 
apie dešimt kitų kategerijų po 
du nuošimčius, po vienų, arba 
tik po vienų kitų asmenį (nė 
nuošimčio nesudarant). Pagal 
vedybinę padėtį, nevedusieji su
daro 56'v, vedusieji 34%, naš
liai 2%, išsiskyrę 1% ir T'%. ne

pakomentuoti. Paskelbti išti
sai deja, būtų man žiauriai di- 
del s darbas, nes duomenys ūži- 
mą 17 puslapių ir yra visaip su- 
ra’zgyti-sumaizgyti. čia panau
dosiu tik kai kuriuos, mano nuo
mone, pačius svarbiausius.

Į anketos klausimus atsakiu
siųjų būta 508. Turint galvoje, 
kad ir visokie amerikietiški nuo
monių tyrimo institutai tesinau
doja tik kelių šimtų, o rečiau

Amerikietė aktorė Shirley MacLaine Hong Konge, prieš važiuojant 
j komunistinę Kiniją, kur ji studijavo "moters vaidmenį Kinijoje".

SPECIALŪS BUŠAI | NAUJIENŲ PIKNIKĄ
Sekmadienį, birželio L0 čfifeną. specialūs CTA busai veš či- 

kagiečius į “Naujienų” Piknikų. Lygiai .11:00 valandų ryto 
basai paims žmones nuo “Naujienų” (18-tos ir Halsted gat
vių kampas). Už kebų minučių jis sustos Bridgepor te 
ties Lietuvių Auditorija ir paims ten piknikan norinčius nuva
žiuoti. Vėlia u 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 SL, California ir 63rd 
SL, California ir 71st SL, o iš ten jau važiuos tiesiai į Willow 
Springs ir Bučo Sodų, kur bus piknikas.

Lygiai 1 vak po pietų išvažiuos antras busas. Vietoj Califor
nia Ave., jis važiuos S. Western Ave. Western Ąvęn,ue sustos 
prie 43-čios, 4 7-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 valandų vakaro.
Kelionė į Piknikų ir atgal (round trip.) kainuos $3.00.

Kaip nuvažiuoti j NAUJIENŲ pikniką

įėję eseiių Buco sodų, vadinamą 
Willow West Picnic Grounds.

Birželio 10 d. NAUJIENŲ pik
nikas pyks Buco sode, kuris 
yra prie German Church Hoad. 
83-ė»os gatvės tąsa. Bučo sodas 
jra tarp Widow Springs kelio 
ir Wolf Bond

Taigi visi keliai, kurie veda 
prie Kočios ir Willow Springs 
Road sankryžų, veria tiesiai j 
NAUJIENŲ piknikų.

H IK-os kolonijos, Bridgepor- 
to. Brighton Parko ir kitų mi
nėtų apylinkių kolonijų geriau
sia yra paimti Archer Road, ku
ris vėlinu vadinasi US 4-A ir 
važiuoti iki Willow Springs 
miestelin Tenai reikia pasukti 
į dešinę, |>»*r vaši uoli du tiltus, 
einančius i>ec Chicago* kanalu ir 
Ltvįilnmrs Hi\n u pnsnkli i li&:

kas važiuoja iš šiaurinės arba 
vakarines Chicagos dalies, tai 
tiems geriausia naudotis Wil
low Springs iM-lta Wolf Road 
kbu šie keliai nuveda tiesiai iki 
German Church Road.

H Marqiwlle Parko važi uo
luotieji gali naudoti 79-»ę kelių. 
X7-lų. kelių arlia 95-tų kelią. Jie 
turi pasiekti Wetdhwoilh Road, 
pervažiuoti jau suminėtus ka
nalus, pasiekti German Church 
R<»)mI ir įvažiuoti j Bučo 
soiių

Kviečiame visus čikagiečius 
atvykti j NAUJIENŲ rengiamą 
f»ikn;kų.

K'ljrisip Pilniki;’ Roolt*

pažymėjo. Pagal lytį 60% vyrai, 
35% moterys ir 5% nepažymė
jo.

Nesismulkindami, kokius at
sakymus davė dvasiškiai, kokius 
pasauliečiai, kokius vyrai, ko
kius moterys, kokius jaunesni, 
negu 18 metų, kokius 19-25 me
tų, ar 26-39 metų, ar virš 40 
metų, čia susipažinsime tik su 
visų 508 atsakymais, vis laikan
tis procentinio skaičiaus.
Pirmasis anketos skyrius pava
dintas “Lietuvybė / Religija’.

Jame klausimai ir atsakymai 
šitaip atrodo:

1.1 Ar yra ryšys tarp tauty
bės ir religijos? (lietuviškumo- 
religingumo ?) Atsakymai:

1. Yra — 69% (toliau ženk
lo % nebeminėsiu); 2. Nėra — 
9; 3. šioks toks — 21.

1.2 Ar svarbu, kad krikšto 
apeigos būtų (atliktos lietuvių 
kalba? 1. Svarbu — 51; 2. Nau
dinga — 32; 3. Neturi reikšmės
— 15.
• 1.3 ‘Ar svarbu, kad lietuvių 
vaikai turėtų galimybę priimti 
sakramentus lietuvių kalba? 1. 
Svarbu — 59; 2. Naudinga — 
29; 3. Neturi reikšmės — 10.

1.4 Ar mokai (ar mokytum) 
savo vaikus melstis lietuviš
kai? 1. Taip — 83; 2. Ne — 7.

1.5 Kokia kalba praktikuoji 
religija? 1. Lietuviškai — 46; 
2. Keliom kalbom — 46; 3. Ne 
lietuviškai — 3.

1.6 Kas turėtų lietuvių vai
kus mokyti lietuviškai tikėjimo 
tiesų, maldų, giesmių ir t. t.?
1. Lituanistinė mokykla — 40;
2. Specialios pamokos parapijo
je — 47; 3. Patys tėvai — 63; 
4. Niekas — 2.
Antrasis skyrius — ’’Parapija”

2.1 Ar priklausai lietuviškai 
parapijai? 1. Taip — 80; 2. Ne
— 16.

2. 2 Ar lietuviškų parapijų pa
jėgumas yra vien tik aplinkos 
lietuviškumo rezultatas? 1. Taip
— 63; 2. Ne — 27.

2.3 Ar gyva lietuviška pa
rapija sugebėtų sutraukti toliau 
gyvenančius lietuvius? 1. Taip
— 87; 2. Ne — 9.

2. 4 Ar lietuviškon parapijon 
turėtų būti priimami svetimtau
čiai? 1. Taip — 44; 2. Ne — 
26;3. Nesvarbu — 23.

2. 5 Ar jaunimo naudojimasis 
lietuviškos parapijos patalpomis 
prisideda prie jų tautinio at
sparumo ? 1. Taip — 87; 2. Ne — 
9.

2.6 Ar jaunimas nori lietuviš
kai parapijai priklausyti, jų iš
laikyti? 1. Dauguma — 27; 2. 
Kai kurie — 53; 3. Nežinau — 
U.

2.7 Ar lietuvio parapiečio 
didesnis įsijungimas į savo lie
tuviškos parapijos gyvenimų 
padėtų išlaikyti lietuvybę? 1. 
Taip — 86; 2. Ne — 10.

2. 8 Ar turėtų būti skirta da
lis parapijos rinkliavos lietuviš- 

Ikiems religiniams reikalams? 1. 
Į Taip — 77; 2. Ne — 15.

2.9 Ar lietuvių parapijų klebo
ną s turėtų būti skiriami tik tie

kunigai, kurie gerai moka lie
tuvių kalbų ir yra susipažinę su 
lietuvių visuomeniniu gyvenimu ?
1. Taip — 81; 2. Ne — 8; 3. Ne
svarbu — 9.

2.10 Ar į lietuviškos parapi
jos tarybų turėtų įeiti parapi
jai priklausą svetimtaučiai? 1. 
Taip — 44; 2. Ne — 48.

2.11 Ar Altą, Bendruomenė, 
Vlikas turi teisę rūpintis para
pijų lietuviškumu? 1. Altą — 1;
2. Vlikas — 1; 3. Bendruomenė
— 21; 4. Visi — 61; 5. Nei vie
ni — 11.

Trečiasis skyrius—“Da’as iškija”
3.1 Ar išeivijos kunigų tauti

nio susipratimo laipaife turi įta
kos lietuvybės išlaikymui ? 1. La-, 
bai daug — 73; 2. šiek tiek — 
21; 3. Nieko nereiškiu — 3,

3. 2 Ar lietuvių parapijų kle
bonai nori išlaikyti savas para-, 
pijąs lietuviškas? 1. Dauguma
— 46; 2. Kai kurie — 41; 3, Re
tas kuris — 7; 4. Nei vienus — 
1. >: ■ .

3. 3 Ar lietuvių parapijų kle
bonai deda pakankamai pastan
gų išlaikyti ju parapijas lietu
viškas? 1. Dauguma — 27; 2. 
Kai kurie — 51; 3. Retas kuris
— 15; 4. Joks L

3.4 Ar lietuvių parapijų kle
bonai įsileidžia per- daug sveim- 
taučių? 1. Taip — 21; 2. Ne — 
32; 3. Kai kur 36.J€• -

3.5 Ar lietuviu parapijų, kle- 
bonai pakankamai domisi lietu
višku visuomeniniu gyvenimu? 
1. Beveik visi — 21; 2. Kai ku
rie — 54; 3. Retas kuris — 17; 
4. Nei vienas — 1.

3. 6 Ar bendrai lietuviai ku
nigai pakankamai domisi lietu
višku visuomeniniu gyvenimu?
1. Beveik visi — 27; 2. Kai kurie
— 57; 3. Retas kuris — 9.

3.7 Ar aukštesnioji lietuvių 
dvasiškija gina lietuviškumų 
reikalo atveju? 1K Taip — 36; 2. 
Kai kada — 41; 3. Ne — 12.

3. 8 Ar yra ryšys tarp lietu
vių parapijų padėties ir nuolat 
mažėjančio lietuvių kunigų prie
auglio? 1. Taip — 66; 2. Ne — 
23.

3. 9- Ar reikia dvasios vadų, 
kurie išimtinai būtų paskirti 
dirbti su jaunimu? 1. Taip — 
83; 2. Ne — 11.

3.10 Ar reikįa daugiau lie
tuvių kunigų ? 1. Taip— 88; 2.Ne
— 5.
Ketvirtasis ir paskutinis skyrius 

— “Savivalda”

4.1 Ar reikia Vatikano pra
šyti paskirti pastovių grupę dva
siškių, kurie rūpintųsi tiktai 
lietuvių parapijų gyvybiniais 
klausimais, lietuvių kalbos ir 
papročių naudojimu religinėse 
apeigose, religine literatūra ir 
t. t.? 1. Būtų naudinga — 70;
2. Gal būt — 28; 3. Nenaudinga
— 5.

4.2 Ar lietuviai vyskupai tu
rėtų turėti teisę skirti ir pakeis
ti parapijų klebohus, misijų ve
dėjus, kitų pareigų neturinčius 
savo padėjėjus bei dvasios va
dus? 1. Taip — 77; 2. Ne — 14.

4.3 Ar lietuviai vyskupai tu

rėtų gauti nuolatinę finansinę 
i. paramų iš lietuvių pampi jų ųr/ir 
Į Amerikos vyskupų savo uždavi- 
i niams vykdyti? 1. Taip — 76; 2. 
| Ne — 1|.

4.4 Ar reikalinga Amerikoj 
| (ir kitur) bent viena savaran
kiška lietuvių vyskupija kuriai 
galėtų priklausyti visi lietuvių

' kilmės asmenys bei visas lie- 
į tuvių bažnytinis turtas ir kuri 
titfėtų tau pačias teises, kaip 
visos Amerikos vyskupijos: 
šventinti, skirti, perkelti kuni
gus; steigti parapijas, vienuoli
jas, mokyklas, globos įstaigas ; 
atstovauti lietuvius bažnytinia
me gyvenime? 1. Taip — 77; 2. 
Ne —— 13.

4.5 Minėta vyskupija turė
tų būti tiesioginiai atsakinga: 1. 
Vatikanui — 65; 2. Amerikos 
(kitų kraštų) Vyskupų konfe
rencijai— 20.

4. 6 Kai kurioms lietuvių pa
rapijoms vadovauja Rietuvių kil
mės klebonai, kurie nesijaučia 
lietuviais ir nemato reikalo lie
tuviškas parapijas išlaikyti. Ar 
tokioms parapijoms būtų gali
mybė išlikti lietuviškoms, jei 

jos priklausytų lietuvių vysku
pijai? 1. Taip — 68; 2. Ne — 
18. *

Tiek vienoje duomenų lente
lėje surašytų klausimų ir pro
centinių bendro skaičiaus atsa
kymų. Klausimai kartojasi vi
sose trijose lentelėse, tik jau at
sakiusieji kitur skirstomi arba 
pagal amžių, arba pagal pasaulie
čius - dvasiškius. Anketos duo
menys įdomūs vienaip ar kitaip 
■juos surašytus skaitant tik, sa
kau, man kitų lentelių turinį 
skelbti jau būtų perdaug. Ma
nau, kad JTL darbuotojai po vie
nų anketos egzempliorių pasiųs

ir visoms mūšų redakcijoms..
Mano nuomone, kai kurie 

klausimai anketos paruošė jų ne 
visai tiksliai išreikšti, todėl ir ne
nuostabu, kad į klausimus an
ketas gavusieji neatsakė visų 
šimtu nuošimčių, o kai kur at
sakyta, kad ir mažo nuošimčio,! 
labai nerimtai. Pavyzdžiui, 3. 21 
klausime, ar lietuvių parapijų 
klebonai nori išlaikyti savas pa- į 
rapijas lietuviškas, anketos pa- 
ruošėju pakištas atsakymas Nr. 
4 (“Nei vienas”) rado vieną 
nuošimtį pritarėjų. Taigi, 5 at
sakytąja! kategoriškai pasmer
kė visos išeivijos klebonus, kaip 
lietuvybės sabotuotojus. Iš kur 
jau jie žino, tad tikrai nei vieno

klebono, norųjį išlaikyti fie- 
tuviškaa parapijas, nėre?T>i tik 
parodė, kad ir kvafliauoMbO pa
kištas klausimas randa! save pri
tarėjus. Tas pats ir su klausi
mo 3.3. 4-j u atsakymu, ir su 
3.5 tuo pačiu numeriu. ' j 1

Manding, anketa turėtų nau
dotis mūsų lietuviškų parapijų 
klebonai, kai jiems reikia derė
tis su vietiniais vyskupais. Ne 
pro šalį su anketa būtų susipa
žinti ir Vatikano didžiūnams. 
Nepaisant kai kurių mažų ne
tikslumų ir neaiškumų, apla
mai anketos duomenys atsklei
džia liaudies norus bei tikslus. 
Anketos atsakymuose liaudies 
balsas gana aiškus.

f,

not j u st 
saving 
but . 
learning 
I at the highest legal rate

■

(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

Yearly

CERTIFICATE ACCOUNTS
$J,000_or more -1 Year Maturity

YIELD INCREASES TO 5.92% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

CERTIFICATE ACCOUNTS 
000 or more-3 Months to 
than 1 year Maturity 

0 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

KBS: Deposits received by the 19th. of the month earn interest from the 1st, if the funds remain on depost 
bo the end of the interest period. Deposits after the 10th of the month earn from date of receipt 

ANO: On Passbook account, interest paid to day of withdrawal. -

ANO LOAN ASSOCIATION
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO/CHICAGO, ILLINOIS PHON€ 8474.M0
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KUN. JURGIS ŠARAUSKAS

Labai mielas lietuviškos Sta
sio ir Marijos šarauskų šeimos 
sūnus Jurgis šarauskas gegu
žės mėn. 9 d. St. Mary of the 
Lake kunigų seminarijos kop
lyčioje, Mundelein, Chicagos 
arkivyskupo kardinolo J. Co
dy, drauge su kitais 37, buvo 
įšveutiutas į kunigus.

Šventinimo iškilmės ypač di
dingos, iškilmingos. Penki vys
kupai, keli šimtai įvairių pa
rapijų kunigų, daug seselių 
vienuolių ir tūkstantinė minia 
pasauliečių dalyvavo iškilmė
se. Dalyvių tarpe buvo ir Chi
cagos meras R. Daley, kurio gi
minaitis taip pat tapo kunigu.

Šventinimo apeigose buvo 
daug gražių, jaudinančių aki- 
mirktų. Minia audringai baž
nyčioje plojo pasitikdama nau
juosius kunigus. Kažkur toli 
aidėjo bažnyčių varpai, mis-

tiškai skambėjo visų šventųjų 
litanija, kandidatams gulint 
prie altoriaus kryžiumi; pati 
kunigystės konsekracija, gal
vas kardinolui kiekvienam 
spaudžiant ; rankų tepimas 
šventaisiais aliejais, aprengi
mas liturginiais drabužiais ir 
pan.

Stebint šias iškilmes, ne
noromis ne vienam nurieda 
ašara, ypač tėveliams, gimi
nėms ir artimiesiems. Tarpe 38 
įšventintųjų, nuoširdžiai gėri
mės ir sveikiname vienintelį 
lietuvį kun. Jurgį Barauską.

Po iškilmingų apeigų, semi
narijos parke, prie koplyčios, 
naujieji kunigai teikia pirmąjį 
palaiminimą tėveliams, bro
liams, sesutėms, artimiesiems 
ir pažįstamiems. Net ilgos eilės 
prie kiekvieno. Daugelis dva
siškių jiems bučiuoja rankas.

Po vhų iškilimų scmiAnrijo 
gražioje valgykloje buvo ben-j 
dri pietūs, čia kardinolas pa-1 
sakė gražią kalbą, sveikinda-l 
mas jaunuosius kunigus, jų tė- i 
vėlius ir artimuosius. Džiau
gėsi šių jaunų vyrų ryžtu , pa- Į 
siryžusių tyliai ir kantriai eiti I 
Kristaus pašauktuoju keliu, 
tarnaujant Dievui ir žmonijos 
gerovei. Kalbama protarpiais 
buvo nuotaikingai humoristi
nė, o linkėjimai skambėjo nuo
širdžiai ir tėviškai, lietuose 
dalyvavo taip pat ir Chicagos 
meras R. Daley.

Po pietų kardinolas J. Cody, 
stovėdamas prie durų, su kiek
vienu išeinančiu atsisveikino. 
Jūsų korespondentas pasisakė 
esąs lietuvis, kun. Jurgio Ša
rausko bičiulis. Tada kardino
las pareiškė: “Garbė lietuviams 
sulaukusiems gero kunigo. Jį 
pažįstu labai gerai. Jis puikus 
kunigas. Garbė ir tėveliams...

mobilius ir atitinkarfiai laiky
tis kelio pakraščio, o važiuo
damas dešine puse negali ste
bėti kas atvažiuoja iš užpaka
lio. Kadangi automobiliais va
žiuoja visokio plauko žmonės, 
dviratininkas negali laiku pa
sisaugoti nuo galimo užgavi- 
mo. (jp)

TAteOWE KLAtD)

Ąų ui j^apsįžįūrėj , |)r. 
Anyso rašinio ‘Traukimu arba 
geležinkeliu”, atspausdinto go 
gūžės .‘10 d. Naujienose, pavadi
nimas turėjo būti “Traukiniu 
arba lėktuvu”.

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT PER ANNUM 

$5000 or more 
certificates 

2 year min.

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM 

>1000 or more 
certificate* 
1 year min.

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

IM

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

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.

PER ANNUM 

investment 
Bonus 

certificates

CHICAGO

5% 5’4% sy4% 6%
Regular 

Passbook 
Account

90 Day 
Passbook 
Accounts

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

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

6245 South Western Ave. 476-7575

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

i

Gegužės mėn. 13 d., sekma
dienį, renkamės į St. Christo
pher parapijos bažnyčią. Čia 
kun. Jurgis Šarauskas atnašau
ja pirmąsias šv. Mišias. Baž
nyčia erdvi. Pilnutėlė parapi
jiečių. Jų tarpe gražus būrys ir 
ponų šarauskų artimųjų. Iškil
mės įspūdingos. Gaudžia var
pai, prie altoriaus artinasi kun. 
Jurgis šarauskas ir drauge su 
juo dar keturiolika kunigų, da
lyvaujančių ikonceūebruotose 
Mišiose. Šauniai skamba choro 
giedamos giesmės. Chorą taip 
pat yra suorganizavęs dabarti
nis kun. Jurgis šarauskas, čia 
praleidęs diakono dienas. Šv. 
Mišių metu ypač gražus aukų 
atnešimo momentas. Prie alto
riaus aukas atneša kun. Jurgio 
tėvai — Marija ir Stasys, bei 
sesutė Lina ir brolis Arūnas Ša- 
rauskai. Priimdamas aukas 
kun. Jurgis šarauskas pabu
čiuoja tėvelius ir čia pat nuo al
toriaus paėmęs įteikia savo my
limai motinai gyvų gėlių puokš
tę,. kaip nuoširdžiausio dėkin
gumo ženklą, Motinos dienos 
proga.

Po iškilmingų pirmųjų ŠV. 
Mišių, virš trijų šimtų kviesti
nių svečių susirinko į gražiai 
dekoruotą parapijos salę vai
šėms, kurias paruošė kunigo 
Jurgio šarausko tėveliai — Ma
rija ir Stasys šarauskai. Svečių 
tarpe daug šarauskų artimų
jų, o taip pat ir tos parapijos 
parapijiečių.

Vaišėms vadovavo parapijos 
klebonas kun. George Brown. 
Jis savo sveikinimo kalboje pa
žymėjo, kad kun. Jurgis ša
rauskas yra lietuvis, labai ma
lonus ir pareiffincas kunigas ir 
jam labai esą gaila, kad jis iš
keliamas į šv. Anastazo para
piją, Evanstone. Gėrėjosi ir 
bendrai lietuviais, kurie esą 
puikūs žmonės ir dėkojo, kad 
dalvvauja šiose iškilmėse.

Kun. Jurgis šarauskas buvo 
pasveikintas šampano tostu ir 
Ilgiausių Metų linkėjimais. 
Kun. Jonas Kuzinskas vadova
vo dainoms, kurių čia skam
bėjo daug ir nuotaikingai. Po 
vaišių, svečiai linksminosi iki 
vėlumos, o kun. Jurgis šaraus
kas laimino parapijiečius, su 
jais nuoširdžiai šnekėjosi ir vi
si džiaugėsi kun. Jurgio Ša
rausko ryžtu ir pasirinktu ke
liu.

Pažymėtina, kad kun. Jur
gis šarauskas perėjo įvairias 
gyvenimo audras. Nuo mažens 
buvo linkęs į kunigystę, semi
narijoje pakėlė ypatingai griež
tą rėžimą su dideliu kantrumu. 
Vėliau, jau diakonu būdamas, 
išgyveno didžiojo bandymo lai
kotarpį, blaškėsi pasauliečių 
gyvenimo sūkuriuose, bandė 
kitus kelius, tačiau sugrįžo į 
kunigystės kelią...

Jurgis Janušaitis
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DVIRAČIŲ MADA
Kad dviračiai ir sveikatos at

žvilgiu yra naudingi, ir oro 
neteršia kaip automobiliai, ir 
vietos gatvėse daug mažiau 
teužima, jau įrodinėti neberei
kia. Tai rodo nepaprastas dvi
račių pirkimas, kad fabrikai 
vos spėja gaminti.

Vidaus ir Transportacijos 
departamentas šiomis dieno
mis buvo sušaukęs interesuotų 
asmenų konferenciją, kurioje 
aptarė įvairius su dviračiu va
žinėjimu susietus klausimus, 
svarbiausia dviračiais saugiau 
važinėti takų įrengimas ir dvi
račių su autobusais suderini
mas, kad būtų galima dalį ke
lio važiuoti dviračiu, kitą da
lį autobusu, drauge pasiimant 
dviratį.

Panaši tvarka jau pradedama 
praktikuoti Kalifornijos Bay 
Area, kur užbrėžti specialūs 
dviračiams važiuoti rėžiai ir 
padaryti dviračiams pasistaty
ti gardai. Tik vienas klausimas 
sprendžiamas, atrodo ne taip, 
būtent ruošiamose dviratinin
kams privalomose taisyklėse 
yra sąlyga, kad gatve ar keliu 
važiuodamas dviratininkas pri
valo laikytis dešinės pusės, tai 
yra važiuoti ta pačia kryptimi 
su automobiliais. Važiuoda
mas kaire puse gali pats maty
ti prieš atvažiuojančius auto-

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

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

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

PRISTATYMAS.
Visuose musę skyriuose rasite didelį kiekį įvairiu aukštos koky

bės prekiy prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corporation
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

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

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

Cosmos Parcels Express Corporation
488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės)

FLOOR 21st.

NEW YORK, N. Y. 10022. — TEL.: (212) 758-1150/1

NEW YORK, N. Y. 10003 " *
NEW YORK, N. Y. 10011 135 W. 14 SL
BOSTON, Mm 02118, 271 Shawmut Avenue 
BOSTON, Mass. 02127, 389 West Broadway 
BUFFALO, N. Y. 14206, ------------
CHICAGO, Illinois 60622, 
CHICAGO, Illinois 60608, 
CLEVELAND, Ohio 44134, 
IRVINGTON, N. J. 07111, 
IRVINGTON, N. J. 07111, .
GRAND RAPIDS Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N. W. _______
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avenbe 3654255 
HARTFORD, Conn. 06114, 200 Franklin Avenue . . ? 246-9473 
LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St. 
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. 
NEW HAVEN, Conn 06511, 1329 Boulevard 
NEWARK, N. J 07108, 698 Sanford Ave.
PASSAIC. N. J. 178 Market 
PATERSON, N. J. 07505, 60 aadway r
PHILADELPHIA, Pa. 19122, >214 N. 5fh St.
PHILADELPHIA, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd. 
PITTSBURGH. Pa. 15203, 1307 E. Carson Street 
SAN FRANCISCO, Calif. 94H5, 2076 Sutter Street 
WATERBURY, Conn., 905 Bank Street 
WARREN, Mich. 48092, 29200 De Quindre % Block 

North of 12 Mile Road
WOODHAVEN, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Ave. TeL: 441-4712 
WORCESTER, Mass. 01610, 144 Millbury Street 
YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street

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

SAVINGS

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

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

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

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradienį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. 
Ketvirtadienį nuo 9 iki 6 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. Haisted St Chicago, HI. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti.

TeL 421-3070



IBB LITHUANIAN DAILY NBWB
Publuhed Daily Except Sunday by The Lithuanian New Pub C*., Inc. 

17» Sa. Helated Street, Chicago, 1IU 9MO6. TetagAene MA MW6

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Subscription Rates:
In Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year. 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
ether countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams  $22.00
pusei metų$12.00 
trims mėnesiams$7.00 
vienam mėnesiui  $3-00

Kitose JAV vietose:
metams $20.00 
pusei metų$11.00

Naujienos eina kasdien, ^skiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halstad St, Chicago. 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti palte Money 
Orderiu kartu ra užsakymu.

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

Sniečkaus kova prieš vėjo malūnus
Lietuvos komunistų partijos pirmasis sekretorius, 

apsistatęs rusiškais ir lietuviškais sargais, visą laiką ve
da atkaklią kovą prieš vėjo malūnus. Rusai visoje Euro? 
poje pastatė geležinę sieną, pro kurią nepraleidžia jokio 
spausdinto žodžio, jokio necenzūruojamo laiško ir net 
trukdo tiesos žodį radijo bangomis. Pati Lietuva saugOr 
jama vokiečių, lenkų ir rusų pasienio sargų, kad niekas į 
Lietuvą nepatektų. Iš viso, laisvojo pasaulio žiniai labai 
sunku patekti į Lietuvą, o vis dėlto tos žinios Sniečkui ne
duoda ramybės.

Pačioje Lietuvoje rusai panaikino “buržuazinę” sant
varką ir išsiuntė į sovietų darbo stovyklas visus “buržu
jus”. Sustabdė visą lietuvių spaudą, nusavino lietuvių 
turėtas spaustuves, o redaktorius išvaikė arba išsiunti
nėjo įvairiems prievartos darbams. Jau ketvirtį šimtme
čio rusai, Sniečkų padedami, stato “socializmu” ir dedą 
pagrindus “komunistinei santvarkai”. Jeigu ne tie “bur
žujai”, tai “tarybinėje” Lietuvoje šiandien matytume gra
žiausią laimės ir džiaugsmo rojų, bet jie, nors ir išvyti, 
visą reikalą gadina. ,

Sniečkus, kaip jau minėjome, yra parašęs didelę 
knygą, kurioje yra šitoks paragrafas:

“Dabartinė buržuazinė ideologija, kurios pa
grindinis ginklas yra antikomunizmas, įvairiais 
būdais siekia prasiskverbti į jaunimo sąmonę, padėti 
ten apolitiškumą, nihilizmą, abejingumą socialistinei 
tikrovei, propaguoti nacionalizmą, paremti religines 
atgyvenas. Šmeiždami tarybinę tikrovę, siekdami 
sumenkinti vadovaujantį komunistu partijos vąid- 
menį, mūsų priešai, jų tarpe lietuviškieji buržuazi
niai nacionalistai užjūryje, norėtų suardyti moralinę 
bei politinę tarybinės liaudies vienybę, pakirsti jau
nimo pasitikėjimą vyresniųjų kartų iškovojimais, 
komunistinėmis idėjomis įr idealais. Pastaruoju me
tu vis aktyviau antikomunizmo fronte pasireiškia 
sionistiniai vadeivos. Jos kursto nacionalistines nuo
taikas, vykdo ideologines ir politines diversijas prieš 
mūsų šalį. Dėl to mes turime dar labiau sustiprinti 
kovą prieš buržuazinę ideologiją”. (A. Sniečkus, 
“Broliškoje TSRS tautų šeimoje, 71 psl.).
Kaip ta “buržuazinė ideologija” gali patekt; į “tary

binę” Lietuvą, šiandien sunku pasakyti. Jokio Ameriko
je leidžiamo lietuviško laikraščio komunistai neįsileidžia. 
Jeigu kas ir bando kokį egzempliorių Naujienų, Keleivio,

Dirvoj k Tftyftal tA tai ’'j įtUMN Ęazakevi-
čiaus MMNM sulaiko ir ne-

dinamų Vilių if tet ir šių
maskvinės politiko* Ūpų Lietuvos komunįui neįsileidžia. 
Kiekvieną Vilnie* ef^mplionus atidžiai cenzorių per- 
skaitomga Jeigu tiw numeryje mweius jijūri kokią 
pavojingą mintį ąrbą jeigu pastebi kokią redąktoriaus 
diskusiją dėl pnvcytafW W&ttab tai Vilniai* pašte su
stabdo net komunūtuojąpmų žmonių leidžiamą laik
raštėlį.

name
vie

tę broliai įr seserys pirmomis dienomis tiktai verkia. Sė
ja š™-
Klftarybinės” statybos ap- 

kyti, kaip atrodo atsta- 
į Tfikų pid** Jie neturi 
rys gyvena kolchozuose, 
b linguoja Galvės eže-

laiko 
bet p
ras. Kad nereikėtų žmonių vežti skersai Lietuvos ir pa
rodyti Baltijos jūrą, jie Nemuno užtvanką pavadino ma
riomis,

Sniečkus kalba apie užjūryje gyvenančių “buržujų” 
antikomunizmą ir jų pastangas paveikti Lietuvos jauni
mo sąmonę, kai jis labai gerai žino, kad joks “buržujus” 
prie tę jaunimo negali prieiti, neturi progos su juo pa
kalbėti, negali jam jokios knygos ar žurnalo pasiųsti. 
Sniečkus žino, kad jis niekus kalba. :

Sniečkus rašo, kad užjūrio “buržujai” stengiasi sėti 
“apolitiškumą, nihilizmą ir abejingumą socialistine tik
rove”, bet jis labai gerai žino, kad patys komunistai pa
naikino visas politines Lietuvos pąrtijąs, Lietuvos jau
nimui galima domėtis tiktai “komunistų partijos politi
ka’-’ arba nieku. Jeigu “komunistams” tikrai rūpėtų ko
munistinės idėjos, tai gal dar ir atsirastų jaunų idealistų, 
kurie susidomėtų komunistine ideologija, o vėliau ir ko
munistų partija,' bet Sniečkus žino, kad “tarybinėje” 
Lietuvoje jokio komunizmo nėra. “Tarybinės” Lietuvos 
“komunistai” nieko diskutuoti negali, nes jiems viskas 
jau sugromuliuota ir paruošta. Jie privalo praryti Snieč
kaus skelbiamą “ideplogiją” arba tapti ąpolitikais ir net 
nihilistais- Dėl abejonių socialistine tikrove jis gali tiktai 
Lietuvos “komunistus” kaįtinti. Dabartinė tikrovė yra 
Lietuvoje veikiančių lietuviškų ir rusiškų komunistų 
padaras,

Sniečkaus kalbą apie “buržuazinę ideologiją”, bet jis 
neprasitaria apie patį svariausią dalyką. Jis bijo net pa
minėti Įietuvisko jaunimo tarpe rusenančios laisvės ir 
žmogaus teisių idėjos. Jis žino, kad Kalanta žuvo dėl lie
tuvių tautos laisvės. Jam, kaip vyriausiam čekistui, ži
noma, kad Kaune ir kitur jauni lietuviai reikalavo laisvės 
lietuvių tautaį. Romas Kalanta, susidegindamas, pro
testavo prieš pilietinių teisių panaikinimą.

Sniečkus, kalbėdamas apie nihilizmą ir apolitiškumą, 
prašauna pro šikšnelę. Jo kova prieš “buržuazinę ideolo
giją” yra kova prieš vėjo malūnus. Lietuvoje kova eina 
už pagrindines žmogaus teises ir už viso krąštp laisvę.
—MBMBBeBO^B^BĮBMBB^^M

njfr*

VISI LIETUVIAI ĘIZNIEĘIAI
garsinkite^ naujienose

■MOŠŲ RŪPESČIAI IR UŽDAVINIAI

DĖL NAUJIENŲ KALTINIMO
P. STRAVINSKAS

Rūpinkimės savo spaudo* kul
tūra ir nesmukdykime jos Savo 
neapgalvotais rattpūs, dargi 
kitų visai nepagrįstąją kaltini
mais.

Lietuvių Fronto Bičiuliai, pa
skelbę ir Chjcagos lietuviuose 
išplatinę savp labai nevykusį 
propagandos — agitacijos la
peli apie kurį esu rašęs pirnies- 
niuose dviejuose straipsniuose, 
matyt, apsižiūrėjo, kąd ten jie į 
šalį nugalbėjo...

Todėl tuoj susigriebė ir išlei
do dar antrų lapelį, pavadintą 
“Susipažinkime su Lietuvių 
Fronto Bičiuliu idėjomis ir dar
bais”.

Perskaitęs jį, radau jau daug 
rimtesnį. Ten mūsų frontinin
kai pradžioje iškloja savo daug 
nuopelnų tautai ir visokių kito
kių .gerų darbų viešajam intere
sui, nors, manding, įr gerokai 
padidintų, iš adatos daug veži
mų priskaldytų, na, bet kas mū
sų nenorės, esant gerai- progai, 
pasigirt... Tai nedidelė nuo
dėmė. Į jų nekreipkime dė
mesio.

Tik vienas dalykas tai jau ne
gerai. Turiu galvoje to lapelio 
pabaigą, kur visai nepagrįstai 
užsipultos Naujienos, kaltinant 
jas tuo, kuo jos tikrai nekaltos.

KUO GI KALTINA 
FRONTININKAI NAUJIENAS?

Jje — kaltina jas:
1) nuolatiniu frontininkų kri

tikavimu;
2) skleidimu apie frontinin

kus šmeižtų ir “fabrikavimu” 
faktų;

3) netinkamu stilium ir ta
me, pasiekusiu “sunkiai toleruo
tinas ribas”.. •

ARGI NAUJIENOS TUO 
KALTOS?

Man atrodo, kad frontininkų 
visi trys kaltinimai Naujie
noms nepagrįsti. Pasisakysiu 
dėl kiekvieno jų trumpai ats
kirai.

1) Dėl frontininkų kritikos 
apskritai. -

Spauda yra kelti aikštėn pa
stebėtam blogiui. Tą daryti lei
džia gi, pirmiausia, spaudos 
laisvė. Kas gi yra spaudos lais
vė? Tai yra, anot Alexander 
Hamilton, laisvė skelbti spaudo
je tiesą, gerais motyvais ir pa
teisinamais tikslais, nežiūrint, 
ką ji beliestų — valstybės val
džią, jos žmones ar privatinius 
asmenis.

Tai, sakykite, mieli frontinin
kai, kokią gi jūs sudarote išimtį, 
kad negalima jūsų darbų spau
doje pakritikuoti, ypač kada 
tuose jūsų darbuose .randama 
kokių — dorinių ar kitų klaidų, 
kokio blogio?

Blogį kelti aikštėn, jį pas
merkti, nuo jo atsiriboti reika
lauja dargi ir moralė, ypač

krikščioniškasis doros mokslas, 
kuris jums, kaip “jauniems 
krikščionims demokratams”, 
(kokiais save, rodos, laikote) 
turėtų būti gerai žinamas (pla
čiau apietai esu rašęs Naujienų 
1960. VII. 19 ir VIII. 29 d. lai
dose).

2) Dėl frontininkų neva šmei
žimo.

Frontininkai kaltina Naujie
nas jų šmeižimu, bet nenurodo 
nei vieno šios rūšies kaltina
mojo fakto. O tą jie turėtų nu
rodyti. Ne tik faktą nurodyti, 
bet ir kaltę įrodyti, šmeižimą 
įrodyti nėra jau taip lengva. 
Neužtenka konstatuoti tik pa
skelbimą apie nukentėjusį kokio 
jį (jo vardą, jo asmens garbę) 
žeminančio dalyko, p reikia dar 
įrodyti ir kitų dalykų, pvz., as
mens norą įžeisti, vad. animus 
injurandi ir pan. Tą visa turi 
įrodyti gi frontininkai, kurie 
skundžiasi. O jie ničnieko ne
įrodo, netgi nei,, jų nuomone, 
nusikalstamojo fakto visai ne
nurodo. Tai kaip mūsų laik
raštį galima kaltinti šmeižimu 
ir tuo žeminti jo vardą visuo
menės akyse? šiuo atveju ne 
frontininkai yra nukentėjusieji, 
o Naujienas atstovaujantieji 
dėl to nepagrįsto jų laikraščio 
kaltinimo.

3) Dėl Naujienų stiliaus ir 
tono.

Spaudoje rašančiojo stilius ir 
tas vad. “tonas” yra individua
lus dalykas, į kurį nieks iš ša
lies negali kištis. Kiekvienas 
mūsų rašo savo būdu ir savais 
atspalviais. Vienas rašo švel
niau, kitas stipriau, vienas mėg
sta rimtą stilių, o kitas humo
ristinį. Teisė leidžia spaudos 
žmonėms rašyti pagal savo 
charakteri, pagal psichines sa
vybes, žodžiu sakant, kaip kas 
nori.

Todėl ir mūsų frontininkai, 
Naujienose paliesti, kokią jų 
klaidą nurodyti, mano nuomo
ne, neturėtų priekabiauti prie 
rašinio stiliaus ar to “tono”, o 
turėtų geriau atsakyti į klausi
mą iš esmės. Žinote, kas ima 
kabinėtis prie stiliaus ar tono, 
neatsakydamas į klausimą iš es
mės, tas pasirodo negalįs save 
apsiginti, save pasiteisinti iš es
mės. Tokiais atvejais žmogus 
geriau patylėtų.

Nedideli čia dalykai. Dėl tų 
frontininkų kaltinimų galima 
būtų čia ir visai nieko nerašyti, 
bet, sakau, reikia ir į juos atsa
kyt, parodant, kaip kartais mū
sų žmonės (šiuo atveju fronti
ninkai) neatsargiai švaistosi kal
tinimais kitiems, patys būdami 
kalti.

REYKJAVIKAS. — Islandijos 
vyriausybė pareikalavo, kad Na- 
to organizacija imtųsi žygių, kad 
Britanijos karo laivai ir žvejai 
pasitrauktų iš Islandijos 50 my
lių teritorinių vandenų. Islandi
ja padavė skundą ir Jungtinių 
Tautų Saugumo tarybai. Net 
34 britų žvejų laivai atplaukė į 
ginčijamus vandenis, lydimi tri
jų fregatų.

UŽSAKYKITE DABAR
TIK PER INTERTRADE

EXPRESS CORP.
GERIAUSIĄ DOVANĄ

l LIETU VĄ
SPECIALAUS RUBLIO 

CERTIFIKATAI
Yra geriausia Dovana. Inter- 
trade Express Corp, anksčiau 
tai sakydavo, o dabar taip sako 

jūsp giminės.
Su jais jūsų gimines galį gau

ti ką uk jie nori uz aan regu
liarios karnos. Yra tas pat kaip 
įeiti į krautuvę su 10U aoL ir nu
pintu ten prekių už 200 ar 300 
aoi. netgi aaugiau.
INTERTRADE EXPRESS CORP, 
mielai atsius įrodymus visai 

veltui.
Specialaus Rublio Certifika- 

tus galima pakeisti į paprastus 
rublius anksčiausia kursu.

Pilnai garantuoti ir duoda 
greičiausi* patarnavimą. Certi- 
tikatai yra pristatomi per 3 
savaites. Specialaus Rublio 
kaina yra $2.o0.
Jokip primokei imp nėra. Jūs 
galite siųsti bet kokią sumą.

Reikalaukite mūsą veltui siun
čiamą iliustruotų katalogų.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADf
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
Fifth Floor

New York, N. Y. 10010
Tei. 982-1530

SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ

GREITAS PRISTATYMAS

Pasirinkite iš šių naujų modelių
ZHIGULI VAZ 2191 $3520.00

Naujas pagerintas eksporto 
modelis.

ZHIGULI VAZ 2103 $4036.50
FURGON STATION WAGON

$3881.25 
MOSKVITCH 412 IE $3570X0 
EXPORT MODEL
MOSKVITCH 408 IE $3285.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968

$2250.00
Reikalaukite mūsų specialaus 
Biuletenio su automobilių pa
veikslais. Dėl apartmentų ir 
dėvėtų drabužių ekskursantams 
iš SSSR taip pat reikalaukite 

specialių katalogų.

Mes turime 24 metų patyrimą 
šiame biznyje ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų.

==s===o;
JONAS AUGUSTAITIS

Suvėluotas atsakymas ir 
nepamatuotas pasiteisinimas

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

10
Toliau, Raštikis, rašo kaip jis pasiėmęs 

Krašto apsaugos ministerį K. Musteikį, va
žiuoja pas prezidentą Smetoną ir kariuo
menės vardu ragina sudaryti naują vyriau
sybę. Smetona du kartu atsispiria Raštikio 
raginimams imi trečio karto nusileidžia; 
buvo iššauktas, Raštikio pasiūlymu, Čer
nius, atvykęs sudarė keturių generolų vy
riausybę su buvusiais opozicijos atstovais, 
kaip Raštikis gyrėsi; sudarius Černiaus vy
riausybę. Raštikis pasakė per radijo kalbą 
į tautą, tauta nurimo ir iš visur pasipylė 
Raštikiui sveikinimai! Tas viskas yra Raš
tikio aprašytame I-me tome, pusi. 552 — 
557, todėl dėl ilgumo, necituojama, pa
tariama pasiskaityti! Tad ar čia kritikų 
išgalvoti priekaištai? !

Toliau... Raštikis giriasi Merkio ka
bineto sudarymu, kaip savo nuopelnais, 
tai vėl, kitoje vietoje, pasiūlius Smetonai 
Merkį į pirmininkus ir Krašto apsaugos 
ministerius Raštikis piestu stoja prieš Mer
kį ir gauna iš Smetonos “ultimatumą“ — 
arba Raštikis sudaro vyriausybę, arba 
Smetona pasitraukia. Raštikis nusileidžia 

ir Smetona pasilieka (žiūr.: Respublikos 
Prez. ultimatumas kariuomenės vadui, 
Merkio vyriausybės sudarymas, pust 631 
— 636, I-as t, vėl dėl ilgumo be citatų). 
Čia jau Merkys niekam netikęs .

Ir dar toliau Raštikis rašo apie Smeto
ną “Aš visada gerbiau ir tebegerbiu buvusį 
Lietuvos Resp. Prezdentą Antaną Smetoną 
ir vertinu jį, kaip vieną iš didžiųjų lietu
vių tautos asmenybių” (Rašt pusi. 583. 3 t.) 
Sayo knygos pradžioje dar rašo: “Pažino
jau Antaną Smetoną gana gerai. Vertinau 
ir tebevertinu jį, kaip tąųrų lietuvį patri
otą, gilų mąstytoją ir prityrusį politiką. 
Jokiu būdu negaliu sutikti su tais kritikais, 
kurie visai nevertina buvusį Lietuvos Res
publikos Pręzideptą ir kaip valstybininką 
ir kaip politiką ir kaip žmogų“ (BaąL pusi. 
26. 3 t.) (m. pbr. J. A) ir nedaug toliau 
(pusi. 48) Raštikis įdeda iš “Naujienų” 
(1966. XII) ilgą Augustaįčio citatą, Rupio
je AugusUitis kritikavo įr nuvertiną SiRp- 
tpną kaip valstybininką, kaltindamas jį, 
kad jis paskyrė tuo kritišku inmneiRp vy
riausybės pirmininku Merkį (1939. XI. 21 — 
1910 Yl- 1“) prįeš visų nepritarimą — ir 
net tautininkų sąjungos — tik tam, kad 
Merkys atleistų Rašlikį. Tą ilgą citatą Raš
tikis baigia Ąugustąičįų žodžiais: “Tai ryš
kiausia Smetonos savybė. Statyti save aukš
čiau valstybės reikalui” Rąšt. pusk Vį, 3 
t.). Ir čia pat Raštikis nuo savęs dar pride
da: ^Teisingai rašo maųo tik ką paminėtas 
J. Augustaitis, kad Merkys tada buvo pre

zidentui Smetonai Raštikiui pašalinti” (R. 
ibid. pusi. 49, 3 t.). Tai ar čia yra Raštikio 
nesutjkimąs su kritikais., kurie nuvertina 
Smetoną? Visai priešingai. Netiekdamas 
daugiau papašjų pi ieštąrąvimų ir veidmai
nysčių Raštikio a tsi trupiniuose, (ju yra 
apsčiai) ypatingai žrponių vertinimuose, 
tenka pasakyti, kad Raštikio ątsijpįninius 
negąljma imti rindaį ir juos vertinti taip 
kaip priderėtų vertinti kar’uomeąęs vado 
atsiminimus bęi jo atsakymus kritikams. 
Galima sasiskaityli. kąrtaįs ąusijuoktL bet 
dar daugiau nuliūsti...

Ir užbaigai dar porą sakinių bęnlrai 
apie Raštikio knygos pagyrimus ir ątsaky- 
inuą kritikams. Jįs rašo: “Iš visp esu surin
kęs net 237 raštiškų atsiliepimų — 168 tei- 
giaipu$ ir 69 neigiamų^ ŲXu ląbąi dėkin
gas visiems sayp k' itikąms, nes jie labiau
siai prisidėjo prie inajm knygos atsimini
mų įšpopųliarįnini .“ (Rašt. pusk 505. 3 t.) 
Ta<į tų teigiamų atsilįpimų Raštikis yra 
paskelbęs vUp H per 5|63 — 578 pusi, tai 
yra jojo draugų, vieą»inėių, gerų pažįs
tamų daugiausia nian4ągunm laiškai, bei 
padėkos už alsitniniiuų parašymus: prel. 
M. Krupavičiaus padėkos laiškai dėl pir
mųjų dvįejų tomų įjūąidimo, pažymint, 
ka4 ne su viskuo sutinka; vysk. Briągio. 
Brązaičio, Tysliavos, Gliaudo*, Žurnale “Į 
Laisvę” » visos eilės kitų asmenų. Bet! 
Neatsirado nė vieno žymesnio gener. šta
bo karininko, nei vieno atsakomingo ka- 
rini^o, kurio palankius vertinimus Raš- 

4 - wXbJTbdt, June ž, 1W”

tikio reformų, jis būtų galėjęs įrašyti į 
savo atsiminimų teigiamų vertinimų skai
čių. .. Neįtikėtina, kad Lietuvos kariuo
menėje tokių nebūtų buvę? ! Atseit jie jo 
darbo nevertino, bet kariško solidarumo 
sumetimais jų nekritikavo.

Raštikis skelbia pulk. Ališausko laišką: 
“Nesenai pulk. Ališauskas iš Čikagos yra 
ipan rašęs: “Bendrai pas visus autorius, 
kurie daro Jums priekaištus, yra viena, 
vienoda mintis, maždaug tokia: “Genero
las Raštikis turėjo ir galėjo išgelbėti Lietu
vą, bet kai kodėl nenorėjo”. Tie žmonės, 
taip rašydami visai nesiskaito su buvusio
mis aplinkybėmis“ (Rašt pusi. 584. 3 t). 
Visai netenka abejoti, kad kariuomenės 
vadas, išleidęs milijonus papildomam 
ginklavimuisi, galėjo daug padaryti Lie
tuvos naudai, bet jis to nepadarė, nes jis 
nebuvo priaugęs ryžtingiems veiksmams!

UŽBAIGAI

Savo ilgus Raštikio darbų vertinimus, 
ir su jais surištus kitus įvykius, baigiu 
šiom išvadom. Raštikis susidariusių ap
linkybių dėką: 1) po gen. P. Kubiliūno 
1934 m. birželio m. 7 d. perversmo išdavų; 
2) gen. Jackaus, ėjusip Vyr. Štabo virši
ninko pareigas ligos ir vieton atleisti jo 
perkėlimu į neatsakingas pareigas; 3) Snte 
tonos nepasitikėjimu nei vieippn iš buvusių, 
štabo karininkų bei divizijos vadų; 4) per
kėlimu Raštikio į vyr. štabą general i ui u 
štabe valdybos viršininku, bei jo veržimu

si užimti vyriausio štabo viršininko (ka
riuomenės vado) pareigas, ir 5) esant juo 
paskirtam, Raštikis pats sušunka: “Ir taip 
būdamas tik pulkininkas leitenantas ir 
tik 38 metų amžiaus, patekau į tokią vie
tą, apie kurią net niekad nesapnavau”. 
(Raštikis, pusi. 312, I-as tomas).

Tad paskirtas 1934 m. gruodžio 15 d. ka
riuomenės vadu, šio pasisekimo sužavė
tas, turėdamas palinkimą į populiarumą, 
autoritetus bei išorines formas, savo suge
bėjimus pervertino: tuojau pradėjo moky
ti karininkų kadrus ir perorganizuoti ka
riuomenę.

1) . Pirmiausia kariškuose žaidimuose 
nurodinėjo pulkininkų bei generolų klai
das, sakosi niekas negalėdavo jam pada
ryti priekaištų bei pastabų, nes “mano (R.) 
kritika būdavo argumentuota, paremtą 
daviniais ir nešališka“ (Rašt. pusi. 362, I L).

2) . Sudaręs pats vienas kariuomenės re
organizacijos planą, atsisakęs patarimų ir 
neradęs reikalo jo įnešti į karo tary bą ap
svarstyti, jis sako, kad: “viso šio reikalo 
svarstymas karo taryboje būtų buvusios 
tik nereikalingos diskusijos ir nereikalin
gas laiko gaišinimas“ (Rašt. pusi. 343, I t.).

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
D i e b r a š t j 
“NAUJIENAS’



TELEF. PR 8-3229

ML ANNA BALIONAS
fiKIfe AUSŲ, NOSH* 
IB GflfiKLtt 1 **0*

28W W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

ŠAULIAI PAGERBĖ MIRUSIUS

DR. L G. BALUKAS
IR

ML FANG G UI 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
•449 fe Putoskj U, (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6444 
Antra* ofisas —

MOT WEST 83rd PLACE
t R^o IsL. 377"v34W

Priima ligonius pagal susitarimą. 
lai naatsįtojiM skambinti 1744012

ML C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA
Tstof. 6954533

Fox Valley Madical Cantor 
RM SUMMIT ST.

ROUTE 58. ELGIN. ILLINOIS

Kapų Puošimo Dienų apie 
l(MMas uniformuotų šaulių lan
kė įnirusių šaulių kapus, juos 
puošė gėlėmis, tautinėmis vė
liavėlėmis ir prie kiekvieno 
kapo pasimeldė. Po kapų lan
kymo šauliai-lės dalyvavo ben
drose pamaldose, o po pamal
dų darnioje rikiuotėje šauliai-lės 
budėjo garbės sargyboje prie 
kapų steigėjų paminklo, kur 
buvo atliekamas religinės ir ki
tos pagerbimo apeigos.

Po pagerbimo apeigų buvo 
šventinami, Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse įnirusiems šau
liams paminklai: šaulio Alek
sandro Pipiro, šaulės Antani
nos Sidzikauskaitės - Marku- 
zienės ir jos brolio šaulio inž. 
Juozo Sidzikausko.

Paminklų šventinimo apei
gas atliko kun. J. Boreviėius, 
pasakydamas gražius pamoks
lėlius ir buvo pasakytos tinka-

ML MTtR BRAZIS 
physician and surgeon 

2434 WEST 71st STREIT 
Ofisas: Hfimlack 44349 

RpsMtt 3*8-2133 
©TISO VALANDOS: 

rlrmadisniais ir ketvirtad 1—7 vaL. 
■ntrad.. penktadieni nuo 1—5. treč. 

h* šeštai tiktai susitarus.

Rax.: GI S4873

ML W. HSM - OSINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 

0132 fe Kadrio Ama, WA 5-2670 
valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

silienia. skambinti M1 34001

ML NINA KRAUOU 
KMAUCEUŪNAITt

4.KŲRERMA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 fe KSSZW AVI. 

Telef. WA 5-2670.
Neatrifiepos — skambinti 

4714225.
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tol.: HE 4-131* arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9801

ML L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie- 
njais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
šeštadieniais nuo D iki 11 vaL 
rjto tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR, FRANK PLECKAS
OPTGMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
26M W. 7ht St. — Tol. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VOL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

ML LIONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GELiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84833 ir PR 84834

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R.ŠERĖNAS 

2047 W. 67th M. WAibrook 54063

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlas 

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Kartom Avė. — 5*6-1220

mos kalbos. Prie A. Pipiro pa
minklo garbės teismo p-k as Ą. 
Budreckas pasakė prasmingų 
kalbų: — Mes šauliai puoselė
jame gražių tradicijų, Kapų 
Puošimo Dienoje lankydami 
brolių ir sesių šaulių kapus. 
Šiuo metu esame prie velionio 
šaulio A. Pipiro kapo, kur pa
statytas paminklas primins ne 
tik mums šauliams, bet ir kiek
vienam praeiviui, kad čia ilsi
si šaulys. Paminkle iškaltas 
šaulių ženklas bylos, kad čia 
ilsisi asmuo, kuris triūsė ir au
kojo dalį savo gyvenimo už 
vargstančius brolius ir seses 
Lietuvoje. Velionis buvo patri- 
jotas, mylėjo savo tėvų kraštą 
ir iš pat jaunų dienų priklausė 
Lietuvos šaulių Sąjungai. At
kūrus L. Š. S. Tremtyje, jis 
tuojau įstojo į Vytauto Didžio
jo Šaulių kuopų. Velionis bu
vo geras ir pareigingas šaulys, 
todėl buvo renkamas į kuopos 
valdybą ir tose pareigose išbu
vo iki mirties. Mielas broli — 
šauly Aleksandrai, Tavo kilni 
ir šviesi asmenybė ilgai liks 
šaulių tarpe nepamiršta. V. D. 
šaulių kuopos vadovybė ir šau
liai liūdėdami minės Tavo var
dų ir lankys kapą.

Prie Markuzienės ir J. Sidzi
kausko paminklo J. Kaunas 
pasakė kalbų, kurioje priminė 
juodviejų nuveiktus darbo pla
čius barus Šaulių Sąjungai.

Prie visų paminklų šauliai 
sugiedojo Marija, Marija ir 
Tautos himną.

Po apeigų visi šauliai ir šau
lės nuvyko į Lietuvių Tautines 
kapines ir šventino šaulio Jo
no Marcišausko paminklų, šven 
tinimo apeigas atliko kun. J. 
Boreviėius. V. D. šaulių kuo
pos p-kas V. Išganaitis pasakė 
gražią kalbą, kurioje iškėlė 
velionio kilnius’ šauliškus dar
bus. šventinimo apeigos baig
tos giesme Marija Marija ir 
Tautos himnu.

Be to visi šauliai ir šaulės at
lankė Lietuvoa prezidento K. 
Griniaus paminklų ir papuošė 
tautine vėliavėle.

Pasibaigus visoms pagerbi
mo ir šventinimo apeigoms, 
šauliai ir šaulės dalyvavo Mar
gučio gegužinėje. J. Kaunas

ST. CATHARINES. ONT.
Joninės

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiais Skautų Rėmėjų yra ruo
šiamos St. Catharines mieste 
tradiciškai įprastos garsiosios 
Joninės. Jos įvyks birželio 23 d., 
Meritton Community Center 
Hall, Park avė. Programa bus 
graži. Ją išpildys pagarsėjęs 
Čiurlionio ansamblis, vadovau
jamas visiems žinomas meninin
kės Onos Mikulskienės. Taip 
pat turėsime malonumą išgirsti 
ir puikią solistę — Ireną Griga- 
liūnaitę, daug kur Amerikoje 
jau gražiai užsirekomendavusią 
ir čia — Kanadoje, Niagaros pu
siasalyje, dar nė karto negirdė
tą. Iš atsiliepimų spaudoje, tai 
nauja pajėga, teikianti malonu
mo dabar ir daug žadanti mūsų 
meno pasaulyje ateičiai. Nepra- 
leiskime progos, nes ne dažnai 
tokios programos pasitaiko. Kam 
galimybės leis, visi stenkimės 
tą programą pamatyti. Susi
tvarkykime taip, kad ta diena 
būtų laisva, ir galėtume nuvyk
ti į Jonines.

Kaip ir visada bus dar Jonių 
ir Jonų pagerbimas. Gros geras 
šešių asmenų orkestras. Veiks 
turtingas įvairių valgių: šiltų 
•įr šaltų bufetas ir troškuliui nu
malšinti bus gėrimų, pradedant 
visokiais kokais ir baigiant links
minančiais...

šiuo parengimu siekiama dvie
jų tikslų: viena, suteikti mūsų 
tautiečiams dvasinio atsigaivini
mo ir vilčių ateičiai ir antra, su
telkti centą kitą mūsų skautiš
kojo jaunimo veiklai. Mes žino

mą ir dąug ii&tąii Mrątkią, ko
kių* laiku* ir kur fyrwam*. 
Jeigu mūsų kfoologiaė orfąniza- 
cij* skautij* bus r*mi*mA ir ji 
galės tinkamai vystyti savo vei
klą, mūsų jaunimas svetimoje 
jūroje nežus, bet jis išliks lie
tuviškai patriotiškas iy daug ža
dantis mūsų tėvynė* Lietuvos 
ateičiai. Visi remkime Skautų 
Rėmėjų gražias pastangas kuo 
daugiau atsilankykime į ją ruor 
šiamas Jonines. Atsilankykime 
— parenkime mūsų skautiškąjį 
jaunimą!

Tad birželio mėn. 23 dieną lai 
mūsų keliai sueina į St. Catha
rines. Knresp.

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

♦
— Ltotuviy Motcrg Piliečių Lygos 

pusmetinis siisiHakimas įvyks birželio 
mėn. 3 dieną 1:00 vaL popiet Mrs. 
Lena Laucius namuose, 714 West 31st 
St, Nares prašome gausiai dalyvauti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Bus vaišės. E. fe M*

— Utenos Apskrities Klubo pikni
kas bus sekmadienį, birželio 3 d. Kay 
sode, 8200 Kean Avė., priešais Tauti
nes kapines. Bus skanių užkandžių, 
visokiu gėrimų. Šokiams gros Antano 
Valiūno orkestras. Prašome visus at
silankyti ir linksmai praleisti sekma
dienį su uteniškiais.

Valdyba, ir Komisija

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kul
tūros klubo svarbus priešmetinis na
rių susirinkimas įvyks antradienį, 
birželio mėn. 5 dieną Hollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd SL Pradžia 8 v. v. 
Nariai ir narės prašomi gausiai da
lyvauti, nes yra daug reikalų, aptarti 
prieš vasaros atostogas. Po susirin
kimo bus vaišės. A. K.

— Chicagos Ljetuvių "Kęstučio" Pa
šalpos klubo specialus narių susi
rinkimas įvyks sekmadienį, birželio 
mėn. 3 d., 1:00 vai. popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 West 43rd St. šiame 
susirinkime bus svarstomas klubo lik
vidavimo klausimas, todėl visi nariai 
prašomi dalyvauti ir savo nusistatymą 
tuo klausimu pareikšti.

Valdyba

— Utenos Draugiškas klubas rengia 
pikniką birželio mėn. 3 <L. 12:00 vaL 
popiet gay’s, sode. 8236 So. Kean 
Ave. šokiams gros Valiūno orkestras- 
Bus gėrimų, skanių valgių ir dovanų. 
Visus kviečia komisija ir valdyba.

B. Žemgvlis

10 Mėty Mirties Sukaktis

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA MEN* BUT1N1 KRIKŠČIONIUI

Dangų* apsako Dievo garbę ir tvirtybė parodo jo darbus. Dieną 
dienai apsako ir naktis nakčiai praneša mokslą. Nėra nė liežuvio, nė 
žodžių, iv balsas negirdimas; bet įę garsas išsiplatina po visą žemę, to 
iki pasaulio kraštų iv žodžiai. Pm. 19:1-5.

000
Iškilmingas dangaus skaistumas kaip dieną taip naktį privalo ištraukti 

iš mūsų godojimą ir garbinimą, įkvėpti mūsų širdyse šventą ir pagarbos 
pilną atsidavimą. Tegul jų tylus veikimas ir tobulas paklusnumas Dievo 
prisakymams ir šlovingas dangiškų pulkų žibėjimas atspaudžia mumyse 
savo malonės pilną pamoką darbštaus veikimo ir atlikimo savo darbe be 
trenkamo ir be braškėjimo; ir pamoką tikro paklusnumo valiai to, kursai 
gerai daro visus daiktus, kursai yra perišmintingas paklysti ir pergeras būti 
nemaloniu; ir tegul mokina mus šviesti šviesą mūsų Viešpaties ant visų, 
kurie mato mus — rodyti jiems šviesą jo, kursai mus apšvietė.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66th Stv Chicago, Illinois 60629

«V. KASTO TYRINRTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

Mi*/ 2533 W. 71st Street 
w fek Telef.: GRovehill 6-2345-6

* V I410 So* Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi y atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRonttor 6-1882

D t M E S I O 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

ML F. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
fandrA praktika ir chirurgų* 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tol.: 9254296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

SOPHIE BARCOS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

M. A. Š 1* K U S 
Rasi Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. NWplewood. Tek 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybes pareišlimai ir 

kitokį blankai.

TERRA
Brangenybes, Laikrodžiu, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

Telef.: HEmlock 4-2413 HOME INSURANCE
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

LA] itTl.TUVIŲ DIREKTORIAI:

ONA AZUKIENk
Gyv. 10912 So. Artesian Avenue

Mirė 1963 metų birželio mėn. 1 dieną, sulaukusi senatvės.
Gimusi Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Lapienių kaime.
Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. 1
Paliko nuliūdę: duktė Julią Mankus, trys sūnūs: John, Joseph 

ir Adolph Akers ir jų žmonos, 6 anūkai, 2 proanūkai ir kiti giminės.
Velionė buvo uošvienė mirusio Stanley Mankus.
Mes Tavęs, Mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas 

mus jau nebesugriši, bet mes anksčiau ar vėliau pas. Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 

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

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

MUDEKN1SKOS AIK-CONDIT1ONED KOPLYČIOS

ML VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susi tarimą,__________

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

2454 WEST 7-W STREET 
Ofise HEpdock 4-2123 

RmM. telef.: Glbson 84195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTMOPEDAS-PROTEZISTAS 

^fį Aparatai • Protezai. Med. Ban- W dažai. Speciali popalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

Vai.: 9 4 ir 8—8. Šeštadieniais 9—1. 
2850 Weet 83rd S»., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRoapoct 6-5084

PORS6T FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENBS

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10/20/ 5/5/UM)

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

AL. IR 1 G N A S 
taisome 

visokius automobilius 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Tttofonuoti 778-95*3 — TEXACO 
5*-to» ir Western Avenue kampas 

j

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Our wildlife baa no iefeaaa 
igainas toe oaeelau sac af toa. 

So plaus iaMnw. Smokey » AACc 
Always bold matches sill eel*.

į' ■ i ss s m i • 

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake) 

Daže namus ii lauko to ii vidaus.
Darbas garantuotas.

Nuo 2 iki 6 vaL po pietų 
skambinti YA 7-9X07 

STASYS ŠAKINIS 
k ----------------- , , , „j

Duktė, sūnūs, marčios ir žentas.

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKT|. 

TUKIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11628 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Marquette Parko j 
balsavimo daviniai

Stasys Džiugas, Marquette, 
Parko Bendruomenės Apylinkės 
rinkiminės koiuisijus pirmi 
ninkas, praneša, kad praeitų 
rinkimų daviniai buvo toki:

1. Dr. Ix*onas Kriaučeliūnas 
gavo 1397 baisus

2. Bronius Nainys 1206
3. Povilas Žumbakis — 1113
■I. Dr. Petras Kisielius 1127
5. Dr. Kazys Bobelis — 1093
6. Gediminas Kijauskas —

1059
7. Kun. Ansas Trakis 1041
8. Jūratė Jasaitytė 1017
9. Daiva Vaitkevičiūtė

1005
10. Dr. Antanas Razma— 1002
11. Juozas Ambrozaitis — 935
12. Vytautas Kamantas — 884
13. Vytautas Vardys — 877
14. Rimantas Genčius — 866
15. Jonas Borevičius — 856
16. 'Jonas Jasaitis — 840
17. Anatolijus Kairys — 810
18. Vaclovas Kleiza — 789
19. Kun. Vaclovas Zaka

rauskas —■ 751
20. Teodoras Blinstrubas

— 734

21. Dr. Zenonas Daftilevi-
ėius — 751

22. Juozas Ardys — 702
23. Vladas Šimaitis , — 576
24 Kun. J. Stašys — 564
25. Marija Rudienė — 562
26. Jonas Valkiūnas — 505
27. Zigmas Dailidka - 486
28. Bronius Juodelis — 463
30. Jonas Vaičiūnas — 457
31. Valerijonas Šimkus — 419
32. Andrius Juškevičius— 417
33. Antanas Kučys — 333
34. Juozas Briedis — 183
35. Jurgis Breivė — 111

Lenkai eksportuoja 
“Warszaw” automobilius

Lenkų spauda praneša, kad 
Zeraniuje, Lenkijoje, veikiantis 
automobilių fabrikas per 21 me
tus pagaminęs 225 tūkstančius 
automobilių “Warszaw”. Iš to 
skaičiaus eksportuota apie 125,- 
000 automobilių. Kadangi iš to 
paties skaičiaus daugiau kaip 
pusė eksportuota, tai kelintas 
lenkas, iš 30 milijonų, per tuos 
21 metus gavo automobilį?

VELTUI 
JŪSŲ NAMŲ

ERWIN J.

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

254-8500
MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU 

Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Ntujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

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 būtų 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuvių demokratines institucijas 
ir bendruosius bei Visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir naramos. Reikia, kad tas dėmesvs ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos. ir net būtinos.

Chicagole. priamfaačiuosa ir Kanadoje Naujiono* metams — $22.00. 
pusei metu — $12.00, trims mėneeiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metu — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metame.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO, IL 60608

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

-------------------- proga.
O Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtu 

siųsti raginimo.
□ Vajau* proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 

susipažintų.
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Watergate bylos liudininkė Sally Jack- 
son Harmony, buvusi Gordon Liddy 
sekretorė. Jis nuteistas už įsilaužimą 

į demokratų centro būstinę.

MARQUETTS PARKE 
IŠNUOMOJAMAS MIEGAMAS 

KAME RYS
tvarkingam vyrui ar moteriai, dirban
tiems ar pensinink ms su virtuvės 

privileg.jomis.
Tel. WA 5-6742

IŠNUOMOJAMAS J KAMBARIŲ. 2 
miegamųjų švarus ir geras butas an
trame aukšte. Geras susisiekimas. 

Telefonuoti WA 5-2851

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
kambarys. Skambinti šeštadienį ir 

sekmadienį. Tel. 776-2630.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

Gazolino kompanijos 
sukėlė kuro krizę

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Senato sūbkomisija pradėju
si Chicagoje apklausinėjimus 
nustatė, kad motorams kuro 
(gazolino) krizę sukėlė didžio
sios gazolino kompanijos, norė
damos sunaikinti savo biznio 
konkurentus — nepriklausomuo
sius gazolino pardavėjus. Tuo 
tikslu kompanijos dabar stato 
savo gazolino stotis, kuriose par
davinės turimą gazolino pervir
šį, aplenkdamos nepriklausomuo
sius pardavėjus, kurie dabar be- 
gauna gazoliną juodojoje rinko
je ir dėlto yra priversti parduo
ti aukštesnėmis kainomis negu 
kompanijų kainos. Senatorius 
Stevenson, kurs tam apklausi
nėjimui pirmininkauja, pareiš
kė, kad administracija (Nixono) 
susitarusi su stambiomis alie
jaus kompanijomis iššaukusi 
gazolino krizę. Senato subko- 
misija pašaukė septynias stam
biausias kompanijas pasiaiškin
ti, bet visos atsisakė.

Nepriklausomieji pardavėjai 
yra vientintelė priemonė prilai
kyti stambiąsias kompanijas nuo 
kainų kėlimo, dėl to kompanijos 
nori nepriklausomuosius “pa
smaugti”.

Abbott laboratorijos 
patrauktos teisman

Teisingumo departamento pra
nešimu, penki buvusieji ir esan
tieji Abbott Laboratories egze- 
kutyvai ir pati kompanija fede
ralinio grand jury patraukti 
teisman už netikusius intrave
nous (po oda leidžiamus) vais
tus, nuo kurių esą nukentėję 394 
asmens ir 50 nuo jų mirę. Kal
tinime sakoma, kad laikotarpyje 
nuo 1970 m. rugsėjo 1 d. ir 1971 
m. balandžio mėn. buvo parda
vinėjami įvairūs intravenous, 
turintieji “mikroorganizmų” ki
tais žodžiais bakterijų.

šv. Kryžiaus 
ligoninė perpildyta

Švento Kryžiaus ligoninės, 
2701 W. 68th Street adminis
tracijos pranešimu į ligoninę 
bepriimami tik skubiausios 
pagalbos (emergency) reika
lingi ligoniai. Ligoninė esanti 
perpildyta visu 100 nuošimčių. 
Ligoninė turi 428 lovas ir tokiu 
perpildymų pasitaiką neretai. 
Normaliai ši ligoninė laikosi 91 
nuošimčio, dėlto esą normalu, 
kad pacientų padaugėja kol 
paskutinė lova yra užimta.

Paleisti i laisve 
du kriminalistai

Liudininkei pakeitus savo 
nuomonę du apkaltinti žmo
gaus nužudymu paleisti į lais
vę.

Praeitų metu balandžio 27 d. 
du piktadariai antra valandą 
nakties įėjo į White Castle res
toraną prie 2 E. 111 th Street, 
pareikalavo iš tarnautojo Alan 
Henrici pinigų ir kai Henrici 
atidavė registeryje buvusius 
pinigus vienas tų dvieili bandi
tu jį nušovė ir tarnautoją Mrs. 
Eloise Williams sužeidė į ran
ką. žmogžudžiai Otis Haywood 
19 metų amžiaus ir Alphonse
Newman taip pat 19 metų. bu- —Kazys Karosas, New Buf- įvykdymo. Naujienos yra vi- žinių. -Dėkoju. Už vis dau- 
vo suimti ir Mrs. Williams juos falo. Mich.. atsiliepė į Naujienų siems įdomios, naudingos ir rei- giausia mane įdomauja sukilė- 
atpažino, tačiau bylai užsivil- platinimo bei nauju skaitytojų kalingos. lių veiksmų eiga. (Pr). j

RENTING IN GENEXAu 
Nuomos

FLORIDOJ — ST PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate 
4506 Gulf Blvd.

St. Petersburg Beach, Fl 33706 
Area code 813 362-1441

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

kinus daugiau kaip metus lai
ko, ji dabar teismui pareiškė 
nepamenanti ar tiedu kaltina
mieji ją sužeidė ir Henrici nu
šovė. Daugiau Įrodymų nesant, 
teisėjas paleido abudu j laisvę.

Chicagos maudyklės 
atidarytos

Chicagos Parkų Distriktas 
praneša, kad Michigan© ežero 
maudyklės oficialiai atidaro
mos nuo šio birželio 1 dienos, 
tačiau maudyklės šiemet bū
dančios mažesnės, kadangi žy
miai pakilęs ežere vandens ly
gis dalį paplūdimių yra aptvin- 
dęs. Maudytis būsią leidžiama 
tik patruliuojamose vietose.

Visos maudyklės pradės 
veikti tik nuo birželio 19 d., bet 
plaukioti būsią galima tik sar
gų priežiūroje. Tuo tarpu pa
plūdimių sargai, kurių skai
čius siekia 850, lebelanko mo
kyklas. i

Plėšikai su ginklu 
gaus 20 metų kalėjimo
Illinojaus senatas 40 balsais 

prieš 1 priėmė įstatymą, kuriuo 
plėšikai, antrą kartą apiplė
šiant su ginklu, hus nuteisiami 
po 20 metų kalėjimo. Antras 
įstatymas 31 balsu prieš 1 pri
imtas bausti 20 metų kalėjimo 
antrą kartą nusikaltusius gami
nant ar platinant stiprius nar
kotikus.

F TRUMPAI
K:-

— Antanina Taunytė - žičkie- 
nė, gyv. Marquette Parko apy
linkėje. mirė gegužės 30 d. Nu
liūdę liko vyras Juozas. 3 duk
terys ir žentai bei kiti giminės. 
Laidojama šiandien iš Mažei
kos - Evans koplyčios. Velionė 
savo aplinkoje buvo jautri lie
tuviškiems reikalams ir artimo 
pagelbai. todėl jos mirtis sukė
lė daugeliui gilų liūdesį.

— Chicagos Aukšt. Lituanis
tinė mokykla ruošia abiturientų 
išleistuves birželio mėn. 3 dieną 
5 vai. vak. Jaunimo centre. Mo- 
kvklos direktorius yra Juozas 
Masilionis.

— Lemont o Lit. mokykla 
mokslo metus baigia birželio 
2d. Ta nroga mokyklos vado
vybė ir Tėvu komitetas Arago- 
ne parke ruošia viešą gegužinę.

— Southwest kolegija šiemet 
baigė bei įgijo mokslo laips
nius 463 studentai. Kolegijos 
prez. dr. Virginia R. Keehan 
ruošia priėmimą goriausiems 
kolegijos studentams. Ju tarpe 
vra Thomas Buivydas. Ronal
das Jankas, Birutė Stukelytė. 
Bruno Acalinas. Marija Juzėnai- 
tė. Josenh Karales. James Kri
vickas. Edvardas Morkūnas, Ele
na Rušinskaitė, Alfredas šer- 
nius.

— Nijolė Grvbauskaitė. bai
gusi teisės mokslus Clevelande, 
paskirta valstybės gynėio pa
reigoms St. Petersburg. Fla.
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HELP WANTED — MALI

Darbininky 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 W. ARMITAGE 
An Equal Opportunity Employer

P L A N T 
ELECTRICIAN

New brass mill facility located in 
Alsip offers an opportunity to an 

j experienced plant electrician to handle 
all phases of plant maintenance.

Excellent wages and benefits, year 
round employment. Immediate em

ployment available.
685-0600, Ext. 247.

TAILOR _ BUSHELMEN
— PRESSER

Men’s Clothing large Wholesale Plant. 
Pleasant working conditions.

Call Mr. BARSENTI
TA 9-4700

HELP WANTED 
EXPERIENCED 

Polisher and buffer. 
SPANJER BROS. 

1160 N. HOWE ST. 
MO 4-2900

TOOL AND DIE MAKER 
For day shift. Good working 
conditions. Paid vacations and 

other benefits.
1637 N. LOWELL 

252-0060

HELP WANTED — F3MALE 
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

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

This is a permanent Position.
In Loop office.

782-6934

SEWING MACHINE 
OPERATORS 

FACTORY
Expd. on attachments and all 

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

FILE CLERK
Dependable, with 1—3 years general 
office or file experience. Excellent 
benefits, package and working con

ditions.
Michigan Ave. location. 

Call Mr. YORK. 
922-3530

VIRĖJO PADĖJĖJA
Patikima. 6 dienas savaitėje. Amžius 
neribojamas. Maloni darbo aplinka, 

čia kalbama lietuviškai.
COUNTRY COUSIN

14601 So. LAGRANGE RD.
ORLAND PARK. ILL.

SECRETARY
Small loon office. Secretarial and 
general office. Some lite bookkee

ping. Will train if necessary.
Salary open.

782-0915

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ’r Darbininkių

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

referal service.
ILLINOIS STATE MRS 

Dept N
7063 WEST BELMONT 
CHICAGO. ILL. 60634 

Phone 622-9770

vajų, užsisakydamas Naujienas 
vieneriems metams. Vajaus ko
misija nuoširdžiai dėkoja Už 
dėmesį. Visus skaitytojus prašo
remti Naujienas ir daryti pas- Klaipėdos sukilimą. Trūksta 
langų suradimui bent po vieną žinių apie majoro Jakšto - Kal- 
naują skaitytoją. Visi lietuviai vaičio rinktinę, kuri užėmė ši- 
yra kviečiami užsisakyti Nau- lutę. šios rinktinės dalyviai 
jienas. Jos remia visas demo- prašomi atsiliepti adresu: K. 
kratines lietuvių institucijas ir Ališauskas. 7312 So. Washte- 
visų bendruosius bei naudingus naw Ave.. Chicago, III. 60629. 
darbus kartu dalyvaujant ir Atsiliepus K. Ališauskas para- 
prisidedant prie jų sėkmės ir šys klausimus ir prašys suteikti

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žarna — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

j VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA | 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRrospect 8-2233
57-TA IR TALMAN

Tikrai Įdomus ir nuostabus 6 kamba
rių mūrinis su 4 labai patogiais mie
gamaisiais ant didžiulio 40 pėdų skly
po labai geroje vietoje ir aplinkoje 
šeimai ir vaikams. 2 mašinų garažas, 
įmontuotos skalbimo ir džiovinimo 
mašinos, dvi pilno dydžio vonios. 
Laimė yra visai šeimai turėti tokį 

namą tokioje aplinkoje. 
Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

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 gėdų 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

MARQUETTE PARKE savininkas par
duoda 2 aukštų mūrinį namą su 2 
butais po 3 miegamuosius. Pilnas 
beismantas, keramikos plytelių vo
nios, karšto vandens šilima gazu. oro 
vėsinimas, 2 mašinų garažas. Daug 

kitokiu priedu. 
Tel. RE 7-3684

MARQUETTE PARK VICINITY, 
BY OWNER, -

1% story brick. 50 foot lot, 4 bed
rooms, 2% baths, finished basement, 
storm windows, knotty pine back 

porch. 1% car garage.
Contact owner. 

WAlbrook 5-8345

BY OWNER
2-flat brick. 2—5s.

Enclosed porches. 2-car garage. 
Cragin area. Owner mowing to 

California. Call any time.
227-3588

LABAI RETAS BARGENAS

826.900 yra pilna labai žema kaina. 
Tikrumoje tai yra didžiausias barge- 
nas. koki mes matėme labai, labai se
nai. Pilno dydžio 6 kambariu mūri
nis. visi kambariai viename pirmame 
aukšte. Labai daug Visokių įrengimų 
bei priedų geroje konstrukcijoje. La
bai gera aplinka, puikus apynauju 
namų kvartalas, tik % bloko nuo 
Archer Avė. Pilnas beismantas. 2 ma
šinų garažas. Laimė yra nupirkti 

toki bargeną.
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

♦ Amerikos Lietuvių' Veteri
narų Gydytojų Draugija ruošia 
pobūvį Dr. S. Jankausko “Vete
rinarinė Medicina Nepriklauso
moj Lietuvoj” knygos išleidimo 
proga, šis pobūvis, su vakarie
ne, įvyks š. m. birželio mėn. 
10 d., 3:00 vai. popiet Lietuvių 
Tautiniuose Namuose. Dėl re
zervacijų prašome skambinti 
652-7585. (Pr).

♦ Kazys Ališauskas rašo apie 

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL —254-5554

VISKAS AIŠKU
MAŽAI ŠEIMAI pajamų mūras, 

naujas gazu šildymas, aluminijaus 
langai, garažas. Prie “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 eazu štidvmas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.

2 BUTU MŪRAS. Kabinetu virtu
vės. Naujas gazu šildvmąs. 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.

Valdfs 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 . garantuoti.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60609. TeL: VI 74447

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

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

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are. 

Chicago, IIL 60632. TeL YA 7-59S0

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYMS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tolu REpublic 7-1941

K. ERINGIS
CALIFORNIA SUPIK SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4S24 So. CALIFORNIA AVR.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. G. AUTO REBUILDERS 
čt« automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darba* atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
' 351S44 W. 63rd Street. Chicago, IIL 

TEL — 776-58M
Anicete* Gerbačlauelrae. «ev.

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS




