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RATIFIKAVO SUTARTI SUi R. BERLYNU
NUSTATĖ NAUJAS MAŽIAUSIAS ALGAS

WASHINGTONAS. — Atstovų Rūmai 287—130 balsais nu
tarė padidinti atlyginimų minimumą 34.7 milijonams darbininkų. 
Dabar minimumas buvo 1.60 dol. į vai. šiais metais jis bus pa
keltas iki 2 dol., o iki ateinančių metų liepos mėn. iki 2.20 dol. 
per vai. Pirmą kartą minimumas dengia ir namų tarnus — tar
naites, kurių Amerikoje yra apie milijoną. Vyriausybė siūlė daug 
mažesnius pakėlimus, sakydama, kad minimumo algų pakėlimas 
padidins infliaciją.

Mažiausių algų įstatymas pir- - ------- =
mą kartą buvo išleistas 1938 m., 
kada minimumas buvo tik 25 
centai į vai. oKngresas jau 10 
kartų minimumą didino ir šis 
balsavimas buvo jau 11-tas.

žemės ūkio darbininkams pa
kėlimai numatomi kitokie. Jų 
yra apie 535,000 ir jų minimu
mas buvo 1.30 dol. Šiais metais 
algos bus pakeltos iki 1.60 dol. 
ateinančiais metais — iki 180 
dol., o 1975 m. liepos mėn, 1 d. 
atlyginimas pasieks 220 dol. vai.

Namų tarnaitėms įstatymas 
numato mokėti viršvalandžius, 
ir jas apima priimtos minima- 
linės algos, išskyrus atvejus, kur 
tarnai gyvena pas darbdavį, j laisvai pareikšti savo nuomonę. 
Prieglaudų darbininkai turės 
tuos pačius viršvalandžių tvar
kymo nuostatus kaip ligoninių 
darbininkai, viršvalandžius tu
rės gauti kambarinės viešbučiuo
se ir moteliuose.

Kada panašus įstatymas buvo 
svarstomas pernai, 20 respubli
konų balsavo už įstatymą prieš 
vyriausybės poziciją, o šį kartą 
37 balsavo kartu su demokratais. 
Sakoma, kad respublikonų išėji-

šaukusi Watergate byla. Res
publikonai pasidarė nebepaklus- 
nūs.

Buvo siekiama įrašyti į įstaty
mą “jaunimo skirtumą”, siūlant 
jaunuoliams 16 ir 17 metų ne
mokėti pilnų atlyginimų, bet 
mokėti tik 1.60 dol. į vai., o že
mės ūkyje tik — 1.30 dol. į vai. 
šio papildymo siūlytojai įrodi
nėjo, kad Amerikoje daug jaunų 
darbininkų negali gauti darbų.

Šiam siūlymui labai priešino
si darbo unijų vadai, bijodami, 
kad fabrikai neimtų samdyti jau
nų darbininkų ir neimtų atleidi
nėti senų, kurie brangiau kai
nuoja. Daug kongreso narių 
kalbėjo prieš “vaikų vergiją” 
ir “jaunimo diferencialas” buvo 
atmestas 215—199 balsais.

Italai ieško
naujo premjero

ROMA. — Italijoje vyksta di
džiausios politinės partijos — 
krikščionių demokratų suvažia
vimas, kuriame vis didėjantį bal
są gauna partijos kairysis spar
nas. Dauguma 734 partijos de
legatų pasisakė už sugrįžimą į 
centro — kairės koaliciją. Da
bartinis premjeras Andreotti, 
valdęs su dešiniųjų partijų pa
rama, respublikonų partijai iš 
vyriausybės išėjus, turės pasi
traukti.

Centro — kairės koalicija Ita
liją valdė jau anksčiau. Laukia
ma, kad partijos kongresas iš
rinks naują kandidatą į premje
rus ir juo minimas dabartinis vi
daus reikalų ministeris Mariano 
Rumor. Po vyriausybės atsista
tydinimo, prezidentas Leone pra
dės pasitarimus su politinių par
tijų vadais.

MONTREALIS. — Tarptauti
nė Civilinės Aviacijos organiza
cija paskelbė raportą, kuris pas
merkia Izraelį už Libijos ke
leivinio keleivinio lėktuvo nu- 
mušimą vasario 21 d.
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WASHINGTONAS. — Senato 
ir Atstovų Rūmų konferencija 
dėl lėšų sustabdymo Kambodijos 
karinei paramai atidėta iki pir

madienio. Tas duos progą Kis- 
singeriui Paryžiuje pasiderėti 

su Le Due Tho be spaudimo iš 
Amerikos kongreso.

ATĖNAI. — Graikijos val
džios atstovas pareiškė, kad bū
simas referendumas dėl monar
chijos panaikinimo bus teisin
gas ir atviras. Vyriausybė ne-

NEW YORKE BAIGTAS BALFO TEISMAS
ČIKAGA. — Balfo centro valdybos pirmininkė M. Rudienė 

vakar pranešė, kad New Yorko teisme vesta byla prieš Balfą yra 
varžys balsuotojų, kurie galės baigta. Naujoji centro valdyba Čikagoje teismo pripažinta teisėta 

j ir veikia toliau. Per 30 dienų senoji valdyba turi perduoti naujajai 
WASHINGTONAS. _ Trys visą BaIfo turtą’ knygas ir archyvus.

Amerikos lakūnai, du kapitonai į Teisme paaiškėjo, kad Balfo ============= 
ir leitenantas, buvo perkelti iš 
aktyvios skridimų tarnybos į 
kitas pareigas, nes jie prisidėjo 
prie teismo bylos Broklyne, kur 
bandoma įrodyti, kad Amerikos 
lėktuvų veikla Kambodijoje ne-, 
siderina su Amerikos konstitu-' 
ei j a.

ČIKAGA.
ėmė 16 svečių — Kinijos .žurna
listų. Meras pareiškė, kad jo 
mieste gyveną kinai yra geriau
sia miesto grupė, kuri pasirūpi
na savo vaikais ir senais žmonė
mis ir nesudaro miestui jokių 
problemų.

ORLANDO. — Šiandien pre
zidentas Nixonas kalba Floridos 
Technologiniam universitete, 
mokslo metų užbaigimo iškilmė
se.

PARYŽIUS. — Prezidentas 
Pompidou išvyko į savo namus 
Carjac vienovėje pailsėti. Pre
zidentūros kalbėtojas užtikrino 
korespondentus, kad preziden
tas yra sveikas ir “geroje for
moje”.

WASHINGTONAS.' — Tre
čiadienį Kennedžių šeimos na
riai buvo susirinkę Arlingtono 
kapinėse prie atentate žuvusio 
sen. Robert Kennedžio kapo. Jau 
praėjo penkeri metai nuo jo mir
ties Los Angeles mieste.

BERLYNAS. — Britanijos 
princesė Anne lankėsi Vakarų 
Berlyne, kur mero Klaus Schutz 
lydima, aplankė britų vaikų mo
kyklą ir Gėdos sieną, pastatytą 
komunistų. Meras jai parodė vie
tas, kur žuvo rytinės pusės gy
ventojai bandymai pabėgti į va
karus.

Meras Daley pri-

Premjeras Whitlam 
lankėsi Indijoje

NEW DELHI. — Australijos 
premjeras Whitlam baigė ketu
rių dienų vizitą Indijoje. Jo pa
skelbtame su Indijos premjere 
Gandhi komunikate skelbiamas 
pasiryžimas padaryti Indijos 
vandenyną “taikos zona”, kurio
je nebūtų įtempimų, ginklųlenk- 
tynių ir didžiųjų galybių kon
kurencijos.

Premjeras Whitlam pareiškė 
korespondentams, kad jis jau pa
reikalavo iš Amerikos bendrai 
peržiūrėti 1963 metų sutartį, 
kuri leidžia Amerikos karo lai
vynui turėti Australijos šiaurės 
vakarų iškyšulyje karinę bazę.

K

Keturi senatoriai, senato komiteto Watergate 
Connecticuto, sen. Daniel Inouye, dem. iš 

madge,

nariai, iš kairės, son. Lowell Weicker, resp. iš 
Baker, resp. iš Tennessee ir sen. Herman Tal- 

Georgiįus.

statute buvo daug neaiškumų, 
daug praleidimų pačiose pagrin
dinėse taisyklėse. Net ir kai ku
rie anksčiau padaryti statuto pa
keitimai ar papildymai nebuvo 
į statutą įtraukti. Pagal turi
mą statutą direktoriai net neturi 
teisęs balsuoti."

Bylos teisėjas įsakė greitu lai
ku ąfeątiitą sutvarkyti ir šaukti 
naują Balfo seimą, kad visi nu
tarimai būtų patvirtinti ir teisė
ti. Balfo seimas įvyks spalio 
mėnesio pabaigoje ar lapkričio 
pradžioje. Siūlomas seimui Cle
veland© miestas, kaip centrinė 
vietovė.

Balfo namas Brooklyne iki sei
mo nebus parduotas, jį prižiūrės 
vienas tarnautojas, kol bus likvi- j • Gegužės mėn. vėl pakilo 
duoti senų drabužių sandėliai.

Iki Balfo seimo teismas lie- zidentas Nixonas svarstė su pa- 
ka organizacijos globėju. Jis pri
žiūrės, kad Balfo turtų ir ar
chyvų perdavimas vyktų sklan
džiai ir nustatyto laiko ribose. 
Kartu teisėjas žiūrės, kad nie
kas nepradėtų naujos bylos, kol 
neįvyks naujasis seimas.

Sovietai paneigia 
gavę dokumentus
WASHINGTONAS. — Sovie

tų ambasada paneigė Washing
ton Post paskelbtą žinią, kad vie
nas amerikietis 1971 m. birželio 
mėn. įteikė sovietų ambasadai 
slaptus Pentagono dokumentus. 
Tas žygis pastūmėjo preziden
to Nixono vyriausybę įsteigti 
specialią žvalgybos agentūrą, 
kurios uždavinys buvęs išaiškin
ti, kas išduoda slaptus vyriau
sybės dokumentus svetimai am
basadai. Ryšium su tuo buvo 
įsilaužta ir į Ellsbergo psichia
tro kabinetą bei imtasi kitų sau
gumo priemonių, dėl kurių da
bar kaltinama vyriausybė.

Sovietų kalbėtojas pareiškė, 
kad ši žinia yra fabrikacija. Wa
shington Post parodęs, kad jam 
visiškai nerūpi gerinti santykius 
tarp Amerikos ir Sov. Sąjungos.

Jis nepasakė, kokių pakeitimų 
jo vyriausybė reikalaus. Tuo rei
kalu j VVashingtoną vyks Aus
tralijos gynybos ministeris 
loanee Barnard.

Australija ir Indija susitarė 
plėsti ekonominį, techninį ir 
mokslinį bendradarbiavimą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

• Astronautui Conrad vakar 
pavyko po kelių valandų sunkaus 
ir pavojingo darbo nukirpti erd
vėje metalo juostą, kuri laikė 
saulės baterijų sparną. Remon
to darbai pavyko ir sparnas dali
nai buvo ištieŠiML Elektros sro
vės gamyba padidėjo.
• Vakar V. Vokietijos kanc

leris Brandtas pirmą kartą lan
kėsi Izraelyje. Jį sutiko prem
jerė Goldą Meir. Tai istorinis vi
zitas, reikšmingas dėl netolimos 
praeities įvykių nacių Vokietijo
je.

prekių urmo kainos. Vakar pre- 

tarėjais ekonominius reikalus ir 
naujų kainų kontrolių reikalin
gumą.

• Vakar paskelbta, kad pre
zidentas nauju FBI direktorium 
paskyrė Kansas City policijos 
viršininką Kelly.
• Pietų Vietnamo vyriausy

bė paskelbė, kad ji nepasirašys 
naujų susitarimų, kuriuos pa
darys Kissingeris su šiaurės 
Vietnamu Paryžiuje.
• Teroristai Argentinoje pa

grobę turtingą britų kilmės biz
nierių Charles Lockwood, 65 m., 
pareikalavo už jo paleidimą 2 
miL dol. Tai pirmas pagrobimas 
peronistams perėmus Argentinos 
valdžią.
• Newarke. N. J. buvo iš

aiškintas ryšis tarp gangsterių 
ir patefono plokštelių biznio, ypa
tingai Columbia Records įmonė
je.
• Japonų garsus chirurgas 

Keijiro Suruga operavo 6 vai. iš 
Amerikos atvežtą pacientą, 4 
metų berniuką su reta kepenų 
liga. Operacija laikoma pavy
kusią.
• CBS paskelbė savo televi

zijos politikos pakeitimą. Stotis 
ateityje neanalizuos prezidento 
kalbos tuoj po jos, kaip anksčiau 
būdavo daroma su “instant ana
lysis”.
• Gynybos departamentas 

nutarė užbaigti lėktuvų F-lll 
gamybą iki 1975 metų. Jų įmo
nė General Dynamics nusiminė, 
išgirdusi apie tokį nutarimą, nes 
iki to laiko įmanoma pastatyti 
tik 543 lėktuvus.

Siūlo reformuoti 
rinkimų įstatymus
WASHINGTONAS. — Sena

te, vienam senato komitetui 
klausinėjant Watergate skanda
lo dalyvius, kitas komitetas pra
dėjo svarstyti, kaip išvengti to
kių skandalų ateityje. Buvo 
daug pasiūlymų reformuoti pre
zidento rinkimų įstatymus

Sen. Kennedy pareiškė, kad 
iš Watergate galima pasimoky
ti vieno dalyke, kad pinigai yra 
griaunančioji jėga JAV politi
koje. Kiekvienoje rinkimų kam
panijoje milžiniškos sumos pi
nigų paskandina politinę siste
mą. Sen. Kennedy siūlė nusta
tyti aukų ribą, kad joks partijos 
rėmėjas negalėtų aukoti daugiau 
kaip 1,000 dol. Partijų išlaidos 
ir pajamos turėtų būti smulkiai 
registruojamos ir sumas virš 
100 dol. reikėtų mokėti tik če
kiais, o ne grynais pinigais, kaip 
buvo daroma paskutinėje kam
panijoje.

Sen. Birch Bayh siūlė įvesti 
reikalavimą, kad visi federali- 
niai tarnautojai, uždirbą dau
giau 18,000 dol. per metus kas
met paskelbtų savo pajamas ir 
turtus.

Sen. Mondale siūlė sudaryti 
federalinių rinkimų agentūrą su

Vietnamo nailaižiai na tol i Saigono oMnčioįe prieglaudoje susėdę 
laukia maisto. Didesni vaikai padeda poneli mažesnius

PREZ. HEINEMAN PASIRAŠĖ RYŠIU 
SU R. VOKIETIJA UŽMEZGIMO SUTARTI

BONA. — Vakarų Vokietijos Konstitucinis Teismas atmetė 
opozicijos skundą, reikalaujantį sustabdyti vyriausybės pasira
šytą su Rytų Vokietija santykių sunormalinimo sutartį. Paskel
bus teismo sprendimą, prezidentas Heinemannas pasirašė sutartį 
Ir jos ratifikavimo procesas tuo buvo baigtas, šiandien sutarties 
autorius, vadovavęs Bonos deryboms su Rytine Vokietija. Egon 
Bahr vyksta į Rytų Berlyną, kur jis susitiks su Michael Kohl, 
R. Vokietijos atstovu. Jiedu tarsis, kaip pradėti sutartį vykdyti.

Serga Prancūzijos 
prezidentas?

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
spauda susirūpinusi, kad prezi
dentas Pompidou serga ir rei
kalauja, kad būtų paskelbta, kas 
jį kamuoja. Prezidento rūmai 
skelbia, kad prezidentas vis ne
gali atsigauti nuo gripo, kuris 
jį užpuolė dar gruodžio mėn., 
prezidentui esąs reikalingas il
gesnis poilsis.

Stebėtojai sako, kad preziden
tas Pompidou atrodo blogai, jo 
veidas patinęs, jis atrodo pa
vargęs ir sunkiai vaikščioja. Vy
riausybės sluoksniuose kalbama, 
kad jis turi stiprų reumatizmą 
ir ima dideles dozes kortizono. 
šią savaitę vėl buvo paskelbta, 
kad prezidentas atšaukė savo nu
matytą. dalyvavimą keliuose pri
ėmimuose. Jam tačiau teks va
žiuoti į V . Vokietiją birželio 21 
d. ir birželio 25 d. teks priimti 
Paryžiuje Italijos prezidentą Le
one.

Paryžiaus laikraščiai reikalau
ja, kad vyriausybė painformuo
tų piliečius apie valstybės gal
vos sveikatą, nes prezidento pa
reigos esančios tokios svarbios, 
kad sergąs prezidentas praran
dąs galią ir sugebėjimą valdyti, 
nuo ko galinti nukentėti pati 
valstybė.

LONDONDERRY. — š. Airijoj 
bomba sužeidė 3 britų kareivius, 
vienam jų nutraukė abi kojas.

specialiu, nuolatiniu, nepriklau
somu prokuroru, kuris stebėtų, 
kad nebūtų laužomi rinkimų įsta
tymai.

Santykių užmezgimo sutarties 
ratifikavimas t užbaigia tarp 
dviejų vokiečių valstybių bu- 
buvusius ginčus ir “šaltąjį ka
rą”. Sutartis numato padidinti 
abiejų Vokietijos dalių kontak
tus ir bendradarbiavimą.

V. Vokietijos prezidento įs
taiga jau paskelbė, kad pirmuoju 
Bonos diplomatiniu atstovu Ry
tų Berlyne bus 43 metų Guenther 
Gaus, buvęs žurnalo “Der Spie
gei” redaktorius.

Ratifikavimas dar nebaigtas 
Rytų Vokietijoje, tačiau dikta
tūroje- tas uždavinys yra žymiai 
lengvesnis šr greitesnis": von- 
titucinis V. Vokietijos teismas 
dar nepasisakė dėl opozicijos 
tvirtinimo, kad sutartis su Rytų 
Vokietija nesiderina su V. Vo
kietijos konstitucija, kurios vie
nas straipsnis reikalauja iš vy
riausybės, kad ji siektų abiejų 
Vokietijos dalių sujungimo. Ne
abejojama, kad teismas opozi
cijos skundą atmes, nes vyriau
sybė aiškina, kad santykių už- 

lias yra kaip tik geriausias ke
lias į abiejų dalių sujungimą.

Santykių užmezgimas su R. 
Vokietija yra pagrindinis Brand- 
to politikos rytudsė elementas. 
Jau baigiamos derybos su Če
koslovakija. Prasidės derybos 
dėl ryšių užmezgimo su Vengri
ja ir Bulgarija. Kanclerio Brand- 
to “ostpolitik” atidariusi kelią 
i Vakarų derybas su sovietais dėl 
Europos saugumo ir kariuome
nių sumažinimo.

Stebėtojai tvirtina, kad ne
mažai prie Brandto politikos pa
sisekimo prisidėjo ir... komunis
tinė Kinija, kuri privertė Mask
vą ieškoti Vakaruose geresnių 
santykių.

Karo akademijos 
baigė mokslo metus

WEST POINT. — Trečiadienį 
Amerikos karinės akademijos 
užbaigė mokslo metus, išleisda
mos naują jaunų karininkų lai
dą. West Pointo akademiją bai
gė 939 kadetai, jų tarpe 26 juo
di. Pagrindinę kalbą baigimo 
iškilmėse pasakė admirolas Tho
mas Moorer, jungtinio kariuome
nės štabo viršininkas. Jis pa
brėžė, kad ši laida išeina taikos 
sąlygose, kurioms saugoti ir 
ginti reikalinga stipri kariuo
menė. Iš baigusių jaunųjų lei
tenantų vienas išeina į marinų 
korpusą. 31 įstoja į aviaciją ir 
likusieji pasilieka armijoje.

Annapolio jūrų laivyno akade
miją baigė 884 kadetai. Jiems 
kalbą pasakė laivyno sekretorius 
John Warner, pareikšdamas vil
tį, kad ši klasė bus pirma, ku
riai neteks dalyvauti jokiame 
kare. Visos kitos baigusių kla
sės turėjo karus vienoje ar kito
je pasaulio dalyje.

Karo aviacijos akademiją Co
lorado baigė 942 kadetai. Sena
torius Goldwateris baigusiems 
pareiškė, kad jų uždavinys išlai
kyti karių garbės tradicijas.
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ŽEMAITI.

FELJETONĖLIS
žemai tė-Žymantienė-Julija 

Bent uše vinutė (1845. V. $1— 
1921. XII. 7). Gimė Bukan- 
tškėje netoli Plungės. Mirė 
Marijampolėje. Beletriste, rea
listiniai piešusi kaimo gyve
nimą. Parašė daug trumpų, 
vaizdelių, kelias komedijas. 
Pradžioje rašė kartu su Pet
kevičiūte. Yra Lietuvoj iš
leisti jos raštų 6 tomai. Gy
veno Vilniuje ir Amerikoje. 
1 draugavo su Sulotais, pas juos 
ir mirė kelionėje iš Kauno 
persisaldžiusi.

Dvi bobelės, nesenai atsipjo
vusios j Ameriką, eina tos Ame
rikos pasižiūrėti. Eina gatve

žiopeodamos. Žiopso užsivers- 
damos į augštus namus; paste
bėjusios ką navatno, viena kitai 
alkūne kumščiojasi ir su pirštu 
rodo.

— Vaje! vaje! Namai be sto
gų. kaip nuplauti! Kam būtų 
Amerikoj viskas navatna... ir 
medžiai nepanašūs į musų...

— Otų vagonų gatvėmis laks
tymas, kaip pasiutę — pastebė
jo antroji — nei praeiti žmogui 
neduoda.

— Ant žemės dar šiaip taip, 
bet žiūrėk tu augštai tiltais, 
kaip laksto, bilda. Kad čia til
tas lūžtų?! — juokiasi abidvi.

— O tie žmonės šneka, kaip 
katės per nosį kniaukia...

*— Bet nusiskutę visi, kaip
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— Kvailj ir bažnyčioje muša.I jau turi? Vakar taip smarkiai 
Bobelės patyliais juokiasi:
— Sakė tautininkas, lietuvis, 

o čia į Amerikos piliečius rašy
tis? Kunigiškai kalba, kunigiš-

Bet ir kitiems nepatiko tokie 
įžodžiai: šiuru, šiuru; publikoje 
sučežėjo, girdėti šnibždasi:

— Mat, bažnyčią pasikando, 
prakalbose valkioja, turbūt cici- 
likaa, judošiua, jes! O tas sklai
dosi, šaukia j piliečius rašyties. 
Pašūkavęs, patrepsėjęs, nuėjo. 
Paskui choras padainavo, pakly- 
kavo, net malonu.

kalbėtojai šaukė visus rašyties 
į piliečius, Amerikos teisių ieš
koti... — pasakojo bobelė.

— Tegu jie tas savo popieras 
į uodegą kiša, — nusispiovė vai
kinas: — kam man jų reikia? 
Kaip tik baigsis karė, tuoj lėk
siu namo... broliai kariuomenėje, 
tėveliai vieni bevargstą... kad tik 
greičiau baigtųsi karė tiek čia 
mane ir bematys... — Bobelė pe
čiais patraukė:

— Visokios, mat, rūšies ir 
tautininkų esama.

TIKRAS ATSITIKIMAS
New Yorko požeminio trau

kinio vagone sėdi vyra* su žmo
na. Vienoje stotyje vagonan 
įeina gražiai nuaugusi, vilkinti 
super mini mini skirt mergina 

' ir atsisėda priešais juodu. Kai 
po kelių minučių, kitoje stoty
je, ši mergina apleido vagoną 
žmona kreipėsi į vyrą:

— Tik pagalvok, dar vienas 
colis ir nieko.

— Kaip tai niekoti — nu- 
i stebęs atsiliepia vyras. — Dar

ru .*■ •" i iu x • i (Žemaitės Raštai Karės Metu) 1 vienas colis ir viskas Dar pranešė vieną kalbėtoją}
ir choro dainas, bet bobelėms 
užteko, — kiūtina laukan ranka 
numojusios:

mi lietuviškai rokuojasi:
— Sakyk, driko taip ragina, 

varo į tuos piliečius rašyties, 
kas iš to nauda?

— Matai, prie kokio susirin
kime — kitas aiškina — prie 
krido svarstymo, su pilietiškais 
popieriais galėsi balsuoti; ant
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DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

II 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 
galinu įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių ’ toin* 

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 6060E

kunigai, o kiekvienas kažin ką 
kramto...

— Klausykis! šit, du ponai ant 
suolelio sėdi; lietuviškai šneka
si — pasiklausykim.

— Sakoma: Lietuvą reikia 
gelbėti nuo vargo, bado —. kal
ba iškilmingai jaunas ponas ma
žais ūsįukais.;— O aš šąkau: 
kad greičiausia reikia gelbėt nuo 
.ištautėjimo. tžabar lietuviai iš
blaškyti po svetimus kraštus, 
apsipras, užmirš tėvynę, nutols 
nuo savų tautos, juk tai didžiau- 
sis pavojus.

— Kękia čia meilė tautos ba
du mirštančiam žmogui? — ta
rė antrasis, apyžilis ponas, — 
kas pakiša duonos kąsnelį, sve
timtautis ar kas- nuo to ima.

— Užtaigi reikia, putinai rei
kia — . karščiuojasi, rankomis 
mojuoja jaunesnysis — šelpimą 
ir maitinimą badaujančių tau
tiškai organizuoti; lietuviams 
tik lietuvius šelpti, glausti į 
krūvą, nuo ištaiitėjlmo saugoti,! 
—_ didžiausias nuopelnas, prakil
nus darbas to centralio komiteto 
pabėgėliams šelpti,. —‘ sklaidosi, 
kaip kunigas pamokslą sako. — 
Šventas darbas! kad rūpinasi ne 
tiek badaujantiems papenėti, 
kiekv ;‘ 
stengiasi

ir sunkiai ir už mažą čieuią... 
vos po du doleriu iš pradžios te-

— numojo
čia menkas

karščiuojasi, rankomis

gavau čia Bostone 
ranka aukštasis, — 
biznis.

— Jei kam bizni#* 'pasiseka, 
šiur! — marma stogais —tru
putį pralobs ta, ar autą savų įsi- 
taiso, tai cicilistai Ir griežia 
dantį.... j' ''

— Kentėti negautatų Socia
listų, kaip nežinau ko *—■ net pa
sipurtė, aukštasis. —‘•Tautinin
kai, kas kita, bent -su,, razumu: 
savo nepaleidžia, iš kito netyko 
— briežia degtuką, degasi ciga
rą. ... ■ . . • . |

— Girdėjau burdingierius pa
ėmė į auzą ? — paklausę storasis.-

preridentus išrinkti, jes!
— O tas tai svarbiausia daly

kas! — nusijuokė kitas — visus 
tautininkus piliečiais padarys, 
šalį, mat, užvaldys. O jau kas 
bevaldys Lietuvą ?

Ant rytojaus, lietuviškoje 
krautuvėje bobelė su pardavi
nėtoju vaikiau šnekasi

— Kuomet pasibaigs 
kaip manote?

Tarpe

karė,

sako, —- o tamsta ar senai Ame
rikoj ? — paklausė vaikino.

— Septinti jau metai — šis 
atsako.

—. PiEetiškus popjerus, turbūt,
———-———-—--- -———-—

didžiausiais- ponais «t»tosi, nei 
rokuoties nenori. Jeai— Patran- :
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jaunuomenę priglausti, 
į tikrais, gerais tauti

ninkais išauklėti...
— Tautininkais! — prasijuo

kė senesęys. — Ačiū už tokius, 
išmokys meluoti, veidmainiauti, 
taip kaip ir patys auklėtojai da
ro.

— Kokie jie nebūtų — net pa
šokęs jaunesnysis sušuko. — 
Nors vagys, bite tik būtų tau
tininkai, bile tik tvirtintų savo 
tautą... Nuo pražūties būtinai 
ir karštai reikia gelbėti-. — skry
bėlę ant pakaušio atsimaukęs at
gal atsisėdo.

Bobelės išsižiojusios klauso
si, kumščiojasi:

— Mat, Amerikoje ir ponai 
savo tauta rūpinasi, mat, ne
užmiršo.

— Teisybė — tvirtina antroji 
— čia tikri tautininkai, tokie 
po karės puls atgal į Lietuvą, 
šoks jie nuo pražūties gelbėti... 
Mat ir tame Bostone gerų žmo
nių esama...

Ponai paliko besišneką, bobe
lės nuėjo džiaugdamos, žiūri, 
priešais, ateina vėl du lietuviu 
ponų: vienas augštas, šty- 
vas, krūtinę atstatęs, cigaras 
dastyse, dūmus pučia; antras — 
žemas, klišas, pilvotas, storas; 
kažūiką dantyse želėdamas per 
nosį marma: — kumšt, kumšt! 
bobos viena kitai: va»X ir tuo
du lietuviškai. Kaip čia tankiai 
išgirsti... Klausykivos:

— Šiūr! Socialistams tik rūpi 
atimti nuo kito, išplėšti, pasida
linti nieko nedirbus.- tikri va
gys, plėšikai... — kartojasi augš- 
tasis.

— Jes! Aš turiu “šapą”, tu 
turi štorą, kas mums dykai ką 
pafiksino. — lyg mes nedirba
me šitame kontre, o jau Bostone

ti šitame kontre^A.; - . , G&į
— MisĖna kaip ten... kur po- - 

nas, tai ponas, su,prastu nei į 
kalbą — purkštauja storasis — 
nežino, kad čia. vtąi lygūs... gal 
mislina dykai burfe gauti, ne- 
siderėjote?

— Nau! tautininkas geras 
žmogus, atvedė, Besiderėjo — 
nors ir taip, via- tiek nriupsi per 
viršų, žmoniškai paimsi kiek iš-

si vertęs žiūri į akis aukštajam.
— Jes! Kad butų draugiški 

žmonės, kas kita, — aiškina auk
štasis: — o čia bižniėriai ren
ka pinigus svetimiems kraujuje 
šelpti, gali ir per viršų užmo
kėti... ant to bitais, ir aš pada
rysiu biznį. — Jes? įsikanda at
gal cigarą. \

— Mat, ir čia tikri tautinin
kai — kumšauojausi bobelės — 
sakosi bostoniečiai... dcflistų 
nemyli-.

— Nu, kad tie ckilistai jau 
perdaug prieš kunigus, prieš ti
kėjimą...

— Man sakė, kad šį vakarą 
bus geros prakalbos ne okulistu, 
bet pačių gerųjų tautininkų, ei
kime pasiklausyti.

— Gerai, eikfth, reikia Ame
rikos visus smagumus paragau
ti...

Salėje jau nemažai publikos 
bet ir vietos dar yra. Bobelės at
sisėdo netoli durų, nedrįsta į 
akis lįsti, bet ir S toto nematy
tą pamatė, negirdėtą — išgirdo.

— Kalbėtojai mainosi. Vie-

siau rėkauja, vĮg girdisi nrim-Į 
rle žodžiai: "‘pftteSai’*, “rašyki-

kui vaikas eiles, kaip
žvirblis ant tvdPos pečtnrškavo. 
Dar vienas kriWojas. sakė iš Į 
Worcesterio j Bostoną atvažia-!

tasis tautininkai, makštas vy-

prtietiškų teistui Ne tfc sptrgi-

• — -----

birželio 10 dieną,
BUCO SODE

WILLOW SPRINGS,

PIKNIKAS
BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GRRIMAL 
VISĄ LAIKĄ GARSUSIS J. JONIKO ORKESTRAS 
GROS IX)LKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIA- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
BIRŽELIO 10 D. VISI KVIEČIAMI I NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ.
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Šiurpos dvidešimtojo amžiaus paminklai
Kadaise didysis romėnų poe

tas Vergilius yra parašęs “Exe- 
gi monumentum aere perrenius” 
(Pastatysiu paminklą nerūdi
jančio vario), šimtais metų vė
liau rusų poetas Puškinas pasi
gyrė “Vozdvignu pamiatnik ne- 
rukotvornyj” (Iškelsiu pamink
lą ne rankomis darytą). Ką di
dieji poetai rašė, tą, mūsų XX 
amžiaus barbarai padarė — na
ciams “paminklai” jau prade
dami statyti visoje Europoje; 
lieka dar palaukti, kol tokie bus 
pradėti statyti iš komunistų- 
bolševikų vergijos išlaisvintų 
tautų teritorijose — Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje ir kt. Naciai 
pasistatė nesuskaitomus pamin
klus, vadinamus masinėmis ka
pinėmis; komunistai tokį pamin
klą — gėdos sieną — pasistatė 
skersai Berlyną, kitą — Geleži
nę Uždangą nuo Karpatų ir Bal
tijos iki Vladivostoko ir Kam- 
Čatkos. Dar, atrodo, teks paken
tėti ir palaukti, kol pradėsim sta
tyti paminklus Rainių miškely
je, Praveniškėse, Červenėje, Pa
nevėžyje ir kt.

Viršuje parodytame vaizde
lyje matome vieną tokių pa
minklų naciams: tai yra buvusi 
Treblinkoje, Lenkijoje hitleri
ninkų, pastatyta baudžiamoji,

tikriau, naikinamoji stovykla 
“Treblinka I ir Treblinka II”, j 
kur praeito II pasaulinio karo 
metu buvo išžudyta virš 700,000 
žmonių, jų tarpe 10 nuošimčių 
suvežtų ir persiųstų iš kitų na
cių užimtų kraštų.

Karui pradėjus rodyti neišven
giama Hitlerio “tūkstančio me
tų Reicho” galą, naciai stvėrėsi 
paskubomis dildyti savo piktada
rysčių pėdsakus; dar 1943 metų 
gale jie visa Treblinkos kacetą 
likvidavo ir padėjo visas pastan
gas savo baisiam kriminalui už
tušuoti.

Laikotarpyje tarp 1959 ir 
1964 metų lenkai to kaceto vie
toje padarė savotišką pamink
linį parką su jo viduryje pasta
tytu šiurpiu, į SS šalmų apmau
tą galvą panašiu paminklu.

Lenkijoje veikianti hitlerinin
kų nusikaltimams tirti vyriau
sioji komisija iki šiol nustatė 
apie 50,000 individualinių ir kru- 
pinių piktadarysčių, kurias vo
kiečių hitlerininkai atliko vien 
Lenkijoje 20,000 vietose. Komi
sija suskaičiavo, kad vien Len
kijoje hitlerininkai buvo įsteigę 
3,890 kacetų ir “subkacetų”.

Minėtoji komisija pradedant 
nuo 1959 metų persiuntė Vo-

VOKIETIJOJE PRIEŠ 
BREŽNEVU DEMONSTRA 

V0 IR LIETUVIAI

ną^ kalbėtojas suminėjo Lietu
voje vykdomą persekiojimą, R. 
Kalantos susideginimą ir jau
nimo demonstracijas Kaune.

Daugiausia reiškėsi Muenche- 
no liet, jaunimas. Jis vokiškai 
parašė ir išsispausdino 10,001) 
lapukų apie politines, kultūrines 

gegužės 20 Bonnoje surengtoje J bei religines “laisves” okup. Lie- 
tyiioje demonstracijoje prieš L. 
Brežnevą ir sovietus. Demon
strantai nešė plakatus su įra
šais vokiečių kalba: “šalin ru
sai iš Lietuvos”, “Laisvės Simui 
Kudirkai”, “Brežnevas — išnau
dotojas”, “Brežnevas — kolonia- 
listas”. Buvo nešamos ir mū
sų trispalvės, perrištos juodais 
kaspinais.

Sustojus eisenai aikštėje, vie-

Būrelis jaunesnių ir vyresnių 
tautiečių dalyvavo Junge Union

tuvoje ir išdalino juos demons
tracijų metu. Atsišaukimą pa
sirašė Vokietijos lietuvių stu
dentų sąjunga.

— Brangiausioji Julyte, šau
kia jaunas vyras jaunai moteriai 
— tu esi visas mano turtas šia
me pasaulyje!

“Dėl Dievo malonės! Kas at
sitiko?” išsigando Julytė “Ar 
automobilį pardavei ?”

SPECIALŪS BUŠAI J 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 St, 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 vai. po pietų išvažiuos antras bosas. 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.

kietijos teismams ir savo centrui 
Ludwigsburge apie 18,000 pro
tokolų ir liudininkų pareiškimų 
ir dar virš 100,000 tūkstančių 
mikrofilmų j uostelių.

Hitlerininkų piktadarystėms 
tirti komisija yra užvedus! Vo

kietijos teismuose daugiau kaip 
4,000 bylų ir tvirtina, kad lais
vėje dar tebėra nemažas skaičius 
žymių karo nusikaltėlių, dau
gumoje priklausiusių hilerinin- 
kų valdžios aukštoms vietoms.

(J.Pr.)

PENSININKAI ARKLIŲ LENKTYNĖSE

Kaip nuvažiuoti į NAUJIENŲ pikniką

Laiškas iš San Jose, Cal.

Stasys šurkus

Mūsų bilietuose buvo numaty
ta užkanda lenktynių restorane, 
tad įeinant į restoraną kiekvie
nam išdavė bilfetėiį maistui gau
ti ir štampavo vieną ranką, štam
po žymės nesimatė, dėlto pagal
vojau, kad žaidžia lyg vaikai. 
(O vėliau paaiškėjo, kad klydau).

Sėdimos eilės, ložės ir resto- 
įrengti atkalnėje. Pasta

tas didžiulis, su baru, poilsio 
kambariais, raštinėmis ir kt. 
Restorano viduje stalams aikš
telės įrengtos laiptų tvarka, tad 
per milžinišką’stiklo šieną, iš bet 
kurios restorano vietos, matosi 

, žemiau esančios ložės ir lenkty- 
rnių aikštė, o išsikišęs restorano 
‘stogas lyg skėčiu dengia ložes ir

kad pirmauja tokio tai numerio 
arklys, tai suinteresuotoji dalis 
iš džiaugsmo šokinėdavo (neiš
skiriant ir mus — pensin inkus), 
o kai prie finišo pasispaudžia 
kitas arklys, tai pirmieji nu
liūsta, o šokinėja kiti. Ir kas 
stebėtina, kad ir iš pensininkų 
daugiausiai lošė tik, kuriems pi
nigo labai reikia (taip bent po
ra jų pasisakė), o rezultate — 
grynas nuostolis — krūvelė bi
lietų krepšin išmesta. Dienos 
lenktynių programa 32 puslapių 
su daugybe informacijų, bet kad 
tai padėtų išlošti abejoju, nes 
kiek programa nevartė mano 
bendrakeleiviai, o vis nepasisek
davo.

San Jose buvome įspėti, kad 
vyrai apsišarvotų švarkais ir 
kaklaraiščiais, nes be jų lenk
tynių pastato restoranan neįlei
džiama. (Tiesa, duotoje užkan
dai gauti kortelėje apie tai bu
vo pažymėtą). Beje, užkanda 
buvo skani ir įvairi: kumpis, 
jautiena, vištiena ir kt., plius 
.priedai prie jų ir saldaus daly
kėlių. Kiekvienas galėjo pasi
imti ko nori ir kiek nori. (Na, ir 
tašėme!).

Mes — pensininkai matėme

tik astuonias arklių lenktynių 
grupes, nes mūsų autobusui bu
vo laikas grįžti namo.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

S. šurkus1 DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS

SAVE AT ^stn’E£

Mutual Federal 
Savinas and Loan

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, 1LUNOIS 60608
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

6
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Prof. Vaclovo Biržiškos
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1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Birželio 10 d. NAUJIENŲ pik
nikas įvyks Bučo sode, kuris 
yra prie German Church Road, 
83-čios gatvės tąsa. Bučo sodas 
yra 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

rėje esantį Bučo sodą, vadinamą 
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 
sodą.

Kviečiame visus čikagiečius 
atvykti į NAUJIENŲ rengiamą 
pikniką.

Komisija Piknikui Ruošti

SAN JOSE. — Vietos Com
munity Centras gegužės mėne
sį buvo suorganizavęs penlinin- 
kams ekskursijas. (Į garsųjį’ 
Posemite. parką net d^i).

Dalyvavau eilinėj e išvykoj e 
prie okeano, kur mūsų cąntro 
tarnautojai, talkinant kaikuriem 
pensininkėms, paruošė užkandą 
(hamburgerį su priedais^, o po 
to turėjome puikią progą pasi
vaikščioti paplūdymiu, atkalnė
mis ir pakvėpuoti tyru, iš okea
no ateinančiu, oru. Maudytis 
perankstyvas metų laikas (vė
sus oras ir šaltas vanduo).

Su kita ekskursija vykau ark
lių lenktynių pamatyti. Važiuo
jant į San Francisko 101 keliu, 
kur tai pakelyje matosi lyg ark
lių lenktynėms įrengimai, bet 
mes vykome į Golden Gate Fields 
— Albany mieste. (Priešais San 
Francisco, antroje įlankos pu
sėje) .

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Kai iš restorano panorau nu
eiti žemyn pastatą apžiūrėti, 
kas tai priminė įsigyti lenktynių 
bilietą ir tada keliauti. Prie ka
sos prieš mane stovėjusi, mote
ris pirko bilietą N 10, tad ir aš, 
nieko apie lenktynes neišmany
damas, paprašiau taip pat N 10 
bileto kaina 2 dol., tačiau yra 
dviejų rūšių: už pirmąją vietą 
ar sekančią — Win ir Place: 
pirmajame būryje dalyvavo 12 
arklių.

Pirmo būrio lenktynėms pra
ėjus, panorau grįžti restoranan 
prie savųjų. Prie durų stovėjęs 
asmuo pareikalavo parodyti ant 
rankos štampą. Tada tik supra
tau štampo naudingumą, nes 
toji vieta po spec, lempa švietė 
fosforo šviesa.

Grįžus prie savosios kompani
jos, paaiškėjo, kad lenktynes 
laimėjo arklys N 10. Beliko tik 
nueiti prie kasos ir atsiimti iš
loštus pinigus — 21 dol. 20 et. 
Pirmą kartą atvykęs j lenkty
nes ir pačioje pirmoje grupėje 
išlošiau; tai lyg ir kaip aklai 
vištai grūdas rasti. Per 78 m. 
amželį, tai yra antras kartas ka
da aš ką nors išlošiu.

Mes švenčiame 50 m. sukaktį f 
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 vah vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. 
vak., o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

Pagal tos dienos programą, 
lenktyniavo 9 arklių grupės. Ke
tvirtoji grupė, mus — pensinin
kus pagerbti, programoje užra
šyta ir garsinama buvo kaip 
San Jose seniors, šios ir dar 
kitos grupės pirkau biletus, bet 
daugiau nelaimėjau. Ir supran
tama, nes iš lošimo “arkliukais” 
daugiausia bankrutuojama ir 
nustojama įgyto ir sutaupyto 
turto.

Stebėjau publiką. Kai lenk
tynių pranešėjas paminėdavę,

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, III. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Jsteifte 1923 metalą. TeL 421-3070

Įntaigoa pietuose Hemas automobiliams pastatyti.
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vienam mėnesiui

Tautininką SeAu? patari* budėti 
Amerikos Lietuvių TilMMi Sąjungos Seimo 

svarstybos ir nutarimai

122.00
other USA localities $20.00 per year. 
(11.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
»ther countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

vienam

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams$22.00
pusei metų $12.00
trims mėnesiams  $7.00
vienam mėnesiui - $3.00

Kitose JAV vietose:
metamu ----------------------$20.00 j
pusei metų ilLOOl

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdisn, išsprūs sekiBsdisiiius, buo

9 vai. ryto iki 5 v*L vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St, Chicago. 
HL 00608. Telet HAymarket 1-610Č.

Pinigu reikia siūti pašto Money 
I Orderiu kartu ra užsakymu.

Rašo Zuzana Juškevičienė
Amerikos Lietuvių Tautinėsiatidarė J. Švoba. Detroito sky- 

Są j uogos 13-tasis šeimas, įvy-|riaus pifmininkas. 
kęs š. m. geg. mėn. 23 — 27 die
nomis, Detroite, Troy Hilton 
Inn viešbutyje, buvd darbin
gas ir sėkmingas. Dalyvavo 
77 asmenys, tai Tarybos, Cen
tro valdybos žmonės, garbės 
nariai, skyrių atstovai, nuo At
lanto iki Pacifiko. Dalyvavo 
apsčiai ir svečių. Kai kuriuose 
darbo posėdžiuose buvo Šim
tas ir daugiau Asmenų. Seimą

Išmąstytas kalbas pasakė Te
odoras Bfittatrvbas, ilgametis 
Tautinės Sąjungos pirminin
kas, ir Vytautas Abraitis. Kal
bėjo Lai kūnas, “Vilties” drau
gijos pirmininkas, Dirvos ir 
Naujosios Vilties reikalais. Dr. 
). Balys, Žtornalo redaktorius,

nalo numeriai, po 100 puslapiu 
kiekvienas.

Plepa tarptautines nesąmones
Vladas Niunka, senas Lietuvos komunistų partijos ir 

ilgametis partijos centro komiteto narys įpareigotas pa
ruošti lietuvius komunistus partijai. Nepriklausomos Lie
tuvos laikais jis mokytojavo, todėl ir dabar partijos va
dovybė jį pastatė “Žinijos” priešakiu ir įsakė paruošti 
galimai didesnį ištikimų partijai darbininkų skaičių. Visi 
žino, jog tai ne toks lengvas dalykas. “Žinija” įpareigota 
gilinti “socialistinio internacionalizmo, tarybinio pat
riotizmo ir tautų draugystės” idėjas. Niunka organizuo
ja paskaitas, ieško lektorių ir stengiasi galimai ’geriau 
įtikinti lietuvius koks naudingas yra rusų propaguojamas 
“internacionalizmas”, “patriotizmas” ir ką lietuviams 
atneša “tautų draugystė”.

Paskutinėmis geg. dienomis Niunka Vilniun buvo su
kvietęs įtakingesnius “darbininkų auklėjimo” bendra
darbius, lektorius, “Žiniją” valdančius žmones. Svar
biausią kalbą, kaip paprastai tokiais atvejais esti, pasa
kė pats Vladas Niunka. Jis pranešė, kad “tarybinio pat
riotizmo” išrokavimais praeitais metais į Lietuvą buvo 
pakviesti Moldavijos, Estijos, Armėnijos, Kazachijos, 
Gruzijos, Tadžikijos ir Uzbekijos paskaitininkai. Jie 
pasakojo, kaip jie pasiekė “socialistinio internacionaliz
mo'’ ir “tarybinio patriotizmo” gana aukštą laipsnį. Jio 
ir lietuviams patarė eiti tais pačiais keliais; Kd hueftų 
prie tos pačios... tuštumos. -*

Niunka džiaugėsi atvykusiais kitų tautų atstovais, 
bet paunaudojo progą prisipažinti Lietuvoje tūnojančiu 
atsilikimu. Lietuviai pagamina daugiau javų ir pralenkia 
senus sovietinius kolchozus, bet “socialistinio internacio
nalizmo” ir “tautų draugystės” reikalas pas lietuvius yra 
atsilikęs. Atsilikęs todėl, kad lietuviškieji lektoriai ne
pajėgia lietuvių darbininkų įtikintu Niunka vis dėlto su-* 
sirinkusiems papasakojo, kiek per tą laiką buvo atlikta 
įvairių darbų, bet jis nepajėgė padaryti visko, ko iš jo 
buvo laukiama. Be kitų dalykų, Niunka susirinkusiems 
pasakė:

“Tačiau negalima nematyti trūkumų. Nors vi
sos rajonų ir miestų organizacijos surengė nemažą 
masinių renginių, bet paskaitinė propaganda betar- < 
piškai gamybiniuose kolektyvuose kai kuh apsileista. 
Raseinių rajone net 21 kolūkyje iš 36 šiais įdėtais hfe-»: 
perskaityta nė vienos paskaitos proletarinio interna
cionalizmo klausimais. Tokia pat padėtis yra ir rajo
no gamyklose, vidurinėse mokyklose, kitose stam
biose organizacijose”. (Tiesa, 1973m. geg.27d. 1 pūs.);

Nemanome, kad Raseinių rajono kolūkių ver
gai būtų mažiau informuoti apie “proletarinį interna
cionalizmą”. Jie tą “internacionalizmą” labai gerai 
jaučia ant savo pečių. Rusų pastatytas kolchozo va
rovas kiekvieną dieną raseiniškiam primena, ką 
jie turi daryti ir kas jiems uždrausta. Tą “proletarinį in
ternacionalizmą” raseiniėčiai jaučia nuo pirmos rusų tan
kų įsiveržimo dienos. Jie žino jo svarbu kai raudonosios 
gurguolės Vežė iš Raseinių ūkininkų atimtus javus, kai 
sovietų policija išsivarė iš ūkių visus galvijus, kai iš Mas
kvos atėjo įsakymas husavihti visą ūkininkų žemę. Darb
štūs ir gerai gyvenantieji Raseinių ūkininkai buvo supro
letarinti ir padaryti kolchozų vergais. Jie ir šiandien dar 
tebevergauja.

Vilniun sukviestame plenume kalbėjo ne vienas Niun
ka. Paprastai tokiais atvejais leidžiama ir kitiems savo 
planus pasakyti. Žinoma, nekalba tie, kuriems neliepia
ma kalbėti, bet dažniausiai pagalbiniai kalbėtojai “paruo
šiami” kiekviename plenume. Valdžia žino, ką pagrindi
nis kalbėtojas pasakys ir kokiais pavyzdžiais pagrindinis 
kalbėtojas bus ‘‘papildytas”; Apie “socialistinį interna
cionalizmą” žinios buvo šitaip papildytos:

“Įvairios būna internacionalinio žmonių auklėji
mo formos, — pasakė Draugijos Zarasų rajono or
ganizacijos valdybos visuomeninių politinių mokslų 
sekcijos pirmininkė, Lietuvos KP Zarasų rajono ko
miteto švietimo kabinėto vedėju K. Juodkiėnė. — 
Viena jų mūsuose — socialistinis lenktyniavimus. 
ZarUsiškiai Varžosi sū Latvijos TSR Daugpilio, Bal
tarusijos TSR BraslOvo, Rusijos Federacijos, Nevė
liu, UkrUinbs TSR Liubomiro, Estijos TSR PilVos 
rajonų ir kaimyninio Ignalinos rajono darbo žmo
nėms”. (Ten pat).

. Atrodė, kad į Zarasus atsiųstoji komunistė K. Juod- 
rienė priminė Susirinkusiems pačią svarbiausią rusiško 
“socialistinio internacionalizmo'

Seimas gavo apsčiai sveiki
nimų. Juos perskaitė K. Kasa- 
kaitis, ALT-są-gas genr. sekre
torius. Sudarytas seimo prezi
diumas. Buvo pakviesti garbės 
nariai, aktyvūs darbuotojai. 
Vietas už prezidiumo stalo už
ėmė: V. Abraitis, A. Musteikis, 
Dr. St Šimoliūnas, J. Bagdo
nas, A. Laikinas, dr. J. Balys, 

1 V. Lenkevičienė, J. Kiaunė, Dr. 
V. Dargis, dr. P. Švarcas, inž. 
A. Cibas ir A. Juodvalkis, šie 
paskutinieji keturi buvo darbo 
posėdžių pirmininkai. Seimo 
pirmininkas — inž. E. Bartkus, 
ilgametis są-gbš pirmininkas.

Seimo komisijos, Nominaci
ją: Inž. J. Jurkūnas, A. Trečio
kas, V. Aukštuolis, P. Didelis. 
Rezoliuciją: Dr. J. Balys, J. 
Bagdonas, Z. Juškevičienė, Br. 
Kasakaitis, K. Petrauskas, V. 
Matonis. Registracijos: A. Mus
teikis, V. Tšmošiūnas, V. Gri
gaitis.

Pagerbti T. Są-gos mirusieji 
asmenys, uždėtas vainikas ant 
Są-gos ideologo A. Smetonos 
palaikų Cleveland© kapuose. 
Mirusiųjų pagerbimą pravedė 
K. Pocius są-gos valdybos pir- 
thiiiinkas.
SVARSTĖ VISAI IŠEIVIJAI 

RŪPIMUS KLAUSIMUS
Seimas gyvai aptarė sąjun

gos reikalus bekintančio gyve
nimo aplinkoje, jo sąlygose: 
paieškojo laikui - aplinkai ati
tinkamų būdų, priemonių tau
tinę ideolgiją Skleisti, ją stip
rinti.

T. Blinstrubas savo kalboje 
akcentavo, kad Tautinės są- 

, ungos ideologijoje nieko nesą, 1 
m kiekvienas taurus lietuvis 1 
negalėtų priimti. Seimas ak- '

Latvių moksleivių 
vintas Romuvoje
Gegužės 18-20 Latvių gimna

zijos Muenstery dainos ir šokio 
grupė lankė savo tautiečių tel
kinius Kaiserslauterne ir Mann- 
heime. į talką pasikvietė ir Va
sario 16 gimnazijos tautinių šo
kių vyresniųjų mokinių grupę, 
vadovaujamą R. šreifeldaitės. 
Ją latviai savo autobusu gegu
žės 18 popiet nusivežė į Kaisers- 
lauterną.

Programą sudarė “Kelionė per 
Latviją ir apsilankymas Lietu
voje”. šioje “kelionėje” atliktos 
regionų — Vidžemės, Latgalos, 
žemgalės, Kuržemės ir Rygos 
— liaudies dainos ir šokiai. Mū
sų mokiniai pasirodė su savo 
šokiais “apsilankymo Lietuvo
je” metu. Protarpiais buvo įpin
ta informacija apie Latvių gim
naziją Muenstery.

Programą stebėjo apie 200 
žmonių. Jos atlikėjai apdovano
ti gėlėmis ir katutėmis. Vasario 
16 gimnazijos moksleiviai tą pa
tį vakarą buvo parvežti namo.

Gegužės 19 popiet latvių mo
kiniai aplankė Romuvą. 4:30—6 
vai. p. p. įvyko tinklinio rungty
nės tarp latvių ir lietuvių gim
nazijų rinktinių. Sužaisti 5 kėli
niai, kurių 3 laimėjo lietuviai, o 
2 latviai.

Po skanios vakarienės 7:30 pi
lies salėje įvyko dainų ir šokių 
koncertas, kurį atidarė direkt. 
V. Natkevičius. Jis pranešė kal
bėsiąs lietuviškai, išreikšdamas

vilti, kad ir latviai supras, nes 
iki VIII šimtm. lietuvių ir latvių 
kalbos buvo viena kalba. Pats 
sau vertėjaudamas, kalbėtojas 
nuoširdžiai sveikino svečius ir 
prašė dažniau lankytis. Linkėjo 
geros nuotaikos besisvečiuojant.

Valandą su viršum tęsėsi lie
tuvių ir latvių moksleivių žva
liai atliekami savų tautų liaudies 
šokiai ir latvių dainos, palydimos 
akordeonu. Programą latviai pra
dėjo bendra daina apie gimtinę, 
o mergaitės, dainuodamos su
vaidino vainiko pynimą. Tempe
ramentingai dainavo vyrų seks
tetas ir po to visi kartu. latvių 
šokėjai sušoko 6 šokius (Vagį, 
Malūną, Perkūną ir kt.), o mū
siškai 3) Ketvirtainį, Kubilą ir 
Lenciūgėlį). Specialia daina lin
kėdami daug laimės šeiminin
kams latvių moksleiviai užbai
gė programą,

Vokietijos latvių bendruome
nės tarybos narys dr. Platais pa
kvietė visus rytojaus dieną at
silankyti Mannheime, kur tie pa
tys moksleiviai atliks platesnę 
programą. Bendri mokinių šo
kiai tęsėsi iki 10:30 vai.

Gegužės 20 popiet latvių au
tobusas vėl išsigabeno mūsų 
moksleivių tautinių šokių gru
pę į Mannheimą, kur Kaeferta- 
ly buvo pakartota Kaiserslau
terne atlikta programa su dar 
didesniu pasisekimu. Po koncer
to moksleiviai buvo pavaišinti 
skania vakariene amerikiečių 
kareivinėse. "*

MANTAS AUKŠTUOLIS

KLAIPĖDOS KRAŠTO

Nuvykau į Kauną pas Tubelį. Nuošir
džiai išdėsčiau mūsų darbininkų sunkią 
padėtį.

Jis pažiūrėjo į mane ir gan šiurkščiai 
tarė:

— Kada tu pas mane atvyksti, tai vis ko 
nors prašai.

Aš pasijutau užgautas, bet rainiai ir 
rimtai atsakiau:

— Pone pirmininke, aš niekad nieko 
neprašiau iš jūsų sau asmeniškai, o tik mū
šų tautos reikalams. Mes turim Klaipėdoj 
pastatyti mūsų darbininkams koloniją, 
nėra kitos išeities. Jie neturi kur gyventi. 
Būdami skurde jie slyšta į komunistų ran
kas.

Dahar Tūbelis jau su šypsniu paklausė:
— Kiek tas sklypas kaštuos?
— 170 tūkstančių litų. — Atsisveikinęs 

pirmininką, išėjau nusiminęs ir nelaimin
gas.

Po kelių dienų gavau iš Žemės Banko 
pranešimą, kad mano vardu vyriausybė 
paskyrė 170 tūkstančių litų sklypui nupirk
ti darbininkų namų Statybai.

Džiaugsmo ašaromis negali išpirkti pa-

tautų vedamai išsilaisvinimo 
politikai, juos informuotų apie 
neteisėtą Lietuvos padėtį, pra
šyti Lietuvos — Pabaltijo rei-

cehtavo tautinės ideologijos kolą iškelti konferencijoje. 
u L , *programą, kurios politinį as

pektą, išeivijos sąlygose, pa- 
likdamas nuošalyje.

Seimas aptarė ir visos išei
vijos kultūrinę veiklą; Lietu
va laišvinimb reikalą, išeivi
jos centrinių organizacijų veik
ią, jų tarjpušavittš santykius. 
Griežtai pasišakė už jų sutartą 
darbo pasidalitiittią, — už AL- 
Tos — LB-nės saritykią išlygi
nimą. Už BALFo Organizaci
nės tvarkos atstatymą, nedel- 
siaht

Pasišakė prieš LB-hėš parti- 
<itū Lietuvos rajonų žmonių; Apie “internacionalizmą” nesu<lerin,ą Lie 

x _______i.;___________________________________tUVoš laisvinimo byloje, —
kenkimą Lietuvos laisvinimo 
reikalui Amerikos valstybės
įstaigose.

T. Sąjungos seimas aptarė ir 
Europos Saugumo konferenci
ją Helsinkyje. Pasisakė už bū
tiną reikalą nors ir neoficialiai, 
bet siųsti Pabaltijo — Lietuvos 
atstovus į tą konferenciją, tiks
lu, ka d sektų posėdžių eigą, 
ieškotų konferencijos oficialių 
dalyvių, palankių pavergtų

pusę, — kaip išspaus
ti galiniai daugiau prakaito ne tik iš zarasiškių, bet ir iš

ta “visuomeninių politinių mokslų sekcijos pirmininkė 
tieknlisiniano, kiek kiaulė apie astronomijų. Jai pirmbn 
eilėn rūpi galimai daugiau prakaito išspausti he tik iš sa
vo rajono vadovaujamų žmonių, bet ir iš kitošė vietose 
esančių rusiškų dvarų.

Visą Niunkos vadovaujamą darbą Juodkiehė niekais 
paverčia. Bet reikia netižihirš'ti, kad ji tai daro pagal ko
munistų partijos centro įsakymą. Vertimas daugiau dirb
ti ir daugiau prakaito išspausti tapo pats pagrindinis 
“komunistinio internacionalo” tikslas. Niunka įtrauktas 
į šį darbų.

sitenkinimo, kai pasieki numatytą tikslą — 
savo tautos žinotiems padėti.

Darbininkų kolonijos reikalu susisie
kimo ministeris išsiuntė mane į užsienį, su
sipažinti su šios rūšies statyba. Bet ji man 
nepatiko. Nes tai buvo didesni namai pa
statyti arti vienas kito.

Klaipėdoj kiekvienam dviejų butų na- 
mučiui buvo paskirtas žemės sklypas dar- 
ždvėtbs auginti ir prie damų gėlių darže
liui. Tai buvo tikras lietuvių miestelis.

Plačios gatvės, namai toli nUo Šaligatvių, 
viduryj miestelio pradžios ir amatų mokyk
la. Net vokiečių laikraščiai parašė, kad 
jie turėtų imti iš lietuvių pavyzdį — kaip 
reikia darbininkams kolonijas statyti.

šis rimtas darbas nebuvo be gyvenimo 
pokštų. Darbininkai, gyvendami sunkiose 
sąlygdse, dšžttėi pakliAdavp į kdtHunisltį 
įtaką. Kai buVb pastebėtos kur noH urttoš- 
nis jų pasekėjas, jis buVU pakviestos į ba
lnų pardavimo bitinį, nurodant, kad jis 
galėtų įsigyti namelį ir tinkamai gyventi su 
šeilha, Mokestis už narnų buvo taip apskai
čiuotas, kad savininkas, išnuomavęs antrą 
butą, galėjo apmokėti bankui įnašų, ban
kas ėmė tik pusantro nuošimčio palūkanų.

Kai komunistuojantis darbininkas įsi
gydavo namą su darželiu, įvykdavo keistų 
reiškinių. Komunistų pasekėjas užmiršda
vo kotftUbfemą ir jto dirbo nėjo į susirinki
mą, o stropiai darbavosi savo darže ir au

gino gėles prie savo namų langų, 0 aš tik 
džiaugiausi tuo.

štai kO reikia darbfmftkui — mažo nuo
savu natoelid šū daržu, kad po darbo jis 
galėtų gairilbs prieglobsty pabūti ir atsimin
ti, kad jis yra tikras gamtos vaikas, kad 
jam reikia gėlių darželio kvapo ir šviežių 
daržovių, be tvankos Ir ne dviveidžių me
lo nuodų, kurie jį padaro žiauresnį už žvė
rį, be jokio tikslo ir reikalo.

Darbininkų kolonija ir dabar Stovi Klai
pėdoje ir ten be abejtfhės gyvena lietuviai 
ir mini tą mūšų tautos laimingą nėpriklau- 
soihybčs inetą, kurs jeigu būtų ilgišu pa
buvęs. tai tikrai lietuviai būtų įrodę savo 
tikt© žmoniškumo santvarkos galią* kurios 
pagalba nors ir su kukliais turtais^ kokius 
Lietuva turėjo, galima sukurti tikrai žmo
nišką buitį, kurioj kiekvienam lietuviui 
būtų jauku ir drąsu gyventi be pavydo ir 
be Skurdo. Juk gamta dūdda paknakatoai 
duobos visiems, kad žtoonės būtų Sotūs ir 
laitoihgi.

LIETUVIŠKI AUTOBUSAI

Klaipėdoj, nežiūrint žyinių laimėjimų 
ateičiai, man asmeniškai darėsi vis surtkiau 
gyVtsriti. Aš negalėjau pakęsti vokiečių do- 
inihacijos ir jų kryžiuotiŠko įžūlumo. Po 
visU kraštą , net ir už jo važinėjo vokiški 
su vokiškomis spalvomis autobusai. Pagal 
pašto įstatus, jeigu paštas pats savo prie- 
inotiėmlš Veža paštą, jis turi išimtiną tei-
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Seimas svarstė, aptarė tau
tinio tirpimo reikalą išeivijoje, 
dairėsi pristabdymo priemo
nių: nykstant senosioms lietu
vių koloriijoms, neišsisklaidy
ti, — kurti naujus tautinius tel- 
kinėlius ir telkinius. Būtina 
jausti tautinę pareigą ir atsa
komybę už tautinį išlikimą iš
eivijoje. Už tautinių vertybių 
perdavimą naujajai kartai. 
Pasisakė už pastangas įtraukti 
jaunimą į organizacijos veik
lą. Už narių didesnį dėmesį ir 
finansinę paramą Tautinei 
spaudai. Pasisakė ir daugeliu 
kitų reikalų, rūpimų visai iš
eivijai. Pareiškė padėką daug 
nusipelniusiems sąjungos na
riams: Dr. J. Baliui, “Naujoji 
Viltis” žurnalo redaktoriui, 
ihž. J. Jurkūnui, Tautinių Na
mų Chicagoje statybos komisi
jos pirmininkui, Br. Kasakai- 
čiui — Tautinių Namų sėkmin
gam direktoriui ir kitiems. Pa
reiškė padėką visiems Seimą 
sveikinusiems.

(Bus daugiau)

Lenkijoje dar keliama 
4,000 bylų priėš nacius 
Lenkijoje veikianti vyriau

sioji Hitlerininkų nusikalti
mams tirti komisija skelbia, 
kad iki šiol yra nustatyta apie 
50,000 individualių ir'ln asinių 
žmogžudysčių, padarytų. 20,000 
vietose. Nustatyta , kad Len
kijos teritorijoje naciai įsteigė 
3,890 hitlerinių lagerių. Komi
sija nuo 1959 metų persiuntu
si Vakarų Vokietijos teismams 
ir prokurorams 18,000 protoko
lų ir paliudijimų ir daugiau 
kaip 100,000 mikrofilmų. Ko
misija šiuo metu tebetiria dau
giau kaip 4,000 bylų ir praneša, 
kad laisvėje tebėra ctaug karo 
nusikaltėlių. Daugelis jų uži
ma aukštas vietas, jų tarpe to
kį kaip Wilhelm Koppe, buvęs 
saugumo sekretorius okupuo- 
toj Lenkijoj, Heinz Reinefahrt, 
buvęs “Varšuvos budelis” len
kų sukilimo metu, Ernest <r€r- 
cke — buvęs gestapo viršinin
kas Wroclave (Breslau) ir Pra
goję.

n e I p Vnu < >
H Į- A R T F U 
help youi HEART

____

sę vežioti ir keleivius. Klaipėdos pašte, 
mano užsispyrimu, buvo įsteigta keliolika 
moderniškų ir gražiai įrengtų autobusų, 
kurie pradėjo kursuoti po visus Klaipėdos 
krašto kelius, o vokiečių autobusai turėjo 
sustabdyti savo judėjimą. Pastebėtina, 
kad pašto autobusai, sumaniai ir ekono
miškai tvarkomi, dumdavo didelį pelną.

Kai 1949 m. atvykęs į Ameriką sužino
jau, kad mūsų sunkiai dirbantieji išeiviai 
Amerikoj pastatė 130 bažnyčių ir nė vienos 
gimnazijos, tai mane apėmė baisus apmau
das. Juk tos bažnyčios kaštavo mūsų atei
viams daug milijonų dol. Ir per jas nusiųs
ta Vatikanui dar daugiau milijonų, kurių 
jam Visai nereikia. Be to, visos bažnyčios 
yra ne mūsų, o airių vyskupų nuosavybė. 
Ir jau apie 15 bažnyčių vyskupai atidavė 
kitiems. Nejaugi mūsų kunigai nesupran
ta šios mūsų tautai daromos didelės skriau
dos? Visos b&žHyčirts tuti būti tautinės, 
tada jos bus mūsų, o ne airių.

Taigi mūsų tautos išeivių gyvybei išlai
kyti reikia bent poros gimnazijų Ameriko
je su dideliais bendrabučiais ir su tinkamu 
tautiniu auklėjimu. Net Vokietijos lietu
viškos gimnazijos mokinys rašė, kad lietu
viai turi pastatyti bent viėrių lietuvišką 
gimnaziją Amerikoje. O mūsų kilnūs ir iš
mokslinti lietuviai to nesupranta. Jie, vie
toj gimnazijos stato bažnyčias, koplyčias 
ir vienuolynus, kUribosb patys ir jų vaikai 
nutausta.

Aš rašau šias pastabas, pasirėmęs ne 
svetimais izmais, o mūsų tautos išmintimi 
ir lietuviško žmoniškumo pagrindiniais 
dėsniais. Jeigu lietuvių tauta bent dešimtą 
dalį savo kuklių turtų būtų sunaudojusi sa
vo tautos auklėjimui ir švietimui, kiek su
krovė Vatikanui, tai mūsų tautos gyvybė 
būtų daug stipresnė.

Tai nors dabar, kai mūsų tautai gresia 
didžiausias pavojus, tai susipraskim ir 
pradėkim tikrą tautos gyvybei išlaikyti 
kovą.

Pabaiga

Skaitykite ir platinkite

Jau pasirodė knygy rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU

336 *usht>UI. — Kaina $3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knyga galima gauti užėjus i “Nau
jienas" arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna niiolaia*.

čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiti adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO t, ILLINOIS

i



IKLEF. ra B-3SI
ML ANNA BALIONAS

AKIU AU$U NOSIŲ 
« MRKLM ŪBOS

28W W. CM Street

Valandos pagal susitarimą

DU K. G. BALUKAS
Ik

DR. FANG C UI 
AKU4BR1JA UI MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
4448 So. PutesH Rd. (Crawford 

•tocHcal Buildins). Tat LU 5-6444
Antra* ofisus — 

SOW WEST 83rd PLACE
JUSTICE, IL. TEL. 599-0500

Priima ligonius pagal gnuitaring 
Jai neatriMayias skambinti 874-8012

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Totef. 695-8533 
Fu Valley Medical Cantor 

MO SUMMIT ST. ’
AOUTC M CL&AH- 4IXIMO4S WW s w *U| WWW1 ■ ■ wnuiEBW44M

Evangelikų iškyla
Kaip kiekvienais metais, taip 

ir šiemet, mokyt. Fr. Skėrio va
dovaujamas Evangelikų jauni
mo ratelis birželio 27 suruošė 
tradicinę išvyką. Keliavo 34 
mokiniai ir 6 vyresnieji, (kas 
pasitaikė kuo puikiausias, ke
liautojų nuotaika tokia pat. Ke
lionės tikslas — Švarcvaldas.

Truko apie valandą, kol per 
Heidelbergą ir Bruchsalį pasiek
tas Bretten, kurio kapinėse am
žiną poilsį rado prof. dr. Vilius 
Gaigalaitis ir jo žmona. Mokyt. 
Skėrys padėjo ant kapo dubenį 
su gėlėmis, sukalbėjo maldą ir 
ekskursijos dalyvius supažindi
no su šio Mažosios Lietuvos pa
trioto gyvenimu: prieš I pas. ka
rą atstovas Pruūsijos Landtage, 
o nepr. Lietuvoje — Liet, evan
gelikų liuteronų konsistorijos 
pirmininkas, Vytauto Didž. uni
versiteto teologijos profesorius 
ir t. t. z

Per auksakalių miestą Pforz- miais. 
heimą pro “švarcvaldo vartus* 
autobusas įrieda į Juodmiškį. 
Kelias vingiuoja pagal Nagoldo

Ml FETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmleck-4-5849 

ftotfcL- 388-2233
OFISO VALANDOS: 

firmadiowiaia ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
■ntrad.. oenktadieni nuo 1—5. treč. 

tr krttad tiktai susitarus.

Rau GI BOB73

BL W. 8SIM-EISMAS
AKUŠERIJA hi MOTERŲ LIGOS 
•YNEKOLOGNtt CHIRURGIJA 

<132 Sa. Kadria Ava^ WA 5-2670 
valandos pagal susitarimą. J« neat

siliepia gkaipbisti Ml 30001.

OR. NINA KRAUGEl- 
HIAUOUŪNAITi 

sKWERIJA HI MOTERŲ LIGOS 
S1S2 So. KEDZIE AVE. 

Talaf. WA 5-2670.
NeaiaMšepos — skambinti 

4714225.
Valandos pagal auaitaraaą.

Ofiso tol.: HE 4-1313 arba RE 7-9700. 
RradeociiM: PR 6-9801

ML J. MAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie- 
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet, 
šeštadieniais nuo 9 iki H vai 
ryto tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

GRADINSKAS
19 IN. TV 

TIK $119.95
Atid. 9—6; pirm, ir kafv. 12—9. 

Treč. ir sakm. uždaryta.
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

GUŽALSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GELlNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834

perkraustymai

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R.ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063 n i i ........................ /

GĖLININKAS 
(PUTKAMENTAS) 

I-inksmumn arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTKAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 536-1220

ML FRANK PLKKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
261S W. 71st $1. — Tol. 737-5149

Tikrina airis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valu aatrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. aao 5—7 vai. vak.

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

M. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir chirurgija
Ofisas 2754 Woof 7lnt St. 

TNu 9258296
Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 

1D—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tol.: WA 5-3099

DL VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tai.: PR 3-1223
OFYSO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 34 ir 64 vaL vak Šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimu.

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

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso HEmlock 4-2123 
RmM. tetai: Glbaon 84195

Prima Bganita pagal suatarimą Dėl 
valandos skambinti Met. HE 4-2123. 
Jei ■aateiliepša. tai telef. Gi 4-6195

—, SUROS, 0. P.
S ORTKOPEDAS-PRDTEZISTAS 

te" Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
W datai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir L t
B—4 ir 6—8. šeštadieniais 8—1. 

MB0 West C3rd St, CMcago, IK. 48629 
Tele*.: PRoepoct 6-5084

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS >

MOVING 
Apdraustas perkraustymai 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontior 6-1882

'•-------------------------------------------------- S
I SOPHIE BARCOS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

Talaf^ HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

;--------- ---------------------------------

upelį. Pirmą kartą matą šias 
apylinkes net išsižioja, nuste
binti jų grožiu. Pasirinko nuo
šalią vietą, miške visi pietauja, 
smagiai kirsdami iš gimnazijos 
virtuvės pasiimtus piausnius 
(šnicelius), čia pat ir Hirsau. 
Aplankomi čia nuolat gyveną Z. 
ir J. Glemžai. šeimininkas (Z. 
Glemžienės nėra namie) vaiši-1 
na retus svečius gaiva, saldumy
nais ir vaisiais. Apžiūrimi se
no vienuolyno bei medžioklės pi
lies griuvėsiai ir bažnytėlė.

Po valandos kelionės pasiekia
mas Bad Herrenalb. Mokiniai 
skuba į maldyklą atsivėsinti, o 
vyresnieji į kavinę. Apžiūrimas 
senas vienuolynas, ant kurio 3 
m. storumo sienos auga aukš
ta pušis. Vos tik spėta pajudėti, 
autobusas vėl turi stoti miške: 
Maudymasis sukėlė apetitą ir 
jauni skrandžiai reikalauja sa
vo duoklės, šįkart tenka pasi
tenkinti sumuštiniais.

Su garsiuoju Baden-Badenu 
susipažinti telieka valanda lai
ko. Apžiūrimas žieduose skęs
tąs parkas. Kurhauzo kiemas 
uždarytas — jame vyks orkestro 
koncertas.

Nuo Baden-Badeno iki namų 
kelionė tęsiama autostrada. Kai 
autobusas įrieda į Romuvos kie
mą, laikrodis rodo 6:45 vai. vak. 
Iškyla truko per 10 valandų.

LENKIJA SUMAŽINO 
MUITUS

Lenkų DP praneša iš Londo
no, kad Giereko valdžia Varšu
voje nuo šio birželio pradžios žy
miai sumažino muitus nuo iš
vežamų ar atsiunčiamų iš už
sienio dalykų, o tai pat sumaži
no ar visiškai nuėmė muitus 
nuo kai kurių iš Lenkijos į už
sienius eksportuojamų prekių. 
Štai kad ir keletą dalykų, kuriuos 
nuo šiol lenkai gali siųsti savo 
Lenkijoje likusiems artimie
siems.

Visiškai panaikintas muitas 
nuo atsiunčiamų daržininkavi- 
mo, sodininkavimo, ūkio įrankių, 
žaislų ir mokykloms reikmenų, 
Muitas vidutiniškai perpus su
mažintas nuo namų apyvokos 
reikmenų, televizijos priimtuvų, 
kosmetikos, rašomųjų “plunks
nų”, tabako ir tabako išdirbi
nių; nuo audinių vilnonių, med
vilnių ir šilkinių arba šilko imi
tacijų, įvairių sintetinių audi
nių, odinių gaminių (batų ir t. 
p.) ir kt.

Northside
žuvavimo sekmadienis
Praėjusį sekmadienį Hum

boldt Parke buvo žuvims gau
dymo popietis. Sanitarinio Dis- 
trikto valdyba pradėjo parkų 
pagerinimo akciją, kaip eks
perimentą. . Humboldt parkas 
buvo pirmas toks išbandymas, 

—paversti viešais paplūdi-

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija - naip pavasaris, n.ris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepų 

lazdynui išskleisti mažutį, deinu-utu spindinu žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, katp konfeterms ir pamažu įveda į gamtos v arenų ir garsų ste 
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir uunč*n

Parko ežerėlis (apie Vi 
mylios ilgumo) buvo priaugęs 
vandeninės žolės, kuri iškilo 
virš vandens. Kai vandenį bai
gė išpumpuoti, žuvelės liko.be 
vandens. žmonės rankomis 
graibstė iš purvo, ypač auksi
nes Buffalo ir kitokias, mažes
nes žuveles. Žmonių privažia
vo pilnas parkas. Vieni “žuva
vo”, kiti šiaip žiopsojo.

Ežerėlis aptvertas tvora, bet 
tvora daugelyje vietų išlaužy
ta. Dabar didelėmis mašino
mis ir kranais valo ežerėlio 
dumblą, žoles ir, nesistebėki
te, visokiausį laužą, kurio dug
ne buvo priversta. Koresp.

Kiek kaštuoja maistas
Agrikultūros departamentas 

skelbia, kad maistas per ba
landžio mėnesį pabrango dar 
1.6%, nors tai yra du kart ma
žiau kaip per kovo mėnesį 
(3,5%). Pabrangimu pasinau-1 
dojo ne farmeriai, o “tarpinin
kai”, tai yra tie, per kurių ran
kas maistas turi pereiti kol pa
siekia vartotoją.

Vidutiniškai šeimai iš 3.2 as
menų maistas balandžio mėne
sį pasiekęs rekordinę $148 
Šurną.

VfkiMiM mums 10W ik. rugpiū-

Bovo Uetavos kariMMMnės 
Kirėjas - savanoris, ak tjrviai da
lyvavo vietinėje lietuviu ben
druomenėje. Buvo snsšpratęs 
lietuvis, dainai aukmms rtmęs 
lietuvišką veOdos darizą.

Jo įnešimu buvo benfcai nu
pirkta Lietuvių F.^zczUo^ze^iij 
suorganizuotas knygynas, knns 
randasi jo namuose.

Scncsnėi kartos lietuvis Vin
cas daugeliui yra pa0dHjęs 
efidevitais įvažiavimui į šį kraš
tą ir laikinai priglaudęs nauja
kurius savo namuose.

Jo šeimai reiškiame gilią nlao- 
jautą. H. P. — J. M.

.... ■-1 =jrgsse=s
SUSIRINKIMU

PRANEŠIMAI

5VFNT0 RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

Kuris atverstų nusidoiolį nuo paklydimo kelio, išgelbės jo sMą 
ii mirties ir apdengs daugybę nusidėjimy. Jok. 5:20.

o o •
Jei matome kitus einant uždraustais takais arba prasikaltėlių keliais, 

nereikia sekti juos, jei norime gelbėti jiems sugrįžti; bet reikia parodyti 
jiems tikrąjį kelią, ir einant tuo keliu, šaukti juos atgal. Jei matome, kad 
kas pasiklydo tyrinėdamas žmonių mokslus ir doktrinas, kurios matomai klai
dingos, neprivalome bristi kartu su jais, kad jiems gelbėjus; nes mūsų pa
reiga yra priminti jiems, kad tyrinėjimas kokio nors mokslo, kuris netin
ka ant šventraščio pamatų, yra netikras sueikvojimas Dievui pašvęsto laiko 
ir persergėti juos, kad praleisti laiką ant niekingų ir klaidingų dalykų, 
yra netinkama ir pavojinga, kadangi kiekvienas sąžiningas gerų principų 
peržengimas yra pavojingas.

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

8V. RASTO TYRINRTOJAI

MIRĖ SAVANORIS - KŪRĖJAS 
VINCAS BRUŽAS

THUNDER BAY, Ontario, Ca
nada. Vincas Bružas, gegužės 
mėn. 21 d. pasijutęs blogai, bu
vo nuvežtas į ligoninę, mirė su
laukęs 71-nus metus.

Paliko nuliūdime žmoną Pet
ronėlę, sūnų Leoną su šeima, 
dukrą Ireną, kuri su šeima at
vyko iš Los Angeles, Calif., į

— Brighton Parko Lietuviu Motarg 
klubo pusmetinis susirinkimas įvyks 
birželio 7 dieną 8:00 vaL vak. Holly
wood salėje. 2417 W. 43rd SL 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 L»«tu*iv Naifig, Našliu
kai ir PaviMšy klubo pusamtinis su
sirinkimas įvyks birželio 8 d. 8:00 v. 
vak. Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43rd SL 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 į narius ir 
svečiai, mėgstą pasilinksminti. Po 
susirinkimo bus vaišės ir šokiai, Joni
ko orkestrui grojant. Valdyba prašo 
visus atsilankyti į našliukių rengiamą 
pikniką liepos mėn. 8 d. Bruzguiie- 
nės sode.

V. Cinką, nut. rašt

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

'' ' A. Kareiva, sekr.

HOME
Street

6-2345-6

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL 
<»/ 2533 W. 71st
ftk Telef.: GRovehill

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

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I

laidotuves.

—•W^p^wwnNwgnnpMN^wWM«
Lietuvos Kariuomenės Kūrėjui - Sava

noriui > u ‘
'..Įti. A., A.

VINCUI BRUŽUI
, mirus,:, . .

Jo žmonai Petronėlei, sūnui Leonui, dukrai 
Irenai, ^giminėms ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą. ; • - : a

Jonas Misevičius 
Henrikas Poškus

Thunder Bay, Ont, Canada

gelmes.
Naujienose yra gausus pasirinkimas poecijes leidinių.

1. J. Augustsitytė - VafčKManė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio tor 
mato, 126 psl. Kaina $1.—.

2. Jurgi* Baltrušaiti*, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos 
Kišenuuo formato, 157 psl. 32.00.

5. Butkv Juzė, EILSRAŠČ4AI IR RAŠTAI. 186 pat GL9D.
6. Vincas Jonikas, LYDCJAU VIEŠNIĄ V1TROJE. Būių rntkune, 1M 

psl. Kama $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLODI - LIŪDI. Lyriko* eiles, 106 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSIN* SAJA. Eberasčim, M pel. «L00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTA. Eiliuoti pasakojimai apse 
. išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus ihustracijomis. $5 JO

13. Nadas Rašteli*, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranau kr 
Anykščių šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.

14. Baly* Rukla, UGNIES PARDAVRJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasy* Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinkun*. lyrika, 167 psl., $8.00
16. Stasy* Santvaras, AUKOS TAURt, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagotas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

Htt 92 pst $1.00
18 Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 pal. S1.0C
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles. 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR tVEKTlEJi. Eilėraščiai. 84 psl. $2.50
21. Attonse* TyruoHs, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktine. 480 psl. $34)0
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologuos posmai 

J6 psL $1.00.
24. Adomas Jesas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 11$ psl. $3.go

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem 
raštinę irba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

> A U J 1 E N U 8,
1739 So. Habited SL, Chicago. Ui. tiMOh 
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EUDEIK1S
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

JIETUVIŲ DIREKTORIAI:

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

Mirties Pranešimas

BERTHA JACKUS
•• * f

Gyv. Chesterton, Ind.

Paliko nuliūdę: brolis Antanas ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street.

šeštadienį birželio mėn. 9 dieną 9:15 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, e po gedulingų pamaldų 
bus laidojama šv. Kazimiere Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Bertha tiekus giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Brolis, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. TeL 476-2345.

PA DRK A

.t.
JUOZAS SAKALAUSKAS

Mylimas vyras ir tėvelis mirė 1973 m birželio mėn. 4 dieną ir 
buvo palari'Ttas birželio mėn. 4 dieną iš šv. Alfonso bažnyčios Balti- 
morėje New Cathedral kapinėse. Gyvenęs Lake Geneva. Wisconsin.

Nuoširdžiai dėkojame prelatui L. Mendeliui ir kunigui A. Dran
giniu! už maldas bažnyčioje, atsilankymą koplyčioje ir palydėjimą į 
amžiną poilsio vietą.

Dėkojame visiems, kurie užprašė šv. Mišias už veiiomes sielą, 
prisiuntusienu gėlių ir pareiškusiems užuojautą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems atsilankius i laidotuves, pamaldas 
bažnyčioje it palydėjusiems į amžiną poilsio vietą.

Nuoširdi padėka karsto nešėjam ir Laidotuvių Direktorei Derthy 
Kenny už nalegu patarnavimą.

Liekame dėkingi visiems mūs liddesia visad s j.

ŽMONA TERESE
DUKTĖ DANUTE ir 
SŪNŪS VYTAUTAS

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

MUDKKNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu 
Laidotu vią 
Direktorių
Assodacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKT|.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 5©th Avė., Cicero, Ill. 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
(LACEAWICZ)

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

3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911
. , , — —„ ... , --■■■■    

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
I — NAUJIENOS, CHICAGO 8, 111___ FRIDAY, JUNE 8, 1973
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Bus galima sukti 
per raudonas šviesas

Illinojaus senatas praeitą pir
madienį 31 balsu prieš 5 priė
mė Įstatymą visoje Illinojaus 
valstijoje leidžiama automobi- 
bilį sukti dešinėn per raudomis 
nelaukiant šviesų pasikeitimo. 
Tik vairuotojas prieš sukda
mas privalo automobilį momen
tui visiškai sustabdyti. įstaty
mas persiųstas gubernatoriui 
pasirašyti ar atmesti. įstatyme 
numatyta.
nistracija (apskričių ir miestų 
valdybos) tokius sukimus gali 
uždrausti savo ribose.

Minėtas įstatymas numato, 
kad vietinės administracijos 
gali leisti vienos krypties gat
vėse ir kairėn sukti per raudo
nas šviesas, šis įstatymas la
bai įsidėmėtinas pėsčiomis ei
nantiems.

I lydimai susirinkimams (
Illinojaus atstovų rūmai 109j 

įmaišais prieš 2 priėmė įstatymą.! 
kuriuo tvarkomi viešieji susi-Į 
rinkimai. įstatymas reikalau
ja, kad bet kokiam susirinki
mui daugiau kaip 50 žmonių 
yra reikalingas leidimas. įsta
tymas persiųstas senatui.

kad vietinė admi-

Nedarbo kompensacija
Illinojaus atstovų rūmai 129 

balsais prieš 0 šešiolika nuo
šimčių pakėlė bedarbiams sa
vaitines kompensacijas. Da
bar viengungis bedarbis vieto
je *'51 savaitėje gaus 60. Tuiįs 
išlaikyti 4 narių šeimą bedar
bis gaus savaitei nuo .$97 iki 
$105.

‘‘žmoniškesni” spąstai
Taip pat Illinojaus seimas 

113 balsais prieš 26 priėmė įsta
tymą, kuriuo reikalaujama “žino 
niškesnių” spąstų žvėrinis gau
dyti. Nuo šiol bus uždrausta 
vartoti plieninius “spąstus”.

PAMELA PETRAITYTĖ IŠTEKA

i Pamela Petraitytė, Antano ir Emmos 
Į Petraičių duktė, šių melų birželio 
(30 dieną išteka už savo klasės draugo 
i Dennis Pankow. Su'uoktuvės vyks 
Willow Springs. III., miestelyje esan
čioje Grace Lutheran bažnyčioje

HELP WANTED — MALS 
Darbininko Reikia

HELP WANTED — MALI 
Darbininky Reikia

REIKALINGAS SPAUSTUVĖS

Teks dirbti prie knygų ir laikraščio spausdi
nimo darbų.

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

1739 S. Hoisted St, Chicago, Illinois 60608
tančius atskirai.>e pranešime 
nurodytose vietose.

Klem. čižauskas, Vincas 
Mank us ir Al. Mickevičius pa
dės Pikniko rengimo komisijai 
ir Naujienų pare gūnams pri
imti bei aptarnauti svečius bir- 

. želio 10 d. Bučo sodyboje. Visi 
Pamela gimė ir augo t’hicagcje. Ji - - . , i,„baigė Argo aukštesnę mokyklą, kur pi‘Hs<),ni ‘iulyvauti u kviesti sa- 

icfitvmn mokėsi ir jos sužadėtinis. Dabartiniu, vo pažįstamus. ,
IH4’tmetu Pamela dirba ir mokosi Illinois! 

' ‘ ' i Universitete, Circle Campus. Dirba!

priėmė se-

kad gatvių 
nebegalėtų

Uždraus pigias šaudykles
Praeitą pirmadienį Illino

jaus atstovų butas 
niai reikalaujamą 
kuriuo siekiama, 
valkatos paaugliai
pigiai nusipirkti šaunamų gink
lų. Tokie pigūs, po keletą do
lerių ir lengvai gaunami yra re
volveriai, vadinami “Saturday 
night specials”. Vienas tokių 
ginklų gynėjas, atstovas Harold 
Washington iš Chicagos, bi- 
liui labai priešinosi, nusiskųs- 
damas, kad pagal priimtąjį

V dl LkJli pilvlllulUO opjcjotvio • y . •11
kuriais laukiniai žvėreliai bū-k‘“‘™ą..pneS .e?ant ?’"k19 
na žiauriai suspaudžiami, kad 
net kojų kaulus sulaužo. Spąs
tai turės būti pamušti guma, 
įstatymas persiųstas senatui.

pirkti reiks pasirūpinti pinigų!

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rdST„ CHICAGO
Telef. 434-4660 -

Amžinos CTA bėdos
Chicagos ,-Tranzito Adminis

tracijos (CTA) naujasis pirmi
ninkas Milton Pikarsky per
spėjo, esą jei Illinojaus legis- 
latūra nepasiskubins ko grei
čiau Įsteigti visam iChicagos 
miesto ir priemiesčių rajonui 
bendros administracijos, neiš-

- . .. .. —Chicagos Lietuvių Jaunimoji Naujienose, išvežioja dienrastj. Ji|,„ . ... . UT
studijuoja biochemiją ir lietuvių kai- 1 autinių šokių grupe Jaunimo 
bą. Jaunieji rengiasi apsigyventi(yį|įjs’\ vadovaujama mokytoju 

Chicagoje, Gage Parke. I. , • , Y •  _l Danutes Bruskytes ir Andriaus 
" ‘ ‘_____________ ' (Markulio, šoks tautinius šokius
vengiamai teks sumažinti C 1 A \aujienų piknike. Jie savo šo- 
tarnautojų skaičius ir susiau-. kjajs SnkelS nuotaikas dainos — 
rinti keleiviams patarnavimus, |žil-lrėk kaip šoka uražioje ap
reiškia dar labiau sumažinti 
autobusų linijas ir jų skaičių. 

Pikarsky pareiškė, kad jis 
priešinsis CTA važmos kainų 
naujam kėlimui, nors CTA de
ficitas per antrąjį šių metų 
pusmetį būsiąs daug didesnis 
kĮaip buvo per pirmąjį.
V Pereiti metų pirmąjį pusme- 
H ęTA defjeitas siekė. $19 nii- 
tlijohų, ' kurie buvo išlyginti 
bendromis miesto , apskrities 
ir valstijos subsidijomis.

MOVING — Apdraustas perkrausimas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas.. Naujausi kraustymo 

įraakiai. Dgų..metų patyrimai.

Kr. Donelaičio žemesnio-

linkoje Kur girios žaliuoja.

— Antanas Marma, veiklus 
Brighton Parko apylinkėje, ben
druose darbuose ir pastangose 
už savo gimtojo panemunio 
krašto ir Lietuvos laisvę, taip 
pat išeivijos gerovę, parėmė 
Naujienas atsiųsdamas už ka
lendorių ir vajui 8 dol. Vajaus 
komisija už auką nuoširdžiai 
dėkoja.

— K u n. Antanas Sabaliauskas, 
PO Box 353, Cedar Lake, Ind. 
46303, daug keliavęs ir daug 
kraštų bei žmonių matęs misi- 
jonierius - salezietis, parašęs 
įdomius kelionių aprašymus, 
užsisakė Naujienas. Vajaus ko- 

nuoširdžiai dėkoja užsios ir Aukštesniosios mokyklų; nnsiJa 
iškilmingas mokslo metų užbai- dėmesį ir už gerą pavyzdį plati-

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

girnas Įvyks birželio mėn. 9 d., 
10:00 vai. ryto McKay mokyk-

nimo vajaus proga.

— Petras Mockaitis iš Bridge-

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

3l.il

los auditorijoje. \ isi mokiniai porto apylinkės pratęsdamas 
-- ’ vaI-: prenumeratą Įteikė Vajui 5 dol.

/Tėvai prašomi vaikus iš Ta proga jis pareiškė, kad Nau
jienos yra vienas iš geriausių 

Į visi

SIUNTINIAI J LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 WL69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Haleted St., Chicago, III. 60608. — Tol. 2544320 

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

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 būtu 
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 dėmesys ir parama taptų konkreti 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatwos platinti Naujienas 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoja. Visi lietuviai vra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems Įdomios, naudingos rei
kalingos, ir net būtinos.

Chicago|«, arlemieečluoae ir Kanadoi* Nauliano* metam* — $22 00. 
pus*i mėty — $12.00, trims mėnesiams _ $7.80, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitos* JAV vietose metam* — $20.00, pusei metų — $11.00, vienam mėne
siui _ $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

renkasi įprastu laiku — 
ryto.
mokyklos atsiimti 11:30 vai. •• •

Į užbaigimo iškilmes visi šeš-^ lietuviškų laikraščių, todėl __
tųjų skyrių mokiniai atvyksta lietuviai jas turėtų skaityti ir 

......y3 drabužiais. Kitų remti. Vajaus komisija nuošir- 
Visus skaitytojus 

prašo remti Naujienas ir imtis 
iniciatyvos jas platinti stengian
tis surasti bent po vieną naują 
skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti Naujienas. 
Jos yra visiems įdomios, nau
dingos ir reikalingos.

— Naujienų Piknike Kazys 
Rožanskas pardavinės lietuviš
kas knygas bei leidinius. Jis 
taip pat priims naujų skaityto
jų prenumeratas.

— A. Juodvalkis, East Chica
go. Ind., pakartotinai parėmė 
Naujienas atsiųsdamas kartu su 
gerais linkėjimais 10 dol. auką.

su tautiniais drabužiais. Kitų remti. _\ 
skyrių mokiniai dėvi sportinę ^iai dėkoja 
mokyklos uniformą. Aštuntos 
klasės mergaitės atvyksta su 
tautiniais rūbais, o berniukai su 
kostiumais. Visi 
niosios mokyklos mokiniai 
vyksta šventiškai pasipuošę.

Į mokslo metų užbaigimo iš
kilmes kviečiame tėvus ir sve
čius.

kiti Aukštes- 
at-

— Vincas žemaitis iš Brighton 
Parko apylinkės palydės į Nau
jienų pikniką svečius, vykstan
čius antruoju autobusu. Jis iš
važiuos 1 vai. popiet nuo Nau
jienų. sustodamas paimti vyks-

MACHINIST
Tool room, first shift. Must be able 

to work to close tolerances.
MECHANIC

Second shift. Light work on high 
speed operation.

Free hospitalization, vacation, 9 paid 
holidays. Public transportation to 

door.
Call KEN McELROY 

€32-1010 
TRIO METAL CAP

Kerr Glass Mfg. Division

HELP WANTED — F SMALE 
Darbininkių Reikia

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

Lake Shore Drive.
Some English necessdry.

Call 922-1833 •

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

RENTING IN GENERAL. 
N u o m o s

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

Illinois 60629.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir (rengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

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

dėkoja už paramą, o naujiems 
skaitytojams už dėmesį.

♦ BALFo gegužinėje - pikni
ke, kuris Įvyks 1973 m. birželio 
mėn. 17 d. (sekmadienį). Bucho 
sodyboje, ir šiais metais veiks 
“Laimės šulinys”, atsilankę sve
čiai galės laimėti vertingų do
vanų. Laimės Šuliniui vadovaus 
Kostas Bružas. (Pr).

PETRAS KAZA NAU SKA S, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

I VISU KUŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRrospect 8-2233
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMĄ?
SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS

FIRESIDE REALTY —
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

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

ton Parko vietoje. 
$36,500.

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

Tel. 436-7878

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

2951

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
tas. Marquette Parke. $38,000.

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000
SAVININKAS PARDUODA 7 BUTŲ Da.iamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
mūrą 72-tros ir California Ave. apy- Talman banko. Pirkėjui pelningas, 
linkėję už apie $65,000. Galima pe-| BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
rimti 5% % paskolą. Pardavimo prie- tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 

pajamų. Naujai sutvarkytas beisman- 
tas. Vertas $68,000 ir daugiau.' Pa- 
matykit . • ‘' r'

PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000 
nuomos. Naujas vazų šildvmas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.

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

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro vėsinimas. įrengtas- beis
mantas. 1% vonios. Garažas. — 
$24,000.

2 BUTU PUIKUS MŪRAS, 
mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. 930,000.

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

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

žastis — iškėlimas tarnybai į kitą 
valstiją.

Tel. 434-8541.

8 BUTU MŪRAS 
10529 So. ARTESIAN AVE. 

Visi butai su individualiais šildymais 
gazu, po 2 miegamus. Naujas stogas. 

80 pėdu sklypas. 
$90,000.

Kreiotis i savininka. 
Tel. BE 8-4954

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Real Estate, Notary Public
INCOME TAX SERVICE __ 

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

kitoki blankai.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapollt
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

Arti

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontą*

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. Tel: VI 74447

NAUJIENOS 
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO, IL 60608

Siunčiu_________ dol.
Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui
Užsakau Naujienas savo ---------------------------------------- kaip dovaną
_____________  proga.
Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtu 
siųsti raginimo.
Vajaue proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 
susipažintų.

PAVARDE

□

□
□

IR VARDAS

ADRESAS

PAVARDt m VARDAS

ADRESAS

Parašu
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rių kaminai sukelia pravažiuo
jantiems gilias mintis apie ten 
dirbančiuosius, labiau besirūpi
nančius apie žmonėms daug pa
vojingesnę dvasinę taršą ir ki
tus reikalus, kuriuos aptaria ir 
išreiškia darbininkijos mintis 
plieno gamybos darbininkas 
Mike T^aVelle Chicagos Tribune 
antradienių st l aipsniais. Vajaus 
komisija visiems aukotojams

NAUJIENŲ PIKNIKO

VILMA ROMUALDA KERELYTĖ

Gintaro Balius jvyks š. m. birželio Vonti- 
24 d. Olympia Fields Country Club . 
patalpose. Jame dalyvaus debiutantė 
Vilija Romualda Kerelytė. Jos tėvai,' 
Alfonsas ir Jolanda Kereliai, žinomi 
lietuvio skautų veikėjai ir aktyvūs 
daugelio organizacijy nariai. Vilijos 
motina, Jolanda Gudaitytė Kerelienė 
yra namų vidaus dekoraciiu žinovė ir 
jos tėvas mechanikos inžinierius ir 
kontraktorius. Vilija kalba lietuviš
kai ir vokiškai ir baios š. m Marijos 
Aukšt. Mok. Nori būti danty Gydy
toja. Mokykloje priklauso prie Rūtos 
Ratelio. Panelė Kerelytė yra lietuviy 
mergaičiy skaučiy vadovė. Jaunu Lie
tuviy Žumalisty grupės pirmininkė, 
ir narė "Grandis" šokėju gruoė*.1 
Vilija balau* Liet, f " “ 
pirmąja klasėj* ir daber studijuoja 
Pedagoginiame Lituenistiko* Institute.

Sekmadieni, birželio 10 dieną. 
Bučo sode vykstančiame Nau
jienų piknike padės talkinin-

2.
3.
4.

K. Rožanskas
Pranas Aglinskas
V. Džiuvė
Eleonora Lubienė
Joe ir Frances Zenkai6

7. Pranas Eigelis
8. Juozas Leirinaitis jr.
9. Aleksas Rrinas

10. Juozas Paliūtis.
Visus prašome atvykti sutartu

Aukšt. Mokykla, laiku.
Pikniko Komisija

♦ Kam sunku gyventi ant 
svieto, tai Jonas Šulcą gali pa
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- 

Pagrindiniu kalbėtoju pakvies-, ^5^'. ’r likutį prašome 
. m i i i ’ i - • fnkin adrpcir

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

(rengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuvas. Atlieku cemento darbus: 

Šaligatvius, laiptus ir t. t.
Z I G M A S

Tel.: 778-0838 ar 651-9625
♦ Chicagos Lietuvių Taryba 

ir Marquette Parko LB Apylin
kės Valdyba birželio mėn. 15 d.
7 vai. vak., Jaunimo Centre, 
rengia birželio baisiųjų Įvykių 
— didžiųjų trėmimų minėjimą.

tas. Tarybos vykd. sekretorius 
p. Alvydas Jonikas. Programą 
prie paminklo ir salėje išpildys 
Pedagoginio Lit. Instituto stu
dentai, Aukšt. Lit. mokyklos 
mokiniai ir Jaunimo Centro 
choras, vad. Fausto Strolios.

Be to, birželio 16—18 d. d. 
Marquette Parko parapijos sa
lėje ruošiama genocido paroda.

Lietuviškoji visuomenė kvie
čiama minėjime ir parodoj kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

(Pr).

♦ Paskaitą ir diskusijas ak
tualiais meno klausimais rengia 
Amerikos Lietuvių Dailininkų 
Sąjunga šį penktadienį, birželio 
8 d. 7 vai. vakaro Tautiniuose 
namuose. 6122 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).

siųsti tokiu adresu:
Mr. Jonas Šulcą,

3232 So. Canal St., 
Chicago, Illinois 60616 

Nieko mokėti nereikės.
(Pr).

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

Chicago, Ilk 60632. TeL YA 7-5980

♦ Dėmesio! Pirmasis išpar
davimas su 30 it 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, Bl. 60601. Tel. 263-5826 

(Pr).

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

LAIKRODŽIAI IR MANGINYBtS
Pardavimu ir Taisymu 

2646 WIST 69th STRIET
TaL: Rlpublte 7-1941

CALIPORNIA MJPMt SERVICE
Taisomi auto motorai, ifabdžial, 

tune ups Ir t. t.
4824 $o. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TIL. VI 7-9327

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

nos nebrangios.
351844 W. 63rd Street, Chicago. HL 

TWL — 7763888

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS




