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NAUJI PAKEITIMAI BALTUOSE RŪMUOSE
AMERIKA PARDUOS MODERNIUS KARO 
LĖKTUVUS PIETŲ AMERIKOS ŠALIMS a-

WASH1NTONAS. — Valstybės sekretorius Rogers, kalbėdamas 
kongreso užsienio reikalų komitete, pranešė svarbų politikos pa- j 
keitimą Pietų Amerikosvalstybių atžvilgiu. Vyriausybė nutarusi 
parduoti F-5E karinius lėktuvus penkioms Pietų Amerikos vals
tybėms: Argentinai, Brazilijai, Kolumbijai, Venecuelai ir Čilei. 
Valstybės sekretorius, kuris neseniai lankėsi Pietų Amerikoje, j 
pareiškė, kad Amerika ateityje nebandys nustatinėti, kokių ginklų 
ir kada Pietų Amerikai reikia.

Praeityje Amerika bandyda
vo atkalbėti Pietų Amerikos ša
lis nuo brangių ginklų pirkimo, 
įrodinėdama, kad tos šalys turi 
daug vidinių problemų, kurioms 
spręsti reikėtų daugiau lėšų. Re
zultatas tokios politikos buvo 
tas, kad Pietų Amerikos šalys 
pradėjo pirkti daugiau ginklų 
iš Prancūzijos, Italijos ar Bri
tanijos. Sumažėjo Amerikos pa
jamos ir užsienio prekybos ba
lansas atsidūrė deficite.

šio Rogers pranešimo įdo
miausia vieta yra nutarimas par
duoti modernius lėktuvus Čilei, 
kurią valdo marksistinė Allen
des vyriausybė, nedraugiška 
Amerikai. Valstybės departa
mento pareigūnas paaiškino, kad 
Čilė nori sumoderninti savo ka- 
nę aviaciją, kurios vadovybė nu
tarė, kad Amerikos F-5E lėktu
vai yra geresni už sovietų siūlo
mus Mig-21. Atstovas iš Ohio 
Hays pareiškė sekretoriui: “Aš 
niekaip negaliu suprasti, kodėl 
mes norime parduoti lėktuvus 
Čilei”. Rogers paaiškino, kad 
padarytas nutarimas parduoti, 
tačiau tas nereiškia, kad toks 
biznis greit įvyks.

Varžtų ginklams Pietų Ame
rikai parduoti nuėmimas seka 
neseniai paskelbtą nutarimą 
parduoti nemažą kiekį 
Iranui, Saudi Arabijai 
waitui. Iš tų Persijos 
valstybių Amerika už
gaus apie 4 bil. dol. Pietų Ame
rikai nutarti parduoti lėktuvai 
kiekvienas kainuoja po 1.6 mil. 
dol. Kiek kuri valstybė pirks, 
dar nežinia.

IŠ VISO PASAULIO

LONDONAS. — Times” laik
raštis paskelbė ilgą vedamąjį ku
riame kritikuoja Amerikos spau
dą, ypatingai “WashingtonPost” 
ir “New York Times” už truk
dymą Watergate byloje teisin
gumo vyksmui, plačiai spausdi
nant medžiagą, kuri gali teismo 
procesui pakenkti. Laikraščių 
straipsniai, susidedą iš visokių 
nugirstų ir išduotų paslapčių pa
daro prezidentą Nixoną linčo 
teisės kankiniu. Gal jis yra, o 
’gal nėra nekaltas, tačiau jo nie-
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AMERIKA RENGIASI UŽMEGZTI 
RYŠIUS SU MONGOLIJA

WASHINGTONAS. — Amerika jau kuris laikas veda pasi-
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Priemonės prieš 
skysto kuro krizę
WASHINGTONAS. — Sena

tas 85-10 balsų pavedė preziden
tui paskirstyti naftos ir jos ga
minių produkciją taip, kad ga
zolino ir kitų gaminių užtektų 
visose Amerikos valstijose ir 
miestuose. Senatas, spręsdamas 
atsiradusią skysto kuro krizę, 
davė vyriausybei teisę suma
žinti automašinų greičio mini
mumą, kad vieškeliuose būtų 
galima stftaupyti daugiau ga
zolino.

New Yorko miesto taryba ap
skaičiavo, kad šiais metais skys
tas kuras savivaldybės pasta
tams šildyti ir gazolinas miesto 
mašinoms kainuos 29% dau
giau, negu pernai. Miestui teks 
išleisti 4.3 mil. dol. daugiau, nes 
skystas kuras buvo pirktas be 
konkurencinių varžytynių ir jo 
kaina žymiai pabrango.

A. A. A. (American Automo
bile Association) paskelbė, kad 
ji pradėjo tyrinėti padėtį visuo
se didesniuose Amerikos keliuo
se, koks yra gazolino pareikala
vimas ir tiekimas. Ta organiza
cija jau susidarė nuomonę, kad 
krizės pranašystės yra kiek per
dėtos ir gazolino pristatymas nė
ra toks blogas, kaip buvo skel
biama.

kas negalės įrodyti kaltu tokiu tarimus su Mongolijos atstovais Jungtinėse Tautose, bandydama 
neteisingu procesu, kaip naudo- užmegzti normalius diplomatinius santykius. Apie derybas iš
gamas Amerikos spaudos, rašo 
“Times”.

SAIGONAS. — Amerikos am
basada Saigone paskelbė, kad 
bus žymiai sumažinti įvairių ka
riškių vizitai Pietų Vietname, 
nes komunistai jau ėmė skųstis, 
kad tie svečiai laužo Paryžiaus
susitarimus. Daug karininkų su- prosincSfa m-išorinė Mongolija.

sitarė valstybės sekretorius Rogers kongreso užsienio reikalų 
komitete. Paklaustas komiteto nario, kodėl Amerika nebando pa
gerinti santykių su Kuba, Rogers atsakė, kad Kuba nenori ge
resnių santykių. Tada jis ėmė vardinti visas šalis, su kuriomis 
Amerikos santykiai pagerėjo ir paminėjo Mongoliją, su kuria 
laukiama ryšių užmezgimo.

Mongolija centrinėje šiaurės " 1 - - ‘ =
Azijoje ilgą laiką buvo Kinijos _ RnMlV Juopkar

GEN. HAIG IŠEINA Iš KARIUOMENĖS 
MELVIN LAIRD SUGRĮŽTA I TARNYBĄ

WASHINGTONAS. — Baltuose Rūmuose vėl padaryta svar
bių pakeitimų. Generolas Haig, kuris neseniai perėjo į Baltųjų 
Rūmų štabą iš armijos štabo viršininko pavaduotojo vietos, nuo 
rugpiūčio 1-mos visiškai pasitrauks iš kariuomenės ir liks tar
nauti prezidentui Nixonui buvusioje Haldemano vietoje. Neseniai 
išėjęs iš vyriausybės gynybos sekretorius Melvin Laird sugrįžta 
atgal j Baltuosius Rūmus, kaip patarėjas vidaus reikalams, vietoj 
Erlichmano. Spaudos sekretorius Ziegleris, kuris išvyko su Kis- 
singeriu į Paryžių dalyvauti derybose su Hanojaus atstovais, 
taps prezidento asistentu ryšių reikalams, vietoj pasitraukusio 
Herberto Kleino.

Du astronautai 
pavojingame darbe
HOUSTONAS. — šiandien as

tronautai Cernan ir Kerwin iš
lips iš skriejančios Skylab 1 erd
vės stoties ir bandys pataisyti 
saulės baterijų sparną, kuriam 
neišsiskleidus, negalima paga
minti pakankamai elektros ener
gijos. Sparnas išsitiesia, kaip 
armonikos dumnlės iki 30 pėdų, 
tik ji dabar prilaiko aluminio ske
veldra, kurią astronautas Cer
nan bandys perkirpti vieloms 
pjaustyti skirtomis žirklėmis.

Pagal žemėje sudaryta planą, 
išbandytą astronauto Schweic- 
karto Marshall Erdvės Centre 
Alabamoje, vienas astronautas 
susuks iš 5 pėdų ilgumo dalių 
26 pėdų ilgumo lazdą. Vielų žirk-

grįžta pasižiūrėti taikos meto 
Vietnamo, kiti gauna vizas trum 
palaikiams tarnybiniams užda
viniams karo atašė įstaigoje. Ka
rininkų apsilankymai bus suma
žinti.

LAKE TAHOE. — Alabamos 
gubernatorius Wallace pareiškė 
spaudai, kad jis iš politikos ne
pasitrauks, nors ir negali vaikš
čioti. Jis vėl kandidatuosiąs į 
gubernatoriaus vietą ir ją lai
mėsiąs.

MASKVA. — Dailininkas 
Marc Chagall, 85 m. atvyko į 
Maskvą, kur Tretiakovo galeri
joje atidaryta jo darbų paroda. 
Chagall gyvena Prancūzijoje, bet 
laiko Rusiją savo gimtine.

• V. Vokietijoje žmonės bu
vo klausinėjami, kurios valsty
bės draugystė svarbiausia V. Vo
kietijai. Net 57% pasakė — 
Amerikos.
• Detroito automobilių įmo

nės paskelbė, kad gegužės mė
nuo buvo rekordinis biznio isto
rijoje. Parduota 1.44 mil nau
jų automobilių.

Peronas gavo 
Argentinos pasą

MADRIDAS. — Buvęs Argen
tinos prezidentas Peronas, pir
mą kartą po jo nuvertimo, vėl 
gavo Argentinos diplomatinį pa
są, kuriuo jis rengiasi grįžti į 
Argentiną.

Cordobos mieste teroristai pa
leido balandžio 26 d. pagrobtą 
policijos aukštą pareigūną Ja
cobs Nasif. Laikraščiuose te
roristai paskelbė, kad jis paleis
tas po to, kai įsitikinta, kad vi
si iš Argentinos kalėjimų pa
leisti politiniai kaliniai yra svei
ki ir nesiskundė kankinimais ka
lėjimuose.

Peronistų valdžia pradėjo prieš 
teroristus, pasivadinusius Liau
dies Revoliucine armija, griežtą 
kampaniją. Valdžia reikalauja, 
kad būtų paskelbtos “politinės

Su Sovietų Sąjungos pagalba ji 
tapo nepriklausoma po Pirmojo 
Pasaulinio karo ir dabar praktiš
kai yra sovietų kolonija. Tauti
nės Kinijos valdžia Taivane nie
kada nepriklausomos Mongoli
jos nepripažino ir praeityje Ame 
rika neužmezgė su Mongolija 
santykių tik dėl Taivano spau
dimo. Prezidentai Kennedy ir 
Johnsonas buvo pradėję diplo
matinius kontaktus, tačiau juos 
nutraukė Taivano valdžiai ėmus 
protestuoti.

Dabar padėtis tiek pasikeitė, 
kad Amerika jau turi Kinijoje 
savo diplomatinę atstovybę, va
dinamą ryšių įstaigą, o Kinija 
tokia pat atstovybę turi Wash
ingtone. Jei tų ryšių užmezgi
mui nebuvo paisyta Tautinės Ki
nijos protestų, tai nėra ko jų 
paisyti ir ryšių su Mongolija už
mezgimui, paaiškino valstybės 
departamentas.

Kad ryšiams su Mongolija rim
tai ruošiamasi rodo ir tai, kad du 
valstybės departamento tarnau
tojai šiuo metu mokosi mongolų 
kalbos Britanijos Leeds univer
sitete. Jie yra William Brown, 42 
metų amžiaus diplomatas, jau 
kalbąs kinų kalba, ir Alynn Na
thanson, 26 metų amžiaus.

BOLOGNA. — Filmo “Last 
Tango in Paris” aktoriai Mar
lon Brando ir Maria Schneider 
Bolognos teisme buvo pasmerkti 
už pornografija. Filmas Itali
joje uždraustas rodyti. Akto
riai ir direktorius sąlyginai nu
bausti dviem mėn . kalėjimo.

paliaubos” ir kad teroristai pa
leistų savo pagrobtus įkaitus, 
kaip admirolą Francisco Alemen. 
kuris pagrobtas balandžio 1 d. 
Peronistų paskelbtuose apmokė
tuose laikraščių skelbimuose 
Liaudies Revoliucinė armija va
dinama “kairiojo imperializmo 
agentais”. Atrodo, anksčiau ar 
vėliau, įvyks susikirtimas tarp 
dešiniųjų ir centro peronistų ir 
kairiųjų to judėjimo elementų.

daugiau nebeloš?
NEW YORKAS. — NYT ben

dradarbis Harold Schonberg ra
šo, pasaulio šachmatų čempio
nas Bobby Fischeris sukelia daug 
rūpesčių savo draugams, nes jis 
visiškai nebesidomi šachmatų 
žurnalais ir tuo kas šachmatų 
pasaulyje vyksta.

Grįžęs iš Islandijos su čempio
no karūna Fischeris užsidarė sa
vo bute Pasadenoj, Kalifornijoj, 
kur yra ir Worldwide Church 
of God bažnyčios centras. Vėliau 
jis persikėlė į Denverį, kur gy
vena. su vienu tos bažnyčios vei
kėju.

Fischeris neatsakė į kelis pa
siūlymus lošti šachmatų partija 
su Spasskiu ar kitu iškiliu meis
teriu. Hilton International jam 
siūlė 1.4 mil. dol.. bet jis į pasiū
lymą neatsakė. Fischeris atme
tęs visą eilę pasiūlymų iš biznio 
bendrovių, kurios prašė jį gar
sinti jų produktus. Fischerio 
atmesti biznio pasiūlymai būtų 
atnešę jam apie 10 mil. dol.

Kai kurie Fischerio draugai 
pranašauja, kad jis daugiau 
šachmatais nebeloš.

• Čikagos rinkimuose antra
dienį į kongresą pateko negrė 
demokratė Cardiss Collins, pir
ma negre moteris išrinkta išllli- 
nois į Atstovų Rūmus. Buvęs 
kongresmanas Roman Pucinski 
lengvai nugalėjo savo priešinin
ką ir tapo 41 wardo aldermanu.
• Prancūzų žinių agentūra 

gavo nepasirašytą laišką, kuria
me pranešama, kad sovietų lėk
tuvas TU-144 nukrito dėl šabo- lės bus tos lazdos gale prie už- 
tažo, kurį atliko Rudolfui Hes- Įsikirtusio sparno, o kitas galas 
sui išlaisvinti akcijos komitetas.
• Pietų Korėjos valdžia pa

reikalavo Amerikos karinės va
dovybės atiduoti Korėjos teis
mui penkis amerikiečius karei
vius, kurie kaltinami užpuolę 4 
korėjiečius kriminalinės polici
jos valdininkus, kurių vienas nuo 
sumušimo miręs.
• New Jersey gubernatorius 

William Cahill pralaimėjo pirmi
nius rinkimus kitam respubliko
nui.
• Italijos krikščionys demo

kratai nutarė, kad premjeras An
dreotti greit pasitrauks ir nau
ja vyriausybė bus sudaryta iš 
krikščionių demokratų ir nuo
saikiųjų socialistų.
• Jungtinių Tautų Saugumo 

Taryboje vakar prasidėjo deba
tai apie Viduriniųjų Rytų padė
tį. Sekretorius Waldheimas, pri
statydamas raportą, pareiškė, 
kad taika dar toli.
• Vakar Čikagoje pasibaigė nomis, kurios tieks deguonį. Vi-

statybos darbininkų streikas ir -----” i:
visi sugrįžo į darbus.
• Kansas City policijos vir

šininkas Clarence Kelly numato
mas nauju FBI direktorium..

bus pritvirtintas prie lauke esan
čios antenos. Cernan, prisilaiky
damas tos karties, nušliauš apie 
25 pėdas iki sparno ir ten ban
dys žirklėmis perkirpti metalinę 
juostelę, 'kuri neleidžia sparno 
ištiesti. Sparnas žemėje sveria 
apie toną, tačiau erdvėje, jei iš
tiesimo aparatai veiks, jį bus 
galima nesunkiai ištiesti. Nuo 
šio manevro sėkmingumo pri
klauso šio ir kitų dviejų numa
tytų skridimų sėkmingumas. 
Trečias astronautas Weitz liks 
stotyje ir perduos savo draugams 
iš žemės siunčiamas instrukci
jas.

šalia žirklių Cernan turės dar 
metalinį laužtuvą — dalbą ir 
chirurginį kaulams piauti pjūk
lą, kuriuo bandys pašalinti 0.06 
colio storumo aliuminio juostelę.

Darbo metu astronautai dėvės 
erdvių drabužius ir bus sujungti 
su stotimi 55 pėdų ilgumo žar-

sas “pasivaikščiojimas” gali 
trukti 2-4 vai., skriejant apie že
mę 17,500 mylių per vai. greičiu.
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Jeruzalės arabai 
bandė streikuoti

JERUZALĖ. — Apie 20 ara
bų pirklių Jeruzalėje suorgani
zavo trumpą streiką, neatidary
dami savo parduotuvių, minint 
1967 m. “šešių dienų” karo su
kaktuves. Izraelio saugumo val
dininkai ir kareiviai visas tas 
parduotuves paženklino juodu 
kryžiumi. Arabai bus nubausti, 
jų parduotuvės uždarytos ir pre
kės konfiskuotos.

Dešimt arabų buvo suimta. 
Senoje Jeruzalėje buvo iškelta 
Jordano vėliava, Nablus mies
te kažkas ant gatvės primėtė vi
nių. kelios parduotuvės buvo už
darytos Ramalloje ir iškeltos ke
lios palestiniečių vėliavos, tačiau 
karo sukaktis didesnių neramu
mų neatnešė.

Šie pasikeitimai sukėlė sen
saciją, ypatingai Haigo pasitrau
kimas iš kariuomenės. Spaudoje 
jau buvo priekaištų Haigui ir 
prezidentui, kad netinka kariš
kiui užimti tokią politinę ir dar 
kontroversinę vietą. Haig gan 
jaunas pasiekė keturių žvaigž
džių generolo laipsnį. Skirdamas 
jį armijos štabo viršininko pa
vaduotoju, prezidentas apėjo ke
lis šimtus didesnes kvalifikaci
jas ir senjorystę turinčių kari
ninkų. Dabar jis visą savo kar
jerą kariuomenėje palie1”' pi
damas gelbėti padėties Baltuose 
Rūmuose.

Senato Watergate tyrinėjimai 
tęsiami toliau. Spaudoje nuolat 
pilna įvairių oficialių ir tik nu
girstų tvirtinimų. Specialus pro
kuroras prašė senatą, kad jis 
atidėtų savo apklausinėjimus, 
nes ateityje prokurorui gali bū
ti sunku teisme įrodyti kaltę vie
nam ar kitam asmeniui, jei jo 
gynėjai ims skųstis, kad prieš 
teismą buvusi bylos reklama pa
kenkė kaltinamojo gynybai.

Senatas atsisakė atidėti tyri
nėjimus, sakydamas, kad daug 
svarbiau surasti teisybę, negu 
Į kalėjimą pasodinti vieną ar du 
asmenis. Atrodo, kad demokra
tams dabar svarbu tik “pričiup
ti Nixona”. Daug kas preziden
tą kritikuoja, kad jis negriebia 
“jaučio už ragų” ir neina ar į se
nato komitetą ar į spaudos kon
ferenciją, kur jis galėtų išaiškin
ti visą teisybę arba kaip ta tei
sybė jam atrodo.

Senatorius Robert Griffin, 
pats respublikonų vadas senate 
kartu su sen. Scott, pareiškė 
nuomonę, kad prezidentas turėtų 
ilgai nelaukęs atsakyti į visus 
su Watergate surištus klausi
mus, nes po 4 ar 5 savaičių gali 
atsirasti visai kita padėtis.

Aplankė Suezo 
rytini krantą

KAIRAS. — Egipto spauda 
plačiai paskleidė prezidento Sa- 
dato vizito rytiniame Suezo ka
nalo krante fotografijas. 'Prezi
dentas su dideliu būriu karinin
kų, pats karinėje uniformoje, 
perplaukė kanalą šiauriniame 
gale, netoli Port Saido. Tai lai
koma simboliniu gestu, rodan
čiu. kad Egiptas nesiruošia pa
likti Sinajaus dykumos izraeli
tų rankose.

Paskutiniame kare egiptiečiai 
išlaikė nedidelį žemės ruožą Su
ezo kanalo rytinėje pusėje, nors 
visas Sinajus pateko Izraelio ka
riuomenei. Iki šiol joks Egipto 
prezidentas nebuvo aplankęs ry
tinio kanalo krašto.

Trečiadienį Jungtinių Tautų 
Saugumo taryba pradėjo deba
tus apie padėtį Viduriniuose Ry
tuose. Pasirinkta diena su
tampa su 1967 birželio 6 d. pra
sidėjusio karo metinėmis.
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Dailininkų Sąjungos parodu ir paskaita
Dar trys dailės parodos Chi

cago) e, kurios baigia parodų se
zoną.

Tautiniuose namuose, 6422 S. 
Kedzie Avė., dabar vyksta Amer. 
į ietuviu Dailininkų Sąjungos 15 
dailininkų darbų parodą. Atdara 
vakarais nuo 6 vai. šį penktadienį 
Uis paskaita ir diskusijos aktu
aliais meno klausimais. Dali. 
Vladas Vaitiekūnas paskaitą pa
iliustruos skaidrėmis. Visi kvie
čiami paskaitoje dalyvauti Ir kar-; 
tu parodą pamatyti.

Parodoje dalyvauja mūsų vy
resniosios ir vidurinės kartos 
dailininkai: prof. Adomas Var
nas, J. Pautienius su 5 špąStelio 
darbais, kurių “Daigoraižiai” ir 
peisažai, kaip Visuomet, spalvin
gi. J. Tryčio “Barboros portre
tas”, medžio graviūra ir tapyba 
Skūpo (Cooper) “Derliaus nuė
mimas”, tapyba, VI. Vijeikio “Dn

medžiai”, VI. Vaičaičio “Gėlės” 
ir kt. gerų darbų. Prof. Ad. Var
no ‘‘Gyvybės ir mirties paunks
nėje” gražūs dekoratyviais kū
rinys. Apie kitus buvo rašyta 
anksčiau. Dail. Juozo Pautie- 
niaus sveikata susilpnėjo, bet jis 
teptuko fr šfraktėKo nepadėjo j 
salį.

Kudirkos, Kalantos paroda
Biržtelio 9 d. 7:30 vai. vakaro 

ėiurlibnio galerijoje, 5620 So. 
Qarertiont Ave., atidaroma Ku
dirkos, Kalantos konkursinė dai
lės paroda, kurią surengė Karpi 
Fraterhitas Lithuanica.

Paroda tęsis iki birželio 17 d. 
Lankymo laikas šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 11 v. ryto iki 9 
Vai. vakaro. Savaitės bėgyje nuo 
7-9 V, vakaro.

Parodą verta pamatyti.

5%
Savings 

Ail HttunH e6m 
pgurvieęj — 

b>»a at>»rW»rlv

**2 YaWs Savings 
tMfnfaVm &OJOj

■ i■ •

SAW
AffB LQAM ASSOCIATION 

. 4R»ARCHMArtNUE

Niio 
1914 metQ

Midland Savings '*ptkr- 
uauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus vigos mą ' 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
past tikėjimu. Mes ndr?-
iume būti Jums naudingi 
u- ateityje.

. .___ - -- - « , -v - - ■
Sąskaitos apdraustos Iki 

MM

JEIGU NEBOTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ! j'

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senyjy Lietuviškų Knygų Istoriją" yra
.veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų Jjfelias. ...
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina Ąra tik $3.00. tairikšt. $2.56. "

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu: 

NAUJIENOS, 1739 S. Hatsted Street, Chicago, fll. 60608.
>. ~ .................. „r. - ,-;rTh ■ jį

Philomena sako

Regular 
Passbook 
Account

rifeSMiai gimusios meskiuk

na “profesinės sąjungos”, yra 
tik komunistų partijos įrankis, 
daugiau iš darbininko išspaus
ti. Amerikoje net ir bedarbio į 
pašalpos atsiimti važiuoja auto
mobiliais ! Amerikoje darbinin
kas gauna didesnę bedarbio pa
šalpą, negu rusų darbininkas 
dirbdamas.

Rusijoje ir rusų okupuotuose 
kraštuose tik komunistai ir gau
ja įvairių prisiplakėlių gerai gy
vena! Stasys Juškėnas

REMKHE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE

» 1 IMI L1
•NAUJIENOS' KIEKVIENO 

LIETUVIO 
DRAUGAS IR BIČIULIS

Florencte Ezzell 
Stevenson paroda

Balzeko'Lietuvių kultūros mu
ziejuje, 4042 Archer Avė., šį 
sekmadienį, birželio -10 d. atida
roma dailininkės Florence Ezzell 
Stevenson tapybos paroda. Mu
ziejus kviečia visus į atidarymą 
3:-6 vai. popiet..
• Dailininkė Stevenson gimė 
1890 m. rugpjūčio į d. Ąlaba- 
mos valstijoje. Dailės pradėjo 
mokytis 8. jraetų amžiaus būda
ma. Prieš ketverius metus ją 
ištiko daug nesėkmių: nusilaužė' 
koją, matymas susilpnėjo, bet

' * I-1 __ v .

po keleto operaciją matymą at
gavo. Jos specialybė n atiūpnor-' 
tas, peisažas ir portretas.

Muziejus atdara* septynias 
dienas nuo 1 vai. piepiet iki 4:30. 
Paroda tęsis iki lieppa 14 d. įėji
mas nemokamas.

— Art Institute Felowship 
parodoje jauna dailininkė Irena 
Mitkutė laimėjo $1,000 stipendi
ją. Vasario 16-to lietuvių daili
ninkų parodoje Čiurlionio gale
rijoje ji laimėjo Lietuvių Fondo 
$1,000 premiją — už lietuvišky 
motyvų albumą (ofortus).

tai pritarią dabartinei partijos 
politikai.

Estų sostinėje Talftie prieša
kyje kolonos žygiavę Arnold Ki- 
bistik — estas ir Sergej Koma- 
lov — rusas. Giriamasi, kad tarp 
rusų, ir estų vykstąntj “didelė 
draugystė”.' (
-.Lietuvos sostinėjeV^biitijė; 
1973 .metų devintosios 
kos” pianas esąs išpildytas Taiku. 
.Gatvėse esą matėsi tūkstančiai' 
tranšpareiitu. Įdėtas trumpas 
Sovietu Sąjungą giriantis Salo
mėjos Neries eilėraštėlįs. ‘ De
monstraciją pržėfhfe A. 3. Snieč
kus, M. J. šumauskhs ir J. A. Ma- 
musiš.- Tai bnvt&fos Bf&iŠkos 
respublikos draugiškiausios de
monstracijos. ihdr fašomŠ, kad 

_ __________________ ___  visbš •' dėmonstrttcljos parėdžiu- 
dąrbo normas, be to vykdyti tar- sios, jog' Sovietų*Sąjungoje nesą

Gavau pasiskaityti Maskvoje 
leidžiamą laikrąštį “fzvestija” 
š. m, 103 nr. Beveik visi šiame 
laikraštyje rašyti stęaįpsniąi ir 
žinios skirtos gegužės mėn. 1 d./ 
minėjimams ir Brežnevo kalbai, 
čia giriamasi, kad tik- Brežne
vas pasaulį išves iš šaltojo karo 
krizės. > Tik’ 4*)rėžnevas nuves 
žmoniją į taikingą sugyvenimą.' 

'■ A prašomi ■ 'gegužės' -pirmosios
■ minėjimai. Daugumoj ■ miestų 
vykusios “džiaugsmingos” ' de
monstracijos ir padėka vadovaū- 
jančiai'komttnis'tiĮ ‘partijai ir jos 
vadui Brežnevui, už laimingą ir 
šviesų gyvenimą.. Daugumoje 
vietų susirinkusieji (teisingiau 
sakant varu suvaryti) žmonės 
prižadėję išpildyti ij perviršyti 
komunistų partijos nustatytas

pusaves soclenktynes.
Latvijos sostinėje-Rygoje tū

las D. E.-Voss prižadėjęs per pir- 
Tfrąjhkfrhrtalą reaHžuoti produk
ciją, o mechanikas Kruminš rei
kalavęs geriau dirbti. Girdi, Lat- 
Vįjoje,gyvenantieji Žmonės karš-

estas ir Sergej Koma-

atkasti. Tas pasitaikė kaip tik 
sekmadienį. Sudarė sąrašus ir 
pranešė, kad kiekvienam bus su
mokėta. Kareiviai ir civiliai nuo 
ankstyvo ryto iki nakties be
dirbdami sniegą atkasė. Trau
kiniai vėi pradėjo bildėti.

Antradienį buvo sušauktas1 
mitingas ir iš Vilniaus atvažia
vęs politrukas pranešė, kad sek
madienį kasusioms sniegą nei 
vienam nebus sumokėta. Tuos 
pinigus, kurie buvo paskirti snie
go kasėjams, komunistų partija 
paskyrusi Amerikoje badaujan
tiems darbininkams sušelpti. 
•Keista, kad po mitingo, net ir 
rusams nepritariantieji gailėjo
si “badaujančių” Amerikos dar
bininkų. ■

Tik į Ameriką atvažiavus bu
vo įsitikinta, kad kremliaus pro
paganda yra tik žmonių mulki- 
nimas ir baisus melas.

Amerikoje darbininkai išsiko
voja geresnes darbo sąlygas ir 
didesnį atlyginimą per unijas ar 
streikuodami. Tuo tarpu Rusi
joje ir jų Okupuotuose kraštuo
se streikai griežčiausiai drau-

/ 1 — II ■■—■■■I II

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

H tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

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

knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrištą, 592 psl. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl. ________
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDR Y N AS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psl. ........... ............ ............. .....i_____ .....
Prof. Ved. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, 1 dalis. 208 psl., įrišta — $3.00, minkštais vir-
. sėliais — $2,00; H dalis, 225 psl., įrišta — $3,00, minki 

tais viršeliais — __ i__ _____________ .___ 1_____ _
Or. K. Grinius, ATSIMINIMAI 1R MINTYS, I tomas, 300 p.
Prof. S. kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 pšL
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psk. mfnkštaiš vir

šeliais. ....... .......................--- .........--- .------------------,----
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl...............................
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 psL .......... ......._____ _____ _...____
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atiminimai.

170 psl. ............... ..............
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai, 232 

puslapiai..................... .............................. ....._..2..„.........„

N A U J I EN O S,

4739 S. Halsted St., Chicago, DI. 60608. — Tel.HA 1-6100

=2=

$6.00

$7 JO

$100 
$2 JO 
$5.50

$5 JO 
$3;00

$100

$3.00 i

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 
ankTės naują dolerių šeimą.

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

90 Day 
Passbook 
Accounts

$1.000 or more Sav 
Certificate 
(1 to 2 years)

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

J

jokios diskrimftl&njos, ar vie- 
hos'kitai tautai hėapykantos.

Čia nereikalingi jokie komen
tarai. Kiekvieną lietuvis, latVis 
ar estas žino ir savo kailiu paty
rė rusišką “brolįŠkumą”.

if - • 1

Lenkų sostinėje Varšuvoje 
Gierekas prižadėjo laikytis su 
rusais. Sofijos bulgarai dėkoję 
Brežnevui už taiką ir jį sveikinę 
gavus Lenino premiją. Buda
pešte vengrai prisiekę “amžiną 
ir neatskiriamą draugystę su 
rusais”. . Jįjį

Tai kuriems galams ten rusiš
kos divizijos laikomos? Pagal 
“Iz vesti ją" tik rusai ir jų sate
litai laimingai gyveną...

Indijoje, Japonijoje nevisai 
esą gerai, o Anglijoje prastai, 
bet Amerikoje visų prasčiausiai, 
čia darbininkai streikuoją, rei
kalaują didesniiį atlyginimų, ko
voję už geresnes darbo sąlygas, 
reikalaują daugiau teisių uni
joms, o dar egzistuojanti rasinė 
ir kitokia diskriminacija.

Tokiai kvailai, lėkščiai rusiš
kai propaganda protaujantis 
žmogus neturėtų patikėti, Ame
rikos darbininkų tfttpe komu
nistams pritariihčių nėra, bet 
saloninių ir kutvėliškų jiebns pri
tarėjų nem ažši įfri^elrėta.

Kad ir nuogės melas, tačiau 
kai kuriuos leftgvatlklus pavei
kia.

čia berašant prisimibė toks 
įvykis: 4941 m.’Minant Tiirman- 
tuose sausio mėaęąyje užėjus di
delei sniego pūgif žemės nėse vie
tose sniegas užvertė geležinkelio 
bėgius. Traukhiild vežt hitle
riškai Vokietijai pagalbą nega
lėjo pajudėti, fceikėjo sniegas 
atkasti. Buvo išDaugpilio atsiųs
tas kariuomenesjWinys Ir suda
rytos iš geiežmfcjgiačių if apylin
kėje gyvenančių yyrų ir net mo- 

brigados snfegui nuo bėgių

birželio 10 dieną
BUCO

WILLOW

S : JI :■ 4*5

NAUJUMŲ

PIKNIKAS
BUS {DOMI programa, gera muzika šokiams, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI G £ RIM A L 
VISĄ LAIKA GARSUSIS J. JONIKO ORKESTRAS 

GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNM- 
K1AUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
BIRŽELIO 10 D. VISI KVIEČIAMI l NAUJIENŲ
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LIETUVIAI VOKIETIJOJE
Motinos dienos minėjimai

Hanau
Gegužės 6 d. katalikų parapi

jos salėje įvyko Motinos dienos 
minėjimas ir metinis LB apylin
kės narių susirinkimas. 13 vai 
šv. mišias aukojo tėv. Alf. Ber
natonis, pamokslą pasakė vice- 
sen j. kun. J. Urdzė.
2:30 vai. įvyko susirinkimas, ku
riame senoji LB valdyba pateikė 
savo darbų apyskaitą. Į naują 
valdybą išrinkti A. Januškienė, 
J. Kalvaitis ir E. Kalvaitienė. 
Kandidatais liko A. Pauliks ir A. 
Kemeraitis.

terų klubų federacijos pirminin
kė Eug. Lucienė. Gyvąjį pa
veikslą — vargo mokyklą (mo
tina prie ratelio moko savo vai
ką skaityti) — suvaidino Bolcie- 
nė ir Mačionis.

Perskaitytas L. Janušienės 
referatas vokiečių kalba. Pagrin
dinė tema: kiek daug motiniš
kos meilės parodė lietuvės mo
terys tuoj po karo, priglausda- 
os ir augindamos badaujančius 
rytprūsių vaikus. Eilėraščius 
skaitė V. Mačionnytė, B. Patraš- 
kaitė, J. ir V. Bolcai ir P. Juk
nevičius.

Poetiškų minčių apie motiną 
pateikė mokyt. M. Saulaitytė. 
Vaikai padeklamavo motinoms 
gražių eilėraščių ir įteikė gėlių. 
Motinos ir tėvai gausiai ir ska
niai pavaišino svečius ir vaikus. 
Skambėjo dainos, E. Pauliuko- 
nytei pritariant akordeonu.

Stuttgarte
Motinos diena atšvęsta pagal 

seną lietuvišką tradiciją pirmą
jį gegužės sekmadienį, gegužės 
6. šv. mišias už motinas ir per
sekiojamus dėl tikėjimo okup. 
Lietuvoje aukojo kun. K. Sen
kus. Minėjimą jautriu žodžiu 
pradėjo Vokietijos lietuvių mo-

Muenchene
Motinos pagerbtos gegužės 12. 

Minėjimą iš poetų kūrinių pa
rinktomis mintimis pradėjo 
Muencheno moterų klubo pirmi
ninkė E. Rugienienė. Sveikino 
VLB Muencheno apylinkės pir
mininkas K. Ausiejus. Į moti
nas jautriu žodžiu kreipėsi stud. 
M. Dresleris.

Jaunimas, dainuodamas “O 
kaip aš pasilgau, močiut, tavęs”, 
apdovanojo motinas gvaizdikais. 
Aušrelė Skeberdytė ir Violeta 
Hermanaitė deklamavo eilėraš
čius, o poezijos ir dainų pynę at
liko D. Baronaitė, Ed. ir M. Dres-

Tai bent vėžys! Jį pagavo kairėje matomas Clifford Earl New Jersey pakraščiuose, Atlanto van
denyse. Vėžys svėrė 19.7 svary. Dešinėje vėžį priima Basking Ridge restorano vyriausias virė

jas, kuris iš vėžio padarė restorano svečiams 10 povei j y.

Hwnbitrge

Birželio 16-tą 6:15 vai. estai, 
latviai ir lietuviai šv. Petro baž
nyčioje ruošia ekomeninės tai
kos pamaldas) už persekiojamą 
Bažnyčią Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje.

Ixiebecke
Masinių trėmimų j Sibirą pra

džios 32-sios metinės minimos 
birželio 17. ilO vai. pamaldos 
švč. Jėzaus širdies bažnyčioje, 
12 vai. procesija Voerwerker 
Strasse kapinėse. Ta proga at
naujinamas bendras lietuvių pa
minklas.

RŲ$U KOLONIZUOJA 

LIETUVĄ

Utenos miesto gyventojų skai
čius šiuo metu pasiekė 17,000. 
Naujame Dauniškio rajone gy
vena 7,000 žmonių. Statomas di
delis mėsos apdirbimo fabrikas. 
L’tena jau gerokai kolonizuota 
rusais. Veikia trys gimnazijos, 
viena rusiška.

SPECIALŪS BUŠAI I NAUJIENŲ PIKNIKĄ
Sekmadienį, birželio 10 dieną, specialūs CTA busai veš či

kagiečius į “Naujienų” Pikniką. Lygiai 11:00 valandą ryto 
busai paims žmones nuo “Naujienų” (18-tos ir Halsted gat
vių kampas). Už kelių minučių jis sustos Bridgepor 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 SL, California ir 55 St, California ir 63rd 
St, California ir 71st St, o iš ten jau važiuos tiesiai į Willow 
Springs ir Bučo Sodą, kur bus piknikas.

Lygiai 1 vaL 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 į Pikniką ir atgal (round trip) kainuos $3.00.

IM
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leriai, A. Gelžinytė, V. Herma- 
naitė ir A. bei R. Pauliukevičiai. 
Susitelkimo minute pagerbtas 
Romas Kalanta ir jo motina. Mo
terų klubo narės nuoširdžiai ir 
skaniai pavaišino gasius svečius.

Rastate
Motinos diena atšvęsta ge

gužės 13. Šv. mišias aukojo ir 
dienos tema, pamokslą pasakė 
tėv. Alf. Bernatonis. Lietuvio 
ką pobūvį su vaišėmis surengė 
Rastatto lietuvių moterų klubas, 
pirmininkaujamas S. Rugulienės.

Hamburge
Lietuvės motinos buvo prisi

mintos gegužės 13 per pamal
das, kurias šv. Teresės bažny
čioje atlaikė kun. V. šarka, o po 
pamaldų pagerbtos parapijos sa
lėje. Motinas sveikino kun. V. 
šarka ir VLB Hamburgo apylin
kės pirmininkas J. Valaitis. Įteik
tos kuklios dovanėlės, padainuo
ta, pasivaišinta kavute ir pyra
gaičiais, pasišokta. _

Hanovery
Motinos pagerbtos parapijos 

salėje po lietuviškų, pamaldų. 
Kalbėjo kun. V^arka, deklama
vo-J.- ir Dart. Giese, dainavo so
listė Marika Nemeth, palydima 
pianinu prof, dr; P. Coenen. 
Akordeonu grojo J. Jakobas. Se
nosios močiutės apdovanotos gė
lėmis ir saldumynais. Programai 
vadovavo V. Merkevičius, vaišė
mis rūpinosi A. Vilkienė, V. Mer
kevičius ir k. Motinos minėjimą 
ruošiant, iniciatyvos parodė apy
linkės pirmininkas dipl. teis. G. 
Pūdymaitis.

Saarland

Birželio 10 d. NAUJIENŲ pik- rėje esantį Bučo sodą, vadinamą 
alkas įvyks Bučo sode, kuris 
yra prie German Church Road, 
83-čios gatvės tąsa. Bučo sodas 
yru tarp Willow Springs kelio 
ir Wolf Road.

Taigi visi keliai, kurie veda 
prie 83-čios ir Willow Springs 
Road sankryžų, veda tiesiai į 
NAUJIENŲ pikniką.

Iš 18-os kolonijos, Bridgepor- 
to, Brighton Parko ir kitų mi
nėtų apylinkių kolonijų geriau
sia yra paimti Archer Road, ku
ris vėliau vadinasi US 4-A ir 
važiuoti iki Willow Springs 
miestelio. Tenai reikia pasukti 
į dešinę, pervažiuoti du tiltus, 
einančius per Chicagos kanalą ir 
Desplaines River ir pasukti į kai-

Willow West Picnic Grounds.
Kas važiuoja iš šiaurinės arba 

vakarinės Chicagos dalies, tai 
tiems geriausia naudotis Wil
low Springs arba Wolf Road 
Abu šie keliai nuveda tiesiai iki 
German Church Road.

Iš Marquette Parko važiuo
jantieji gali naudoti 79-tą kelią. 
87-tą kelią arba 95-tą kelią. Jie 
turi pasiekti Wenthworth Road, 
pervažiuoti jau suminėtus ka
nalus, pasiekti German Church 
Road ir įvažiuoti į Bučo

Kviečiame visus čikagiečius 
atvykti į NAUJIENŲ rengiamą 
pikniką.

Komisija Piknikai Ruošti

Retas lietuvių renginys susi
laukia tokio didelio ir palankaus 
vokiečių spaudos dėmesio, kokio 
susilaukė VLB Valdybos iždinin
ko ir Saaro krašto apylinkės pir
mininko mokyt. A. Palavinsko 
gegužės 13 suruoštas Motinos 
dienos minėjimas. Jam aprašy
ti “Saarbruecken Zeitung” pas
kyrė daugiau kaip pusę pusla
pio. Reportažas iliustruotas tri- 
jomis didelėmis nuotraukomis: 
4-rių dainuojančių mokinių, 2- 
jų mokinių, įteikiančių gėles mo
tinoms, ir Alg. Palavinsko. Ap
rašyme pateikta žinių iš Lietu
vos istorijos, apie dabartinę pa
dėtį ir apie Vasario 16 gimnazi
ją

Pats minėjimas buvo kuklus. 
Gegužės 13 mokyt. Palavinskas 
iš Romuvos išsigabeno namo sa-

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

vo dukrą Marytę su trimis jos 
draugėmis — Irena Harneryte, 
Roma Piedaite ir Aldona šadui- 
kyte. Dainuodamos ir deklamuo- 
damos apskrities mieste Merzig, 
jos atliko nedidelę programėlę 
pagerbiant motinas. Apie lie
tuvės motinos vaidmenį praei
tyje ir jos šiandieninius užda
vinius kalbėjo A. Palavinskas. 
Motinoms įteikta rožių. Minė
jimas vyko miesto halės svečių 
kambary, kur buvo susirinkę 
apie 30 asmenų, tarp jų ir kele
tas vokiečių ’žurnalistų. Jie iš 
visų pusių blikčiojo foto apara
tais, fotografuodami tautiniais 
drabužiais pasipuošusias moks
leives ir svečius.

Lebenstedt
Gegužės 26 Vokietijos LB 

Valdybos įgaliotinis prie žem. 
Saksonijos vyriausybės kun. V. 
šarka ir Lebenstedto LB apylin
kės valdyba surengė Lietuvių- 
Motinos dieną, kuri buvo pradė
ta pamaldomis šv. Mykolo baž
nyčioje.

Po pamaldų parapijos salėje 
paskaitą skaitė Vokietijos LB 
Valdybos pirmininkas kun. Br. 
Lįubjnas. Temą — motinos vie
ta lietuvių tautoje. Meninėje 
dalyje dainavo trijų tautų solis
tai: vengrė Marika Nemeth, pi
aninu palydint prof. dr. P. Coe
nen, lietuvė Izabelė Schroederie- 
nė ir vokietis-Herbert Schroeder. 
JAV-bių lietuvaitė Dalia Sakai
tė pianinu paskambino Mozarto 
12 variacijų.

Pasveikindamas svečius ir sa
viškius, šventės programą pra
dėjo VLB Lebenstedto apylin
kės sekretorius Gaurys, baigia
mąjį žodį tarė V. šarka. Stutt- 
gartietės veikėjos E. Lucienė ir 
Z. Glemžienė suruošė labai gra
žią gintaro dirbtinių ir lieutviš- 
ku audinių parodą.

šventėje dalyvavo nemažas 
būrelis Hannoverio lietuvių, o 
jų LB apylinkės pirmininkas G. 
Pūdymaitis tarė pasveikinimo ir 
padėkos žodį lebenstedtiškiams. 
šventės dalyvius taip pat svei
kino Vokietijos lietuvių mote
rų klubų federacijos pirmininkė 
E. Lucienė savo organizacijos 
vardu. Votkietijos LB Valdybos 
pirmininkas kun. Br. Liubinas 
perdavė valdybos sveikinimus. 
Tautos himnu užbaigus oficialią
ją dalį, prie puikios muzikos 
linksmintasi iki gaidgystės.

Pforzheime
Motinos dienos ir trėmimų su

kakties minėjimas įvyko gegu
žės 26 gražioje šv. Jėzaus šir
dies parapijos salėje, skon ingai 
išpuoštoje gėlėmis.

Paskaitą apie motiną, žvelg
damas į ją iš tautinio, religinio 

Į ir asmeninio taško, skaitė tėv. 
Alf. Bernatonis. Mažieji, kad 
geriau butų matomi, net pasilipę 
ant kėdės, padeklamavo eilėraš
čių mamytėms. Visa salė, paly
dimą akordeonu, sudainavo “O 
atsimenu namelį”. Minėjime da
lyvavusioms motinoms įteikta 
rožių.

Po stiprios kavos ir skanių 
tortų kun. K. Senkus kalbėjo 
apie lietuivų tautos aukas. Pa
skutinės mums žinomds aukoti

buvo praeitų metų susidegini
mai. Ta tema paskaitė porą ei
lėraščių.

Iki po vidunakčio skambėjo 
linksmos dainos. Pobūvy daly
vavo apie 70 asmenų. Jo pelnas 
200 DM paskirtas vasaros vai
kų stovyklai Romuvoje paremti.

Brežnevo lankymosi proga
Vokietijos LB valdyba gegu

žės 14 pasiuntė laiškus V. Vo
kietijos kancleriui W. Brandt, 
Bundestago pirmininkei A. Ren- 
ger ir užsienio reikalų komisi
jos pirm. dr. G. Schroeder, 
visų trijų frakcijų Bundestage 
ir tų partijų pirmininkams, o 
kancleriui W. Brandt laiško nuo
rašą išsiuntinėjo didesniesiems 
V. Vokietijos laikraščiams, te
legramų agentūroms ir radijo bei 
televizijos redakcijoms.

Savo naming vaistu spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrint2 visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidu, nes veistu su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiu vaistu trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti- 
KitumuI pasiruošęs.

WĮA>eei>^^ee i i^ftaee
Stuttgart

VLB Stuttgarto apylinkės vi
suotinis narių susirinkimas įvy
ko gegužės 12. Pirmininkavo J. 
Glemža, sekretoriavo E. Repšie
nė. Metinę veiklos apžvalgą pa
teikė apylinkės pirmininkė Z. 
Glemžienė, o revizorius V. Trun- 
cas pranešė, kad atskaitomybės 
knygos ir finansai vedami tvar
kingai. Valdybos nariai papra
šyti dar vienerius metus eiti sa
vo pareigas. Į kontrolės komisi
ją vietoj J. Stavskio išrinktas 
J. Repšys.

■NAUJIENOS* KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Muenchene
Balandžio 13 buv. VLB Tary

bos narys dr. med. Arūnas Lau
kaitis vedė dr. med. 
Wech-Langenberg.

Sigrid

Kaiserlauteme
Gegužės mėnesyje įvyko trys 

LB apylinkės narių vestuvės. Ge
gužės 4 seserys Aldona ir Lore
ta Subačiūtės ištekėjo už Klaus 
Boehrendt ir Werner Heckmann, 
o gegužės 19 VLB Kaiserslauter- 
no apylinkės pirmininko dukrt 
Janina Poškartytė susituokė su 
Alain Mauger.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, Cikagietės įspūdžiai oku 

□notoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmines, A KISS iN THE DARĖ; Pikantiškų ir intymių nuotykių 

^prašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $250.

KrisH|onas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Hado Rastenio .vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorijų. 
UI psL Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
dtas knygas .galima įsigyti-atsilankius j Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
oiniginę perlaidą. ‘ *'*v ♦'' i;:

’ > NAUJIENOS j
1739 South Halsted Street, Chicago. IR. 60608

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ

Pirm«|ime tome yri 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu temai minkštuos* viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už 46.08.
AM knygas sausite, įai pinigus pasiusite tekiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

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

SAVINGS

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON 3100 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. 
vale, o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

UNIVERSAL
SAVINGS* LOAN ASSOCIATION

1800 So. Hateted St Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 meteis. TeL 421-3070
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(Tęsinys)
Į klausimą, kas turėtų toliau 

Amerikoje vadovauti Lietuvos 
laisvinimo darbui, ypač gi at
stovauti šio krašto lietuvius 
JAV centrinis valdžios įstaigo
se Washingtone; ALTas ar 
Bendruomenė?, aš nesvyruo
damas pasisakau už ALTą, 
ypač gi pasisakau prieš savi
vališką Beddruomenės žingsnį 
į Washingtdną, kur ji kėsina
si, pastūmusi ALTą į šalį, pa
imti jo uždavinių vykdymą ir

JAV lietuvių atstovavimą san
tykiuose su JAV valdžia. Be 
to, ką anksčiau esu parašęs, 
čia išdėstysiu dar porą motyvų. 
V. —ALTAS TURI DAUGIAU 

POLITIKOS DARBUI 
KVALIFIKUOTŲ ŽMONIŲ, 

POLITIKOS VEIKĖJŲ, NEGU 
BENDRUOMENĖ

štai, ir dabar ALTą Washing
tone atstovauja jaunas, bet ga
bus, jau amerikiečių visuome
nėje gražiai užsirekomendavęs

Silpnutes laisves viltys
Prieš penkeris metus Sovietų Sąjungoje pasirodė 

pirmas “Bėgamųjų įvykių kronikos” numeris. Tai buvo 
rusų inteligentų grupės leidinys, kėlęs viešumon sovietų 
valdžios sauvalę, net sovietinės konstitucijos laužymą, ir 
reikalavimą pagrindinių teisių kiekvienam Sovietų Są
jungos piliečiui, šis leidinėlis buvo gamintas paprasčiau
siomis spaudos priemonėmis, bet jis apėjo kiekvieną So
vietų Sąjungos kampelį. Jis pakėlė ant kojų sovietų poli
ciją. čekistai kontroliuoja kiekvieną išdžiovintą popie
riaus lapą, o čia atsirado žmonių, kurie turėjo pakaria
mai popieriaus ir spausdinimo priemonių opozicijos min- 
tims skleisti.

“Bėgamųjų įvykių kronika” ėjo penkeris metus. So
vietų policija suėmė visą eilę žmonių įtariamų minėtos 
kronikos leidimu. Buvo suimti profesoriai Vladimiras 
Buchovskis ir Andriejus Amalrikas. Jiedu buvo žiauriai 
tardomi, o vėliau nuteisti kalėjimu. Policija buvo įsitiki
nusi, kad jiedu turėjo ryšių su minėtos kronikos pasiro
dymu, bet policijai buvo aišku, kad konspiracijoje daly
vavo ir daugiau žmonių. Laikraštėlis pasirodydavo, nors 
tariami redaktoriai buvo tardomi didžiausiame Maskvos 
kalėjime.

“Bėgamųjų įvykių kroniką” oficialiai leido Demo
kratinio Sąjūdžio vadovybė. Sovietų policijai buvo ži
nomi keli profesoriai, kurie buvo nepatenkinti sovietų 
valdžios metodais. Vieni reikalavo demokratinės sant
varkos visoje Sovietų Sąjungoje. Kiti, kaip gen. Petras 
Grigorjevas, reikalavo leisti Stalino išsiųstiems toto
riams grįžti į Krymą ir apsigyventi gimtiniame savo kraš
te. Tretieji norėjo spaudos laisvės. Teisių reikalavo mo
dernios fizikos profesorius A. Sacharovas, rašytojas 
Aleksandras Selženicynas, profesoriai Medvedevai ir ke
li kiti.

Sovietų policija buvo įsitikinusi, kad ji kirto mirtiną 
smūgį Demokratiniam Sąjūdžiui, suimdama gana veiklų 
dabartinės sovietų santvarkos kritiką Petrą Jakyrą. Jis 
buvo pilietinio karo metu ir vėliau po karo išgarsėjusio 
raudonosios armijos pulkininko Jono Jakyro sūnus. Pi
lietinio karo metu pulk. Jakyras komunistų buvo labai 
garbinamas, bet vėliau, kai Stalinas nutarė pravalyti 
raudonąją armiją, kartu su garsiais sovietų maršalais, 
nusirito ir pulk. Jakyro galva. Chruščiovas Vėliau reha- 
bilitavo ne tik nužudytus maršalus, ir pulk. Jakyrą. Vie
toj tėvo, buvo gerbiamas sūnus Petras Jakyras. šelepi- 
nas su Chruščiovu manė, kad jie turės ištikimą savo poli-

MANTAS AUKŠTUOLIS

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ŠVIETIMAS

3
Padėkavojęs, išėjau į miestą ir aplan

kiau visus ministerius, visomis išgalėmis 
įtikinėdamas Klaipėdos Komercinio Insti
tuto reikalingumą. Bebalsuojant, huiėmė 
ministeris Urbšys, tas mielas ir kilnus lie
tuvis.

Sužinoję ministerių nutarimą, pradė
jom ruoštis iškilmingam instituto atidary
mui su iškilmingais svečiais ir konsulais. 
Kas keista, vokiečių konsulas nebuvo kvies
tas.

Atidarymas buvo paskirtas vienos sa
vaitės ketvirtadienį, o pirmadienį dar ne
buvo oficialaus ministerių kabineto leidi
mo. Nuskubėjau pas Mašalaitį. (Ministe- 
rią Kabineto sekretorių).

— Ponas Mašalaiti, ketvirtadienį Insti
tuto atidarymas, o šiandien antradienis, o 
mes dar neturim raštiško leidimo.

— Tai, ot, štai. — mikčiojo Mašalaitis. 
Al pajutau delsimą.

— Mes jau sukvietėm svečius ir drau
gingų valstybių konsulus atidarymo iškil
mėms. Atidėjimas būtų baisus blainažas...

Mašalaitis pakvietė sekretorę, padikta
vo leidimo turinį, pasirašė, pridėjo ant
spaudą ir įteikė man. Aš skubėjau į Klai

mokratybės dėsnius lietuvių mone 
tarpe”;

2) “ginti, saugoti Jungtinių 
Amerikos Valstybių nepriklau
somybę, garbę ir demokratinę 
santvarką”;

3) “skatinti Amerikos lietu
vius remti J. A. V. pastangas, 
siekiant passtovios taikos.”...

Kaip matomee, ALTo statute 
vis pabrėžti demokratybės prin
cipai ir demokratinė santvar
ka už ką isi amerikonai be 
ginčo pasisako, nes tas jiems 
labai patinka.

Matydami ALTo įstatuose to
kius jiems priimtinus princi
pus, amerikonai, kaip sakiau, 
ir laiko ALTą sava organizaci
ja, kuriai, jų nuomone, reikia 
padėti.

O dabar meskime žvilgsnį į 
Liet. Bendruomenės idėjinį vei
dą, kaip jis išryškintas PLB 
Konstitucijoje, ypač gi į ją 
įjungtoje Lietuvių Chartoje.

Tos chartos 1 str. konstatuo
jama, kad “Tauta yra prigim
toji žmonių bendruomenė”, at
seit, tokia, iš kurios žmogus 
sava valia negali išeiti, nesu
laužydamas “gamtos įstatymo”, 
to vad. “lex naturae”.

O kiek gi — vokiečių, italų, 
ispanų ir daug, daug kitų- tau
tų žmonių, atsikėlusių į Ame
riką, savo tautas paliko, net 
savo tėvų kalbas užmiršo ir jau 
visai save nelaiko anų tautų 
žmonėmis, tik “gėrais ameri
konais”? Atsakymo nereikia. 
Visi tą matome. Tai kaip jiems 
skamba, kaip atsiliepia jų sie- 
ose ši Lietuvių chartos dekla

racija? Kaip žiaurus kaltini
mas jiems ar jų tėvams už sa
vo tautų palikimą.

O toliau, žiūrėkit, ką jiems 
sako tos chartos 2 str. Jo min
tis yra ta, kad kiekvienas žmo
gus turi likti savo tautos nariu 
“visur ir visuomet”, kad jis 
savo tėvų išlaikytą tautos gyvy
bę turi perduoti ateities kar- , 
toms, kad ta jo tauta amžinai 
gyventų... Tokių chartos dekla
racinių nuostatų yra ir dau
giau. Mums, lietuviams — ir 
tai ne visiems (išskiriant mūsų 
nutautusius) — šie Liet. Chartos 
žodžiai nerėžia ausies ir nesu
jaudina širdies, bet ameriko
nams, kurie yra nutautę, ši hiū- 
sŲ charta — tai žiaurus jų kal
tinimo aktas...

Tokiais savo chartos nuos
tatais jų į “prigimtąsias bend
ruomenes”, aišku, nesugrą- 
žinsimė, o tik nuteiksime juos 
prieš Save, kaip, jų nuomo
ne, “Amerikai nepageidauja
mus nacionalistus”... Kas tam 
netiki, tepasiskaito “gerų ame
rikonų” knygas, jų teisinius ir 
politinius veikalus apie nacio
nalizmą, netgi ir, mūsų nuo-

Dr. J. Genys, nesenai išryškin
tu tautinių grupių respubliko
nų konvencijoje specialiu iški
liausio asmens žymeniu (Dwight 
D. Eisenhower’s Meritorious 
Service Award). Jis talkinin
kauja ALTui, gerai suprasda- 

. mas, kad ALTu ir tiktai AL- 
I Tas gali atstovauti JAV lietu
vius JAV valdžios įstaigose 
Washingtone.

Labai gaila, krid JAV LB 
valdyba, vietoje Dr. J. Geniui 
visokeriopai padėjusi, jo mo
ralinę padėtį Washingtone r ji 
patį morališkai sustiprinusi, 
štai, paskyrė, šalia jo, Algi
mantą Gurecką savo įgalioti
niu, tiems patiems JAV lietu
viams atstovauti, kas ameri
konų akyse kompromituoja vi
sus — ALTą, jo įgaliotinį, ypač 
gi Bendruomenę su jos įgalio
tiniu. Algimanto Gurecko aš 
nepažįstu ir nenorėčiau apie jį 
blogai atsiliepti, bet jo prisis
tatymas viešumai Bostone (vie
noje kalboje, kuri buvo pako
mentuota Naujienų 1973. III. 
19 d. vedamajame) man labai 
nepatiko. Dėl to aš dar pasisa
kysiu vėliau.

Apskritai, reikia pasakyti, 
kad mūsų Bendruomenės va
dai, būdami daugiau kultūros 
darbuotojai, politikoje daro 
daug ir stambių klaidų, net ir 
patys didieji. Tik to klausimo 
plačiau nenoriu čia nagrinėti, 
kad jie neįsižeistų. Manau, 
skaitytojai ir patys tą mato.

Kad ALTas turi daugiau po
litikos darbui kvalifikuotų as
menų, sau pagelbininkų ir po
litikių ekspertų, tai supranta
ma dėl ko: jis gi dirba šį poli
tikos darbą jau nuo 1940 metų, 
turėdamas savo užnugaryje ko
ne tisą mūsų organizuotą vi- 
siiomeiię, su kone visų centri
nių org&nizacijų žymiaisiais 
vfeikėjais ir jų pblitihiais va
dais, ko neturi Bendruomenė, 
vėliau įsisteigusi ir politikos 
darbo iki šiol Amerikoje, gali
ma sdkyt, bedirbusi.
VI. — ALTAS YRA GRAŽIAI 
PRISISTATĘS JAV VALDŽIAI 

SAVO ĮSTATAIS
Gi ALTd statute randame 

nurodytų tokių ALTo tikslų, 
kurie amerikonams ALTą da
ro visai priimtiną, idėjiškai 
savą organizaciją. Išmintingi 
ALTo steigėjai, matyt, norė
dami JAV valdžiai gražiai užsi- 
rekomendoti įrašė į ALTo sta
tutą amerikonams priimtinus 
savo principus ir tikslus. Gi 
štai, ALTo Statuto 1 straipsny

i ir šie jo,

tikos šalininką. Viskas būtų gerai, jeigu išgarbintas Pet
ras Jakyras būtų daugiau dėmesio kreipęs į sovietinės pa
garbos ir medalių vertę. Jis labai gerai žinojo, kas buvo 
padaryta su jo tėvu, todėl jis nesitenkino vien medaliais, 
bet reikalavo demokratijos visiems savietų piliečiams.

Šešis mėnesius policija kankino Petrą Jakyrą. Skaus
mai ir kankinimo priemonės buvo tokios rafinuotos, kad 
jis viską policijai išpasakojo. Jis policijai išdavė net jau
ną savo dukrą, buvusią tikra “Bėgamųjų įvykių kroni
kos” redaktore.

Sovietų policija, iškankinusi Jakyrą, suėmė du Ja
kyro draugus — Viktorą Krasiną ir Roaldą Muchmed- 
jarovą. Buvo suimti jaunuolis B. Jachnovcas ir mokyto
jos Jurijus Šichanovičius. Maskvos policija buvo įsitiki
nusi, kad jai pavyko suimti kiekvieną . Sąjūdžio narį, 
likviduoti Visus veiklesnius dalyvius ir bylą baigti. Ji net 
palaužto Petro Jakyro į kalėjimą daugiau nebekišo, bet 
paleido namo. Policija manė, kad jis patars kiekvienam 
savo pažįstamui nesipriešinti “tarybinei” valdžiai, bet 
taip neišėjo; Petras Jakyras pranešė, kad jis skausmų ne
pakėlė ir sovietų policijai viską išpasakojo, ką žinojo apie 
Demokratifaį Sąjūdį.

Sovietų policija manė, kad ir šitoks Jakyro pareiški
mas valdžiai bus naudingas. Jis atstums kitus žmones 
nuo bet kokid opozicinio sąjūdžio. Bet sovietų valdžia ir 
čia apsiriko. Austrijoje gyvenantis Andrei Dubrov pra
neša emigracijoje esantiems rusams ir visiems rusų pa
vergtiems žmonėms, kad [Demokratinio Sąjūdžio “Kro
nika” ir toliati leidžiama. Šių metų geg. 23 dienos “Novo
je Ruskoje Slovo” dienraščio numeryje jis parašė straips
nį, kurį pavadino “O vis dėlto “Kronika” išeiną”. Dabar 
jį vadinasi ne “Bėgamųjų įvykių kronika”, bet tiktai 
“Kronika”- Visi šio informacinio laikraščio skaitytojai 
žino, kad pačioje Sovietų Sąjungoje ne visi yra patenkinti 
dabartine “komunistine” diktatūra. Nekreipdami dė
mesio į kankynės ir pavojų gyvybei, jie organizuoja pasi
priešinimą. Lietuviams verta atkreipti dėmesį į tai, kad 
“Bėgamųjų įvykių kronikoje” buvo paminėtas Romo Ka
lantos laisvės šauksmas, Kauno jaunimo protestai, jau
nuolių teismai ir jiems paskirtos bausmės.

Gaila, kad prieš komunistinę tironiją protestuoja 
toks mažas rusų skaičius if kad “Kronika” taip betai te- ______
pasirodo; Tai yra tik silpnutis vilties žiburėlis. Bet pačių tarp kitų nurodyti
rusų protestai prieš komunistų šaikos primestą tironiją 
eind lietuvių laistės kryptimi. Rusų protestai prieš caro 
tironiją atnešė visai eilei rusų pavergtų tautų laisvę. Pro
testai prieš sovietų imperijos priespaudą atneš laisvę vi- 
sbms pavergtoms tautoms, įskaitant ir rusų tautą.

pėdą. Stoty sutiko mane Galvanauskas. 
Jis labai bijojo, kad reikdlas nebūtų sutruk
dytas.

— Pone Ministeri, leidimą turiu.
Jis tik nusišypsojo.
Atidarymas buvo iškilmingas su vaišė

mis ir gėrimais. Galvanauskas buvo pa
skirtas Instituto direktoHhm. Institutą jis 
labai gerai suorganizavo, moksliškai bei 
praktiškai.

RADIJO STOTIS KLAIPĖDOJE
Tuo metu vokiečių propaganda per ra

dijo stotis kaukė, kaip sirenos karo metu, 
baugindami ir garsindami savo “M a th U 
— galybę. Bet niekas nieko neišsitarė 
prieš. Aš sumaniau pastatyti radijo stotį 
Klaipėdoj, kad bent dalinai galėtum at
remti vokiečių puolimus. Susisiekimo 
mittislėrijk Bind tam psUtiiifcL feėt attiki- 
m»s fornialtimU: įnešinūbi į biudžetų. įhi- 
skelbimas konkurso ima Hėk tiek laiko.

čia įsiterpė labai keistas reiškinys. Ra
dijo stoties statymu jautriai susidomėjo 
rusų konsulas. Mums bhvė pavesta — juo 
glaudžiau laikyti rusų konsulą tarp lietu
vių, kad jis nepatektų vokiečių įtakon. Aš 
labai artimai gyvenau su konsnln Terlec- 
kiu. Tai buvo dar senų laikų Kaukazo pra
muštgalvis, kurs jaunas būdamas, kaip Jis 
pats gyrėsi, raitąs vaikydavo po stepes zui
kius ir juos užkapodavo ilgu botagu. Jis 
buvo įžūliai atviras — tikras piačiaširdis

ALTo tikslai.
1) “jungti visas Amerikos 

lietuvių derriokratiiies jėgas 
behdram darbui — remti, pa
laikyti skleisti pagrindinius de-

rusas, iš šio pramuštgalvio galima buvo 
labai svarbių žinių gauti, bet, deja, bebu
vo kas šiuo reikalu rūpintųsi.

Sužinojęs, kad mes ruošiamės statyti 
radijo stotį, nuolatos teiravosi, kada ji bus 
pastatyta ir kodėl taip ilgai delsiama. Aš 
pasakiau, kad reikia tam tikrą sumą per
vesti per biudžetą ir, kad mes neturim 
daug lėšų.

—E, tai riieko nereiškia (ėtb ničevo ne- 
znaČit), — pasakė konsulas. — Nūvyksim 
į Kauhą pas mūšų atstovą ir mes jums pa
statysim radio stotį: “Vis tiek tai bus mūsų” 
(vsitt bavno budėt naše —■ pažodžiui).

— Aš manau, kad mes to negalėsim 
padaryti, — nustebęs atsakiau.

kai mudu atsiskyrėm^ aš ilgai galvojau 
apie jo pasakymą.

Kai radijo stotis buvo pastatyta be faisų 
konsulo “pagalbos", ji gan taikliai atsi- 
kirsdavtt vokiečių propagandai, o tai ne
patiko naciams... /i

Būdamas Kaune pas prezidentą guber
natoriaus Navako reikalais, pranešiau bol- 
ševiių konsulo pasakymą: “Vis tiek tai 
bus mūsų". Prezidentas į tai nieko neatsa
kė ii* maniau, kad dėl to pasakyme nedarė 
jokių išvadų. Man tie žodžiai nedavė ra
mybės. aš jaučiau, kad tai buvo pasakyta 
ne be pagrindo. Aš vėl mėginau į tai at
kreipti jo dėmesį:

— Pone prezidente, šie žodžiai yra reikš

mingi. Jis taip sau jų nepasakė. Tai reiš
kia, bolševikai ruošiasi mus užgrobti.

Prezidentas pažiūrėjo į mane, bet nie
ko nepasakė...

Kad gubernatorius Navakas liktų Klai
pėdoj, man nepavyko išprašyti. Tiesa, aš 
pats tai žinojau, kad iŠ to nieko nebus. Vy
kau pas prezidentą, klaipėdiečių prašo- 
tnas. Kdi aš tariau, ką apie tai žmonės pa
sakys, pražidentas rimtai atsakė:

— Žmonės visuomet ką nors sako. Anks
čiau sakė, kad reikia duoti ūkininkams pa
skolą, o kai aš sdtikati, tai dabar jie nega
li skolų išmokėti, tai aš kaltas.

Man gaila buvo prezidento. Jis buvo 
kilnus ir per daug geras žmogus. Ne jis ir 
ne ūkininkai buvo kalti, kad dėl pokarinių 
ekonominių sunkumų mūsų kraštas atsidū
rė sunkioje padėtyje, bet buvo kalti tie, 
kurie, matydami ūkininkų sunkią padėtį, 
nepalengvino jų padėties.

Kai aš sužinojau, kad ūkininkai, kurie 
nepajėgia sumokei! bankui skolų, buvo iš
varžomi iš ūkių, tai mane apėmė toks ne
rimas ir skausmas, kad aš negalėjau nusi
raminti. Juk buvo taip lengva atidėti pa
skolas ir duoti ūkininkams atsidusti...

LIETUVIŲ DARBININKŲ SODYBA 
KLAIPĖDOJ

Klaipėdoj mūsų darbininkų prieauglis 
labai greitai augo. Butų patunkamai ne
buvo. Aš sužinojau iš vieno mano valdi-
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konai vistiek laiko “žmonijos 
nelaime”, ją skaldančiu ir ka
rus sukeliančiu reiškiniu.
visai nesidomi etnine tauta; ne
sidomi tauta, kaip mes ją su
prantame (natio prasme), o 
domisi tik valstybine tauta ar
ba tauta, kaip politine bend
ruomene, jų vad. “body poli
tic”. štai, kodėl mums ir nerei
kia jiems prisistatyti savo char- 
toje savo “nacionaliniu” vei
du, kuris jiems nepatinka. 
Mums reikia prisistatyti jiems 
savo demokratinėmis idėjomis 
ir mūsų išpažįstamais žmo
gaus teisių principais, kuriais 
mes galime grįsti ir savo sieki
mus atstatyti turėtąją savo vals
tybinės tautos (populus, Saats- 
volk, body politic prasme) 
laisvę ir valstybės nepriklau
somybę. Kitaip sakant, mums 
reikia JAV valdžiai rekomen- 
duotis taip, kaip rekomenduo- 
pasi ALTas savo statutu.

Štai, dėl ko ALTas, o ne Lie
tuvių Bendruomenė turi privi
legiją atstovauti JAV lietuvius 
JAV valdžios įstaigose Washing
tone.

Bendruomenei lieka dar visa 
eilė kitų, jai prieinamų Lietu
vos laisvinimo darbų, ypač gi 
propagandos ir kitų panašių, 
kurių ji iki šiol, deja, nedirba 
arba tik labai mažai bedirba, 
nors jų dirvonuojantys laukai 
ir labai platūs.
VII. — GALUTINOS IŠVADOS 

IR SUGESTIJOS:
1) Tebūnie ALTas ir tdliau 

Amerikos (JAV) lietuvių at
stovybe, Lietuvos laisvinimo 
reikalais, Washingtone, JAV 
valdžios įstaigose. Visi jį to
kiu pripažinkime ir jo darbus 
visokeriopai remkime.

2) Lietuvių Bendruomenė te
dirba Amerikoje, pirma, eile, 
mūsų kultūrinį darbą, o iš po
litinio, t. y. Lietuvos laisvini
mo tik tą, kuris nesikryžiuoja 
su ALTo dirbamuoju.

3) LB turi gražiai sugyventi 
su ALTu. Ji turi ALTo darbą 
remti ir n'eturi jo kompromi
tuoti savo neapgalvotais, tau
tos interesui žalingais veiks
mais, kaip kad dabar daro, 
pretenduodama užimti ALTo 
uždavinių vykdymą, ypač JAV 
lietuvių atstovavimą Washing
tone. Nuo tų savo pretenzijų ji 
turi atsisakyti ir savo įgaliotinį 
prie JAV valdžios Washingto
ne kuo greičiausiai atšaukti.
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ninko, kad kai kurie mūsų darbininkai 
turėjo tokius blogus butus, kad žiemą kam
baryje užšaldavo vanduo. Mane apėmė 
nerimas ir pyktis. Aš negalėjau pakęsti 
mūsų tautos žmonių vargo ir skriaudos. O 
ypač, kai mačiau, kad vokiečių miesto 
valdyba skirdavo vokiečių darbininkams 
gerus butus, o mūsų — pačius blogiausius.

Pasikviečiau į pagalvą p. Galvanauską. 
Apžiūrėjom Klaipėdos apylinkes, kur butų 
geriausiai pradėti statyti mūsų darbinin
kams namus. Apžiūrėjom didelį žemės 
plotą, apie du šimtus hektarų, kur buvo 
galima pastatyti ištisą miestelį. Tai bhvo 
kryžiuočių palikuonio Hiršbergerio skly
pas. Taigi mes turėjom pirkti savo žemę iš 
kryžiuočio.

(Bus daugiau)

Jau pasirodė knygų rinkote 
naujausiai! Dan Kuraičio knyga 

MAGIŠKUOJU KILIMU

336 puslapiai. — Kaina $3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvi. Knygą galima gauti užėjus į “Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.
, Čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokia adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 
CHICAGO t, ILLINOIS



TELEF. PH 8-S1M

DR. ANNA BALIONAS
AhtlU AUSU N61111 
fit MKKLkS LIGOS

2858 W. 6M Street
Valandos pagal susitarimą

PAGERBĖ MIRUSIUS

DR. K. G. BALUKAS
IR

DR. FANG C LU 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S®. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). TaL LU 54446 
Antras ofisas —

8007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IL TEL 599-0500

Priims ligonius pagal susitarimą. 
M neatsiliepiu Mambinti 174-8012

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA

Telef. 695-0533 
Pas Valley Medical Cooler 

860 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Šių metų geg. 28 dieną Lie
tuvių Tautinėse Kapinėse bu
vo papuošti kapai ir pagerbti 
mirusieji. Pagerbti tose kapi
nėse palaidoti JAV kariai, pa
minėti ir ne kariai.

Kapų Puošimo Dieną Lietu
vių Tautinėse Kapinėse kiek
vieną metą būna didelės iškil
mės. Ten privažiuoja žmonių 
iš pačios Chicagos ir jos apylin
kių. Kartais atvažiuoja ir iš ki
tų valstijų. Lietuvių Tautinė
se guli palaikai kelių patriar
chų ir žymių mūsų tautos vyrų, 
todėl daugelis atvažiuoja jų 
kapų aplankyti, jų darbus pri
siminti.

Lietuvių Tautinėse palaidoti 
Juozas Adomaitis, Dr. Jonas 
Šliupas, prezidentas Kazys Gri
nius, Dr. Pijus Grigaitis, pro
fesorius Vaclovas Biržiška, Jo
nas Budrys ir daugelis kitų.

DR. PITER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

3434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlack 4-5849 

RoricL 388*2233
OFISO VALANDOS:

nrmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
■otracL penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir ięžtad .tiktai JWytirua.

Rasų GI 80873

DR. W. HSIN-BSMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

.132 So. Kodzie Ava., WA 5-2670

OR. NINA KRAUCH- 
iffitAUCaJŪNAiTE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEOZIE AVĖ. 

TMof. WA 5-2670. 
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
3454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 1 vaL popiet, 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

GUŽAUSKŲ 
GELBS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GEL1NYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R.ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAtbrook 5-8063 
...................  ■ ■ ■ , |,l J

GĖLININKAS 
(PL'TRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kepamą gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA5) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

DR. FRANK PLKKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 7Tst ft. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SHBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880
Naujės rex. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 Was! 71 st St. 
Tok 925-8296

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

uždaryta.
Rox. tel.: WA 5-3099

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F frontier 6-1882

Z” . a _A

SOPHIE BARČUS I
RADIJO ŠEIMOS • AL ANDOSI

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma- 
! dienio iki penktadienio 11—12 

vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629
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Kapų puošimo dienomis būre
liai žmonių lanko jų kapus, pa
minklus ir apžiūri urnas.

Iškilmių dienomis daugelis, 
orkestrui grojant, apeina La
pines, o vėliau pasiklauso tu
riningų kalbų, šiais metais ry
te ir vėliau lijo gana smarkus 
lietus. Eisena buvo negausi ir 
kalbų mažai kas tesiklausė. 
Kaltas lietus. Jeigu ne lietus, 
tai gal būtų buvę daugiau.

Paskutiniame sklypų savi
ninkų susirinkime buvo išrink
ti keli nauji direktoriai ir pa
daryta pakaitų valdyboje. 
Sklypų savininkai turėjo pro
gos susipažinti su naujaisiais. 
Iškilmių metu grojo lietuviams 
jau pažįstamas Petro Zalubos 
orkestras, o svarbiausią kalbą 
pasakė laidotuvių direktorius 
Povilas Ridikas. Jis kalbėjo 
angliškai.

Iškilmėms vadovavo naujas 
kapinių pirmininkas Walter 
Slench, Amerikoje gimęs lie
tuvis. Trumpą kalbą pasakė 
kun. Ansas Trakis. Giedojo Al
girdas Brazis ir Estelle Bog
dan. Jiedu pagiedojo solo ir 
kelias giesmes duetu. Pradžio
je buvo sugiedotas Amerikos 
himnas, o pabaigai sugiedojo 
Lietuvos himną.

Iškilmės gal būtų kiek ilgiau 
nusitęsusios, bet lietus siuntė 
žmones į pastogę arba į auto
mobilius, todėl ir skubėta.

Angliškai naujas pirminin
kas gal ir gražiai kalba, bet 
kai jis pradėjo giesmininkus 
kviesti “dainuoti”, o vėliau ir 
padainuoti ne tik “dainas”, bet 
ir “gražias daineles”, tai kiek
vienam lietuviui gerokai rėžė 
ausį. Pirmininkui angliškoji 
„song”, matyt, yra tik daina. 
Kas yra “song”, tai jam viskas 
“daina”. Bet lietuvių kalba yra 
truputį jautresnė. Lietuviai tu
ri ne tik dainą, bet ir giesmę.

Dainas lietuviai dainuoja 
namie, Bridgeporte, Marquette 
Parke, karčiamoje ar užeigoje, 
bet svarbesnių iškilmių metu 
jie gieda. Lietuviai gieda baž
nyčioje, koplyčioje, kapinėse 
ir prie kapo. O daineles, ir net 
gražias daineles jie užtraukia, 
kai truputį nugeria...

Estelle Bogdan dainuoja Rose- 
lande ir Bridgeporte. bet Lietu
vių Tautinėse Kapinėse kartu 
su solistu Braziu ji giedojo Lie
tuvos Himną.

Walter Slench yra gana ap
dairus Lietuvoje buvusių veik
lių Slančiauskų ainis. Lietuvos 
Slančiauskai ne tik gražiai lie
tuviškai kalbėjo, bet jie ir puo
selėjo lietuvių kalbą. Matas 
Slančiauskas rinko lietuviškas 
pasakas, priežodžius ir dainas. 
Jis rašinėjo Aušroje, Varpe ir 
kituose to meto slaptai leidžia
muose laikraščiuose. Už raši
nėjimus rusai Slančiauską bu
vo net suėmę ir kamantinėjo...

Praeitame šimtmetyje lietu-

vis Slančiauskas senas dainas 
iš žmonių rinko, o čikagiškis 
Slench parodė, kad dainęs pras
mė jam nežinoma. Reikia ma
nyti, kad sekančiam kartui 
giesmės jis nesupins su daina, 
o dar mažiau su dainele...

Reporteris

V. Simniškis, B. Staibis k V. 
Šliogeris.

Iš mažesnių kolonijų tarybos 
įeina: A. šernas, J. Petrukėnas, 
V. Valiakėnienė, L. Simanaus- 
kas, V. Račiūnas, J. Miškinis, 
Pr. Dauknys, S. Cesekas ir F. 
Andrikonis. ALB Koreep.
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JVBfTO RASTO PAMOKYMAI R PAAKlIMMAI,
KEKVBIA MHiA BOTM KRKSOONHII

VitM malonė* Dievas, kun mus pavadino | savo amžinąją gadfo 
Kristuj* Jėzuiį*, pats jus truputį nukentėjusius patobulins, sustiprins 
ir patvirtins. 1 Fet. 5:10.
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POEZIJOS VEIKALAI
DR. VYT. TAURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dmdra praktika, spec. MOTERŲ Egos 

Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 
Tok PR 8-1223

?FISO VAL: pirm., antrad., trečiad. 
penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak šeštadie

niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 
pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71s» STREET
Ofiso tolef.: HEmlock 4-2123 
Retfd. tolef.: Glbson 84195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
•.J OUTMOPEDAS-PROTEZISTAS

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

(Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 8—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Tetek PRoepect 6-5064

Poezija - Kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstant) sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti, deimi-ntu spindinu žiedą, apkaišo medžių sakas 
žirginiais, ksup konfetemis ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste 
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose garotos scenovaizdžiuose svajoja 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minč*ų 
gelmes.

Naujienose yra gausos pasirinkimas poezijos leidimų;

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

1. J. Augustaityte • Vaičiūnienė, 2VAIGŽD*TOS NAKTYS. Didelio tor 
mato, 126 psl. Kaina 31.—.

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos 
Kišeninio formato, 157 psL 52.00.

5. Butkų Juzė, EILCRASČIAI IR RASTAI. 155 psl S 1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Bllių rinktine, 16b 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI ■ LIŪDI. Lyrikos eiles, 106 psl. S8.U6
8. Anatolijus Kairys, AUKSINE SĖJA EArašcuu, 86 psl. 32.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĘ. Eiliuoti pasakojimai apie 
; tšrietmtas lietuvaites senovės lėikais; su autoriaus iliustracijomis. 35 90

13- Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKSClXi, Antano baranau kr 
'Anykščių Šilelis”, vertimąs, 42 psl. $2.00

14 Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilė*. 95 bei- 3100.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika. 167 psl., 38.00
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAŲR8, 5-ji brikos knyga, 152 psl. $2 50
17. Petras Sagotas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrmė 

liM, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK. MANO LAIVELI. EKėraščt*!. 112 psl. S14C
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles. 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 Osk $2.50
21. Alfonsas Tyruolls, METŲ VINGIAI. Lyrikas rinktinė, 180 psl. $3.00
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

j5 psl. Ę140.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 pel. $3.80

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem 
raštinę arba išsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orden

NAUJIENOS,
1739 So. Halxted SU, Chicago, 111. 6060S

Lietuviai Argentinoj
Rosario padabinta Av. Lituania

Rosario miesto burmistras dr. 
P. B. Aprosio su kitais aukštais 
pareigūnais 18. 5. 73 dalyvavo 
alėjos Lituania pagražinimo iš
kilmėse. Keturi Lituania kvar
talai apsodinti; šaligatvyje pa
dėta keletą tuzinų vazonų su žy
dinčiomis gėlėmis, panašiai kaip 
Buenos Aires puošniausioje gat
vėje Florida. 'Pastatytas viešas 
telefonas gyventojų patogumui.

Nuo Avenida Lituania prasi
deda parkas Sur, užimantis visą 
Karo Ministerijos lauką — Que- 
bradas, Iki Molino Blanco, Rūta 
9.

Lituania (ex Diana) dabar 
viena puošniausių gatvių Rosa
rio miesto dalyje Saladillo, kur 
gyvena daug lietuvių.

Rosario miesto valdyba, Litua
nia pagražinimo iškilmėms or
ganizavo dviratininkų, kitų spor
to sričių ir folkloro pirmenybes, 
kur tapo įteiktos miesto valdy
bos, kooperatyvo 1 de Mayo ir 
kitos premijos.

Iškilmėse dalyvavo daug lietu-
vių, jų tarpe klebonas kun. J.
Margis. A. švarlys

LIETUVIAI AUSTRALIJOJ!
Klumpakojis — Tautinių šo

kių ansamblis, Vytauto Stausko 
vadovaujamas, atvykęs iš Mel
bourne, koncertavo Sydney lie
tuviams, 27 dalyviai išpildė 27 
šokius, skaitlingai pablikai plo
jant.

Dr. F. V. Kaunas, JAV Lietu
vių Gydytojų Sąjungos pirmi
ninkas, lankydamasis Australi
joje, atgaivino Australijos Lie
tu Gydytojų Sąjungą. Daugelis 
kolegų išsirašė Mediciną, dr. 
Henriko Arttiano redaguojamą 
žurnalą, Baltimore] e.

Antanas Baužė .tapo pagerb-. 
tas Sydney mieste, jo amžiaus 
75 metų sukakties proga. Jis 
daug metų gyveno Australijoje 
ir nuoširdžiai pagelbėjo nau
jiems ateiviams susiorganizuoti.

Gerųjų Kaimynų Taryba, ofi
ciali Australijos institucija, gelb
sti ateiviams įsijungti į šalies 
gyvenimą. Lietuvius joje atsto
vauja O. Baužienė ir L. Gasiū- 
nienė.

A. L. Bendruomenės Tarybą 
1973—1974 metams sudaro: 
Adelaidės ap. — D. Dunda, A. 
Galatiltis, A. Zamoiskis, J. Sta-
Čiūnas, I. Pocienė, L. Pocienė, 
R. Kubiliūtė. B. Straukas ir V. 
Bernaitis. Melbourne ap. — A. 
Šeikis, A. Zubras, J. Pelenaus- 
kas, A. Bladzevičius, I. Alekna, 
A. Matukevičius, J. Meiliūnas, 
A. Ramanauskas, J. Antanaitis, 
K. Prašmantas, A. Mikaila, V. 
Jakutis, J. Kirša ir P. Baltutis. 
Sydney ap. — A. Adomėnas, B. 
Barkus, A. P>aužė, V. Bitinaitė, 
V. Deikus, I. Jonaitis, D. Kairai
tis., J. Maksvytis, A. Migevičius,

Bdiko šeši kandiai
Nuvertus Graikijos karalių 

Konstantiną II, Europoje beliko 
šeši karališki sostai: Švedijos 
karalius Gustavas VI, Norvegi
jos karalius Ola v V, Danijos 
karalienė Margarethe, Belgijos 
karalius Baudom ir Anglijos 
karalienė Elzbieta II. Skandi
navijoje stiprėja respublikonų 
sąjūdis.

Savo laiku nuverstasis Egipto 
karalius Farukas yra pasakęs, 
kad Europoje beliks penki ka
raliai, būtent, širdžių, būbnų, la
pų, gilių ir Anglijos.

Norėdami pasiekti tą geistiną padėtį save suvaldymo ir galėjimo at
mesti piktą turėti pilną tikėjimą, kantrumą ir dorą, tvirtą Ir užsilaikantį 
atilsį Kristuje, ir šviesią jo žodžio pažadėjimų viltį, turime kentėti vargus, 
kaipo geri Kristaus kareiviai. Be abejonės Apaštalas kalbėjo sulig savo 
patyrimais, nes jis tarnavo Dievui iki savo senatvės, panašius patyrimus 
turime ir mes. Tegol kiekvienas prabėgęs metas priveda mus arčiau prie 
garbingo tobulybės laipsnio.

Krikščioniui reikalinga 
klausimu* rasite atsakymu 

kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, 
tokiu adresu: F. Zavtef, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 61 

8V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

RT2NTFPTAT KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

— Brighton Parko Lietuvių Moterų 
klubo pusmetinis susirinkimas įvyks 
birželio 7 dieną 8:00 vaL vak. Holly
wood salėje, 2417 W, 43rd St, Narės 
prašomos gausiai atsilankyti, nes bus 
daug svarbių reikalų aptarti Po šio 
susirinkimo bus poros mėnesių atos
togos. Po susirinkimo bus vaišės.

E. M. M.

— Čikagos Lietuvių Našlių, Naši i ti
ki y ir Pavienių klubo pusmetinis su
sirinkimas įvyks birželio 8 d. 8:00 v. 
yak. Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43rd St. Visi nariai, narės ir pavie
niai prašomi gausiai susirinkti apta
rimui klubo reikalų. Bus svarstoma 
metinio banketo ir kiti reikalai. Pra
šomi visi norintieji įstoti i narius ir 
svečiai, mėgstą pasilinksminti. Po 
susirinkimo bus vaišės ir šokiai, Joni
ko orkestrui grojant. Valdyba prašo 
v-isus atsilankyti j našliukių rengiamą 
pikniką liepas mėn. 8 d. Bruzgulie- 
nės sode.
- . V. Cinką, nut. rast.

— Marquette Parko Beifo 5 sky
riaus metinis narių susirinkimas šau
kiamas birželio mėn. 10 dieną 11:30 
vaL, tuoj po lietuviškų pamaldų,. 
Šv. M. Marijos Gimimo parapijos sa
lėje. Nariai ir prijaučiantieji kvie
čiami kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

A. Kareiva, sekr. • į

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.

ANNA GRETE
Gyv. Brighton Parko apylinkėje

Mirė 1973 m. birželio mėn. 5 dieną, 9:45 vai. vak., sulaukusi 84 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: 2 anūkai — Lawrence Nelson, jo žmona Carol, ir 

Frank Mack, pmaūkas Mark Nelson ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Velione buvo žmona mirusio John ir motina mirusios Bernice 
Mack.

Ketvir'adieaį, 4 00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Eudeikio koply
čioje. 4330 So. California, Ave.

Penktadienį, birželio 8 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Anna Grefe giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutelkti jai' paskutinį patarnavimą 
ir atsasveikmhną.

Nnlb dę lieka:

Anūkai, proanūkaa, Ębninėe.

Latdofuvių Direktoriai Dovydas P. Gaidas ir Geraldas F. Daimid 
Telef. 5234>440.

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehiU 6-2345-6

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

TRYS M0HRIMK05 KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 

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

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

MODl£KNiSKOS AlK-UONDiTlONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI. 
MAS DIENĄ 

IR NAKT|.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijog

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

BUTKUS - VASATHS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Hl. 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
(LACKAWICZJ

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

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
I — MAUJIENM, CHICAGO 8. fit___ THURSDAY, JUNE 7, 1973



ČIKAGA PAVASARĮ

HELP WANTE j — MALE 
Darbininko Reikia

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reikia

REIK ALINGAS SPAUSTUVES
Į DARBININKAS

Teks dirbu prie knygij ir laikraščio spausdi
nimo darbų.

Norinčius pramokti, pamokysime. Geras at-
I lyginimas ir malonios darbo sąlygos. Nuolatinis
i darbas. Prasme telefonuoti HAymarket 1-6100.

NAUJIENOS
1739 S. Hoisted St., Chicago, Illinois 60608

TRUMPAI

— Stanley Dargužis išvyko į 
ligoninę sveikatos patikrinti.

i Reikia manyti, k-ul šiomis die
nomis jis ir vėl grįš Į savo gy
venvietę 18-toje kolonijoje, kur 
tiek metų gyveno ir biznį vedė.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikta

HOUSE KEEPER
General house keeping, light 
cooking, own room, bath, TV., 

I-ake Shore Drive.
Some English necessary.

Call 922*1833

Motinos Diena ir linksmavakaris
šių metų geg. 13 d. Lietuvių 

Tauragės Klubas suruošė Moti
nos Dienos minėjimą ir tlinksmą 
šokių vakarą Marquette Parko 
salėje.

Klubo pirmininkas Balys Se
bastijonas, pobūvį pradėdamas, 
maloniu žodžiu pasveikino visas 
susirinkusias motinas ir svečius. 
Kun. Kazimierui Kuzinskui su
kalbėjus maldą, pirm. Sebasti

jonas pristatė svarbesnius da
lyvius.

Tautinių šokių būrelio “Žilvi
tis” vadovė, solistė Vanda Stan- 
kienė, ir jo administratorė Ani
ceta Mažeikienė priminė “žilvi
čio” nuolat teikiamą nuoširdžią 
talką klubui su pasišventimu sė
jant tautinių šokių kultūrą. Ma
žeikienė nuoširdžiai padėkojo 
Lietuvių Tauragės klubui už

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairiu prekiy. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. V A L A N T I N A S

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■V

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 dėmėsi 
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 lietuviu 
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 skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chlcagofe, priemiesčiuose ir Kanadofe Naujienos metams — $22 00. 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metu — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO. IL 60608

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

_____________ proga.
□ Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtų 

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

susipažintų.

PAVARDE IR VARDAS ------------------------------------------------------------------

ADRESAS --------- ------- --------------------------------------------------------------------

PAVARDE IR VARDAS -------------------------------------------------

ADRESAS_____________________________________________

Parašas
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nuolat teikiamą paramą ir pa
linkėjo, kad veiklusis klubas su 
tokiu pat pasiryžimu dirbtų auk
lėjimo darbą.

Meninę vakaro dalį atliko jau
nos jėgos. Programos pranešė
ja buvo Marytė Buivydaitė. Dalia 
Petreikytė ir Rūta Kleinaitytė 
padainavo keletą linksminančių 
dainelių. Joms akompanavo Bro
nius Jančys. Svečiai siuntė joms 
gausius aplodismentus.

Solistė Vanda Stankienė, pro
graminių dainų meistrė, džiaugs
mingai svečių buvo sutikta. Ji 
padainavo keletą, lietuviškų dai
nelių, tarpe jų buvo ir motinoms 
skirtų. Dainuodama motinoms, 
ji tokiu nepaprastu jautrumu su
jaudino publiką, kad iš daugelio 
akių matėsi deimančiukais rie
dančios ašaros. Jai akompanavo 
Manigirdas Motiekaitis.

Vanda Stankienė savo daino
mis užbūrė svečius. Kiekvienai 
dainai pasibaigus plojimai bu
vo toki gausūs, kad jai tekdavo 
laukti, kol galės kitą dainą pra
dėti; Svečiai tarp savęs kalbė
josi pareikšdami norą josios 
dainas dažniau girdėti. Svečiams 
labai patiko Stankienės rūpestin
gai paruošta tautinių šokių gru
pė “žilvitis”, ši grupė nuošir
džiai reiškiasi kultūrinėje veik
loje. Nuoširdi padėka priklauso 
dainininkei už rūpestingą pa
ruošimą ir įdėtą meilę. Tik įdė
jus daug darbo galima tinkamai 
paruošti jaunus šokėjus, šokė
jams akordeonu akompanavo Ed
vardas Gudonis.

Meninei programai pasibai
gus, pirm. Balys Sebastijonas 
supažindino svečius bei organi
zacijų ir klubų atstovus. Pirmon 
eilėn pristatė kun. Kazimierą 
Kuzminską, inž. Joną Stankų, 
biznierių Joną Mažeiką. Chica- 
gos jūros šaulių pirmininką Bro
nių Klimavičių, jūsų šaulių kuo
pos steigėją Mykolą Mask vyt i 
su ponia, Lietuviai Televizijoj 
atstovą Joną Indriūną, Krivūlės 
atstovę G. Balsevičienę, Dr. Vla
dą Šimaitį, Aleksą Brimą, Me
džiotojų ir meškeriotojų klubo 
pirmininką Adolfą Ramonį, Mar
quette Parko namų savininkų or
ganizacijos pirmininką Juozą 
Skeivį, šaulį Vytautą Puidoką, 
“Gintaro” svetainės savininką 
Adolfą Lietuvininką, “šaltinio” 
svetainės savininką Povilą Urbo
ną ir kitus.

Visą laiką grojo Adolfo Ramo- 
nio orkestras. Svečiai linksmino
si ir vaišinosi prie gausiai ap
krautų geriausio maisto stalų. 
Baigmėje Sebastijonas padėkojo 
programos vykdytojams ir sve
čiams už gausų dalyvavimą ir 
mandag\i lietuvišką užsilaikymą. 
Rengėjai atsiprašo, kad prie ge
riausių norų visų atėjusių mažo
je salėje negalėjo sutalpinti.

Stasys Patlaba

— Rūta Wosilait, Racine. 
Wis., Naujienų platinimo bei 
paramos vajų proga tapo nuo
latine skaitytoja.

— Petras Dambrauskas iš 
Bridgeporto apylinkės, sėkmin
gai likvidavęs nuosavybę ir su
tvarkęs kitus reikalus, išvyko 
nuolatiniam gyvenimui į Hot 
Springs, Ark. Išvykdamas atsi
lankė administracijoje, užsisakė 
Naujienas ir įteikė auką vajui.

— Petras Plestys iš Marquet
te Parko apylinkės, pratęsda
mas prenumeratą Įteikė vajui 5 
dol. Tos pat apylinkės vienas 
skaitytojas ir bendradarbis taip 
pat įteikė 5 dol., bet pavardės 
prašė neskelbti.

MERGAITES .
LENGVAM FABRIKO DARBUI 

Pripildyti, užsukti kamščius, uždėti 
etiketes ant lūpoms dažų, kvepalų ir 
kita. Nuolatinis darbas, atostogos, 

pakėlimai. Suprasti angliškai. 
Kreiptis 2-me aukšte.

210 W. CHESTNUT ST.

SECRETARY
Interesting and challenging position 
in computer field. Steno and typing 

experience. Can hire your own 
typist.

TALLY CORPORATION 
10600 W. HIGGINS

O‘Hare office building No. 2. 
298-2315

SWITCHBOARD OPERATOR 
Various duties. Must type. 

Good salary and company be
nefits. 9:00 to 4:30. 5-day week.

Call Mr. DROLL. 
384-7100

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK ĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTU AL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAJ

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
TAX SERVICE

e.
NORITE PIFfKTF52 

AR PARDUOTI NAMĄ? 
SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

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

ton Parko vietoje.
$36,500.

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

Tel. 436-7878

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

— Amerikos Lietuvių Respu
blikonų Illinois lygos Marquette 
Parko apylinkės valdyba, š. m. 
birželio mėn. 8 dieną 7:30 vai. 
vakare “Gintaro” svetainėje, 
2548 West 69 St., Įvyks labai 
svarbus Marquette Parko apy
linkės gyventojų susirinkimas. 
Bus svarbūs pranešimai, Mar
quette Parko išlaikymas lietuvių 
rankose ir Marquette Parko atei
ties planai. Yra pakviestas spe
cialus kalbėtojas, daug išgirsite 
naujo iš lietuvių gyvenimo. 
Pranešimus padarys: Juozas 
Bacevičius, Algis Barakauskas, 
Antanas Stakėnas ir svečias. 
Visus marquetteparkiecius kvie
čiame gausiai dalyvauti.

— Amerikos
dentų Taryba. PO Box 1228, 
Milwaukee. Wis. 53201. tel. (414) 
264-5829. išleido du atsišauki-

/ ■

naujienų pikniko
TALKININKAI

Sekmadienį, birželio 10 dieną, 
Bučo sode vykstančiame Nau
jienų piknike padės talkinin
kauti :

1. Juozas Skeivys
2. K. Rožanskas
3. Pranas Aglinskas
4. V. Džiuvė
5. Eleonora I.ukienė
6. Joe ir Frances Zenkai
7. Pranas Eigelis
8. Juozas Laurinaitis jr.
9. Aleksas Rimas*

10. Juozas Paliulis.

Visus prašome atvykti sutartu 
laiku.

Pikniko Komisija

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS vyrui, 
turinčiam mašiną. Rašyti arba kreip
tis 6918 So. Artesian Ave.. Chicago, 

Illinois 60629.

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

mus tikslu gelbėti pavergtos Uk
rainos politinius kalinius ir pro
testuoti prieš sovietų persekio
jimus, kartu keliant komunizmo 
grėsmę. Atsišaukime išvardin
ta komunizmo vėliausios aukos 
ir kaliniai, kuriems komunistui 
panaikino pavasarius.

■ L3
— Kazimieras Radvilas paly

dės vykstančius* į Naujienų pik
niką pirmuoju aulobus'iŲ”"kuris 

j ienų. 
Antrasis autobusas išvyks 1 vai.

— Kazys Rožanskas iš Mar- 
quėttė Parko apylinkes. Balfo ir 
kitu lietuviškų organizacijų vei
kėjas, bendrųjų darbų aktyvus 
dalyvis ir nuolatinis lietuviškos 
spaudos bei leidinių platintojas, 
pardavinės lietuviškus leidinius 
Naujienų gegužinėje, skirdamas 
visą gautą pelną Naujienų va
jui. Taip pat jis priims naujų 
skaitytojų prenumeratas.

♦ Paskaitą ir diskusijas ak
tualiais meno klausimais rengia 
Amerikos Lietuvių Dailininkų 
Sąjunga šį penktadienį, birželio 
8 d. 7 vai. vakaro Tautiniuose 
namuose, 6422 So. Kedzie Avė. 
ALDS-gos pirm. dail. Vladas 
Vaitiekūnas paskaitą pailiust
ruos skaidrėmis. Visuomenė 
kviečiama atsilankyti į paskaitą 
ir ten pat pamatyti Sąjungos 
narių dailės parodą, kuri užda
roma šį penktadienį 10 vai. 
vakaro. (Pr).

Real Estate, Notary Publie
INCOME TAX SERVICE __ 

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

kitokį blankai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

r PASSENGER CAR RETAIL SALES^

Lentelė parodo, kurią Amerikoje parduodamu automobiliu dalį su
darė užsienio valstybių automobiliai. Pernai importuotu mašinų 

buvo 14.6 nuošimčiai visu parduotu automobiliu.

VISKAS AIŠKU
"GRAŽUS 6 KAMBARIŲ MŪRAS 

prie vienuolyno. Naujas gazu šildy
mas. Garažas. $19.900.

PONIŠKAS, didingas 7 kambarių 
mūras. 2 auto mūro garažas. įreng
tas beismantas. 1% vonios. 44' lo- 
I tas. Marquette Parke. $38,000.
Į 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. Par 
matykit

PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000 
nuomos. Naujas ffazu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.

į 2 BUTU MŪRAS. Kabinetu virtu
vės. Naujas gazu šildymas. Garažas. 
Geroj vietoj. $18.000.

I MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
• tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis- 
I mantas. 1% vonios. Garažas. — 
J $24.000.

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

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

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

♦ Į BALFo Chicagos apskri
ties ir skyrių valdybų gegužinę- 
pikniką, kuris įvyks 1973 m. 
birželio mėn. 17 d. (sekmadie
nį), Bucho sodyboje, ir šiais 
metais kursuos autobusas ir ke
leivius paims įprastose vietose. 
Autobusą aptarnaus Vladas Na
vickas. (Pr).

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 00609. TeL: VI 7-8447

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

įrengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuves. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

TeL: 778-0838 ar 651-9625

♦ Kam sunku gyventi ant 
svieto, tai Jonas Šulcą gali pa-1 
lengvinti naštą. Prašome pa-; 
siųsti jam laiškutį ir voką su 
pašto ženklu ir užrašytu savo 
adresu. Šulcas pasiųs jums gerų 
patarimų ir daug galinčią mal
delę. Voką ir laiškutį prašome 
siųsti tokiu adresu:

Mr. Jonas Šulcą,
3232 So. Canal St., 

Chicago, Illinois 60616 
Nieko mokėti nereikės.

(Pr).

♦ Dėmesio! Pirmasis išpar
davimas su 30 ir 40% nuolai
dos įvairiems gražiųjų kailių 
paltams ir puošmenoms. Atsi
lankykite dar prieš atostogas, 
kai yra pigiausios kainos už ge
riausius kailius, šeštadienį, bir
želio 9 d. atdara nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak., sekmadienį nuo 
11 vai. iki 6 vai. vak. ir pirma
dienį, birželio 11 d., nuo 9 ryto 
iki 8 vai. vak.

Norman Buršteinas, 
2-me aukšte 

185 No. Wabash Ave.
Chicago. UI. 60601. Tel. 263-5826 

(Pr).

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arehor Ava 

Chicago, III. 60632. TeL Y A 7-5980 
________S

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANOENYBSS 

Pardavimas ir Taisymu 
2646 WEST 69th STRSST 

ToU Rlpublic 7-1941

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

tuno-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9827

A. G. AUTO REBUIIDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai

nos nebrangios.
851844 W. 63rd Street, Chicago, IIL 

TEL. — 774.5888
Anicete* Garfeočlauslras, sav.

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO
LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS




