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ŠIANUiln į AMERIKA ATVYKSTA BREŽNEVAS
KAIP SOVIETU SPAUDA APRAŠINĖJO; 
GENERATORIŲ, KURIO VISAI NEBUVO

MASKVA. — Sovietų spaudoje visai nerašoma apie gynybos 
ar valstybės saugumo reikalus, tačiau dažnai skelbiami įvairūs 
ekonominių klausimų straipsniai. Valstybės ministerijų statisti
kos visada atrodo labai iškilmingai, tačiau ne visada derinasi 
su praktiškuoju gyvenimu. Užsienio stebėtojai kartais negali at
sistebėti gyvenimo praktikoje pasirodančiais trūkumais, paskaitę 
sovietų spaudoje apie milžiniškus gamybos laimėjimus vienoje ar 
kitoje srityje.

MASKVAI RŪPI AMERIKOS PREKĖS
WASHINGTONAS. — šiandien Brežnevas, sovietų komu

nistų partijos generalinis sekretorius, pirmą kartą savo gyvenime 
atvyksta į Ameriką. Jis tuoj bus nuvežtas į Camp David, kur 
praleis sekmadienį ir į Washingtona atvyks pirmadienį. Tą 
dieną prasidės jo pasitarimai su prezidentu Nixonu, o vakare 
Įvyks valstybinis banketas Baltuose Rūmuose. Trečiadienį ir dalį 
ketvirtadienio prezidentas su Brežnevu praleis Camp David. Ket
virtadienį vakare bus balius sovietų ambasadoje Washingtone. 
Penktadienį prezidentas išsiveš svečią į San Clemente, kur bus iki 
sekmadienio. Pirmadienį Brežnevas, sekmadienio naktį praleidęs 
Camp David, išskris atgal į .Maskvą.

Mandagiai kalbant, užsienio 
reziduojantiems koresponden
tams kartais atrodo, kad val
džios spauda meluoja savo skai
tytojams. Vienas toks melas ne
seniai paaiškėjo, kai laikraštis 
“Trud” pripažino, kad prieš 5 
metus “pastatytas” Nazarovo 
elektros jėgainės generatorius, 
pietiniame Sibire, net iki šiol ne
veikia, nors to generatoriaus” 
atidarymas” buvo prieš 5 metus 
aprašytas visoje sovietų spau
doje, pirmuose puslapiuose.

“Trud” pripažįsta, kad jėgai
nės atidarymo ceremonijos, su 
orkestro muzika ir ilgomis kal
bomis, buvo tik “simbolinės”. Ra
šydamas apie generatoriaus ne
laimes, laikraštis pripažįsta, kad 
jis dar neveikia, nors jo “pašven
tinimas” įvyko 1968 m. gruodžio 
mėn.

Sovietų spauda tuo metu ra
šė apie generatoriaus įjungi
mų, kaip apie technologinės re
voliucijos pradžių. (Gruodžio 19 
d. 1968 m. “Izvestija” pirmame 
puslapyje paskelbė, kad Naza
rovo stotyje buvo įjungtas nau
jas, septintasis generatorius. 
Nakties metu iš 18 į 19 d. ge
neratorius pradėjęs siųsti į Sibi
ro elektros tinklą naują srovę, 
pakeldama kilovatų skaičių iki 
1.4 mil. “Pravda” apie naujo ge
neratoriaus įjungimą parašė dar 
gražiau. “Įjungus rankeną, po 
kelių sekundžių milžiniška ma
šina sudrebėjo ir jos galingas 
bosas įsijungė į linksmą kitų 
šešių generatorių chorą”, rašė 
tada “Pravda”.

“Trud” dabar pripažįsta, ra
šydama apie Ukrainos, Charko
vo generatorių įmonės vargus, 
kad 1968 m. įvykęs tik simbo
linis generatoriaus atidarymas. 
Jo instrumentų adatėlės, įjun
gus rankeną, nepajudėjo, nebu
vo jokios srovės ir kaip ji ga
lėjo būti, jei paties generatoriaus 
nebuvo. Visi žinojo, kad genera
torius Charkovo įmonėje bandy
mų metu sudegė. Kada paga
liau kitas generatorius pasiekė 
Nazarovo, jis buvo su dideliais 
trūkumais ir iš penkerių metų 
trejis metus nedirbo. Elektros 
energijos ministerija ir Elektri
nės inžinerijos ministerija įsa
kiusi Charkovo savo lėšomis pa
rūpinti ir atvežti kitą generato
rių iki 1973 m. vasario 5 d., ta
čiau to generatoriaus jėgainė dar 
nematė, rašo laikraštis “Trud”.

Padavė prašymą 
Jungtinėms Tautoms

NEW YORKAS. — Rytų Vo
kietija įteikė pareiškimą Jungti
nėms Tautoms, prašydama pri
imti ją į organizaciją. Savo pa
reiškimą greit įteiks ir Vakarų 
Vokietiją. Saugumo Taryba pa
reiškimus svarstys dar šį mė
nesį ir nuo rugsėjo mėn. Gene
ralinės Asamblėjos abi Vokieti
jos taps nariais.

R. Vokietijos užsienio reika
lų ministeris Otto Winzer pa
skelbė apie draugiškumo sutar-l

1$ VISO PASAULIO

EUROPOS SAUGUMO KONFERENCIJA 
PRASIDĖS HELSINKYJE HEROS 3 D.SS

KOPENHAGA. — Nato užsienio reikalų ministerių konferen
cijoje valstybės sekretorius Rogers pažadėjo, kad prezidentas Ni- 
xonas nedarys su Brežnevu jokių susitarimų, kurie pakenktų Na
to valstybių interesams. Amerika nespręs su Sovietų Sąjunga 
tokių klausimų, kurie liečia kitų valstybių interesus, pasakė Ro
gers. Jis ragino sąjungininkus sudaryti naujas gaires Amerikos- 
Europos santykiams ir peržiūrėti ekonominius, politinius ir sau
gumo planus. Tuo raginimu jis pakartojo Kissingerio balandžio 
23 d. mestą šūkį, kad Amerikai ir Europai reikia naujos “Atlan
to chartos”.

RANGUNAS. — Burma pa- 
skelbė, kad kalnuose, prie Ki
nijos sienos, įsistiprinę sukilė
liai, kurių tarpe yra ir Tautinės 
Kinijos divizijos likučiai, pagro
bė du rusus gydytojus, dirbu
sius vienoje Burmos provinci
jos ligoninėje. Sukilėliai reika
lauja, kad Burma paleistų kelis 
suimtus jų vadus. Sukilėliai ra
šo Maskvai, kad jie rusų skriau- 
ti nenori ir žada Maskvai padėti 
nuversti Mao Tse Tungo valdžią 
Pekine.

WASHINGTON AS. — John 
Connally draugai pasakoja Wa
shingtone, kad jis greit pasi
trauks iš prezidento patarėjo 
pareigų, nes jos jam neduoda 
pakankamai darbo, prezidentas 
mažai su juo susitinkąs.

SEOULAS. — šiaurės Korė
jos delegacija išvyko po pasita
rimų su Pietų Korėja. Laimėta 
tiek, kad komunistai sustabdė 
savo garsiakalbius, kurie veikė 
prie demilitarizuotos zonos ir 
kurstė pietiečius.

WASHINGTONAS. — Kon
grese pasiuntinės darbą gavo 
tarp kitų studentų ir 17 metų 
Maria Imela Marcos, Filipinų 
prezidento duktė, dirbanti at
stovo Carl Albert įstaigoje.

PHNOM PENH AS.—Kambo
džos aerodrome sprogo į lėktu
vą kraunama amunicija. Žuvo 
du kareiviai, lėktuvas buvo su
naikintas ir aerodromui pada
ryta daug žalos.

Campora įspėjo 
teroristų vadus

BUENOS AIRES. — Argen
tinos prezidentas Campora pri
ėmė 20 vadinamų partizanų va
dų, kurie atėjo jam padėkoti už , 
jų paleidimą iš kalėjimo. Pre
zidentas įspėjo teroristus, kad 
jie baigtų savo programą: grobti 
užsieniečius biznierius ir žudy
ti Argentinos “liaudies priešus”. 
Peronistų vyriausybė siekianti 
taikaus ir kūrybingo laikotarpio 
savo planams vykdyti.

Sakoma, kad teroristų vadai 
nieko prezidentui nepažadėjo. 
Jų pareiga esanti skatinti revo
liuciją ir kovoti prieš Argentinos 
priešus, imperialistus. Campora 
prašė kairiuosius revoliucionie
rius nekelti triukšmo nors bir
želio 20 d., kada į Argentiną su
grįžta buvęs prezidentas, pero
nistų judėjimo vadas, Juan Pe- 
ron.

ties su V. Vokietija ratifikavi
mą. Jis nurodė, kad jau 84 pa
saulio valstybės pripažįsta Ry
tų Vokietiją, jų tarpe visos Na- 
to organizacijos šalys. “Uždan
ga pakilo, juodi debesys išsisklai
dė”. pareiškė R. Vokietijos ko
munistų partijos sekretorius 
Erich Honecker.

Birželio 17 yra Tėvo diena, kada visi vaikai perka tėvams dovanas. Už ias dažniausiai sumoka 
patys tėvai.

Kiti Nato nariai pažiūrėjo į 
šitokią kalbą skeptiškai. V. Vo- 
tijios ministeris Scheel pritarė 
Amerikos iniciatyvai, siūlė Na
to štabui Briuselyje tuoj pradėti 
svarstyti naują planą. Jis pa
siūlė, kad prezidentas Nixonas 
savo kelionėje po Europą aplan
kytų Nato tarybą ir Bendrąją 
Europos rinką. Olandijos minis
teris van der Stoel irgi draugiš
kai kalbėjo apie naują Atlanto 
deklaraciją, tačiau pasakė, kad 
techniškus klausimus dėl valiu
tos, prekybos ar muitų reikėtų 
spręsti atskirose derybose, ne
jungiant šitų klausimų į princi
pų deklaravimą.

Kitos valstybės pasisakė už 
dabartinius santykius. Prancū
zijos Jobert pareiškė, kad “turi
me gerą sąjungą, tokią ir pali
kime”. Kanados Sharp irgi pa
reiškė pasitenkinimą esama pa
dėtimi, kuriai jokių didesnių pa
keitimų nereikia. Britanijos 
Douglas-Home kėlė reikalą stip
rinti karines jėgas, nes ir ko
munistų pasaulis, nors santy
kiai pagerėjo, vis ginkluojasi ir 
stiprina karo jėgas.

Nato ministerial pritarė Eu
ropos Saugumo konferencijos 
atidarymui liepos 3 d. Kartu nu
tarta spausti sovietus neatidė
lioti derybų dėl kariuomenių su
mažinimo Europoje. Tos dery
bos turi prasidėti ne vėliau kaip 
spalio 30 d. Jei derybos nebus 
pradėtos, tai Saugumo konferen
cijos antroji dalis Nato valsty
bių bus užblokuota.

Sekretorius Rogers kalbėjo 
per Danijos televiziją ir palietė 
Islandijos protiJemą. Islandija

“Taikos balandžiai” 
Amerikos senate

WASHINGTONAS. — Sena
tas 50 balsų prieš 45 nutarė pa
naikinti Amerikos susitarimą su 
Portugalija, kuri davė Ameri
kai leidimą steigti Azorų saloje 
karinę bazę už 30 mil. dol. Ame
rikos paramos.

Vyriausybė susitarė su Por
tugalija dėl tos bazės 1971 m. 
gruodžio mėn. Tačiau senatas, 
nemėgdamas Portugalijos dėd 
ios rasistinės politikos ir aiš
kiai priekomunistinės laikyse
nos, susitarimą panaikino. Sena
tas galėtų sprendimą pakeisti, 
jei vyriausybė pristatytų tą su
sitarimą senatui, kaip tarptauti
nę sutartį, tvirtinti.

Ketvirtadieni senatas 67-15 
nubalsavo sustabdyti visas lėšas 
karo veiksmams Indokinijoje, 
įstatymas apima Kambodija, 
Pietų ir šiaurės Vietnamą ir I>a- 
osą. Vyriausybė negaus lėšų 
jokiems karo veiksmams, išsky
rus tuos, kuriems kongresas 
duotų specialų pritarimą. Pasiū
lymas buvo redaguotas sen. Clif
ford Case, respublikono iš New 
Jersey ir Frank Church, dem. 
iš Idaho. Sen. Case pasiūlė ir 
Azorų bazės rezoliuciją.

grasina uždaryti Amerikos ka
rinę bazę Keflavike. Rogers pa
reiškė viltį, kad “menkių karą” 
bus galima išspręsti ir išlaikyti 
Amerikos bazę Islandijoje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

• Vakar Vietname prasidėjo 
antrosios, “sustiprintos” karo 
paliaubos. Per pirmas 4 paliau
bų vai. komunistai pradėjo 21 
naują puclimą. “Pirmosios” pa
liaubos tęsėsi keturis mėn. 18 
dienų. Per tą laika žuvo 22.839 
komunistai ir 6.056 saigoniečiai. 
žuvo ir anie 1,000 civiliu ir 3.000 
buvo sužeisti. P. Vietnamo ka
reivių sužeista 29,000.
• Šiaurės Airijoj du vyrai 

buvo sužeisti, trečias nušautas 
iš nravažiuojančio automobilio. 
Belfaste bomba susprogdino ta
verną. tačiau tik vienas vyras 
buvo sužeistas.
• Vakar prezidentas Nixo

nas dalyvavo Pekin. Illinois sen. 
Dirkseno paminklinio pastato 
kertinio akmens pašventinime. 
I iškilmes iš Washingtono at
vyko daue senatorių, buvusių 
velionies Dirkseno draugų.
• Vakar Čikagoje prasidėjo 

Puerto Rico festivalis, kuris 
baisrsis birželio 23 d. šventėje 
žadėjo dalyvauti ir Puerto Rico 
gubernatorius Rafael Hernan
dez Colon.
• Pentagonas paskelbė, kad 

pirmadieni Amerikos minogau- 
džiai susirinks prie Haifongo 
uosto ir pradės vėl gaudyti iš
mėtytas minas.
• Europoje vėl susilpnėjo do

leris. ypatingai Franfurto rin
koje. Auksas ėmė kilti Londo
ne. Bankininkai sako, kad euro
piečiai nusivylę prezidento Ni- 
xono kainų suvaržymu. Sakoma, 
kad prezidento priemonės esan
čios ne pakankamai stiprios.

LOS ANGELES. — Sharif 
Bishara Sirhan, 39 m., nuteisto 
Sirhan Sirhan, kuris nušovė sen. 
Robert Kennedy, brolis, buvo nu
teistas federaliniam teisme už 
grasinimą prieš Izraelio prem
jerę Goldą Meir. Jis nusiuntė 
valstybės departamentui laiš
ką, grasindamas Meir nušauti. 
Ant laiško buvo rasti jo pirštų 
atspaudai.

Kambodžoje nėra 
jokių karo paliaubų

PARYŽIUS. — Kissingerio 
susitarime su šiaurės Vietnamu 
mažai kas pasakyta apie Kam
bodija, todėl Paryžiuje ir Saigo- 
ne pasklido gandai, kad Kissin- 
geris slaptai “priėjo susiprati
mą” su I^e Due Tho, Hanojaus 
delegatu. Tas pažadėjęs Kissin- 
geriui, kad šiaurės Vietnamo ka
riuomenė iš Kambodijos bus 
greit atitraukta.

Stebėtojai pačioje Kambod i jo
joje teigia, kad šiaurės Viena- 
mo kareiviai kovose vaidina tik 
pagalbinį vaidmenį: planuoja ir 
parūpina ginklų. Jei ir visi šiau
rės vietnamiečiai iš Kambodijos 
išsikraustytų, vargu ar greit pa
sibaigtų civilinis karas, kuriame 
prieš Lon Nol vyriausybę kovo
ja įvairūs elementai: komunis
tai, monarchistai ir kiti Lon No
lo priešai.

Priešo spaudimas Kambodi
jos sostinei vis didėja. Keliai 
pilni pabėgėlių, kurie neleidžia 
kariuomenei judėti. Komunistai 
artėja į sostinę iš trijų pusių. 
Phnom Penhe žmonės naktį ne
gali miegoti nuo artilerijos svie
dinių ir lėktuvų bombų spro
gimų.

Amerikiečiams 
parodė politbiurą.
MASKVA. — Leonidas Brež

nevas, sovietų komunistų pir
masis sekretorius, ketvirtadieni 
susitiko ir tris su puse vai. kal
bėjo su 11 amerikiečių žurnalis
tų. Su juo buvo Leonidas Za- 
mijatinas, Tass agentūros di
rektorius ir Brežnevo asmeninis 
anglų kalbos vertėjas Viktoras 
Suchodrevas.

Brežnevas nepriiminėjo klau
simų žodžiu, tik — raštu. Jis at
sakė į tris klausimus: Sovietu 
Sąjunga neturinti įstatymų, ku
rie varžytų emigraciją, jei “pi
liečių išvažiavimas yra pateisi
namas”, jis tikisi iš savo kelio
nės į Washingtoną pastovios, 
plataus masto prekybos ir ilgos, 
pastovios draugystės su Ameri
ka. .

Brežnevas priėmė korespon
dentus politbiuro posėdžių salė
je, prie to paties stalo, kur sėdi 
16 vyriausių Sovietų Sąjungos 
valdovų. Brež nevas palygino po
litbiuro darbą su Amerikos kon
greso darbu. Politbiure esą re
tai balsuojama, nes 99.99% at
veju visi sutinka dėl iškeltų 
klausimų. Jei pasitaiko nuomo
nių skirtumų, klausimas paves
damas specialiai politbiuro na
rių komisijai.

1 Brežnevas papasakojo, kad 
politbiuras susirenka kiekvieną 
ketvirtadienį 3 vai. po pietų ir 
posėdžiai tęsiasi tarp trijų ir 
šešių valandų. Pradžioje visa
da svarstomi užsienio politikos 
klausimai, o po to vidiniai reika- 
lai.

Leonid Brezhnev

Numatyta, kad Brežnevas kal
bės per televiziją į Amerikos 
žmones iš San Clemente, laikas 
bus paskelbtas vėliau. Jis Wa
shingtone apsistos Blair House, 
kur priims kelias Amerikos kon
greso ir biznierių grupes.

Brežnevas Maskvoje ameri
kiečiams korespondentams pa
reiškė, kad jis nevažiuoja parda
vinėti prezidentui kaklaraiščių, 
marškinių ar ‘ traktorių, tačiau 
Amerikos biznieriai galėtų pirk
ti iš sovietų žibalą, miško me
džiagą ir YAK-40 lėktuvus, ku
riais jau susidomėjo Boeing ben
drovė. Jo pasitarimai su Nixo
nu duosią naują impulsą geres
niems santykiams. Jis gerbiąs 
prezidentą Nixoną už jo realis
tinį, konstruktyvų žvilgsnį į 
santykių pagerinimą ir nutarimą 
ne pyktis, bet derėtis.

Amerikos spauda, rašydama 
apie prekybos su sovietais gali
mą padidinimą, rašo ir apie pa
vojus. Visi iki šiol svarstyti pro
jektai turi savyje vieną bendrą 
charakteristiką: sovietai pirma 
nori gauti didelį Amerikos in
vestavimą, bilijonus dolerių, už 
kuriuos tolimoje ateityje žada 
duoti prekių. Toks naftos ar na
tūralių dujų Sibire išnaudoji
mas apima 10 bilijonų dol. Ame
rikiečiai turėtų nutiesti sunkio
se sąlygose vamzdžius, kurių pa
tys sovietai nemaka pasigamin
ti. Amerikiečiai turėtų įrengti 
pompų stotis, uostų krantines, 
dujų šaldymo įrengimus. Tik po 
to sovietai imtų siųsti dujas į 
Ameriką. O kas būtų, jei Brež
nevą pakeistų kitas komunistas, 
kuris jo įsipareigojimų nesilai
kytų? Panašios sąlygos supa ir 
Occidental bendrovės trąšų biz
nį. Jai tektų pastatyti fabrikus, 
nutiest vamzdžius. įrengt uostus, 
o tik tada gautų atlyginimą... 
trąšomis, kurių Amerika pati 
pasigamina.

International Telephone ir Te
legraph bendrovė paskelbė, kad 
ji susitarė su Maskva keistis tech 
nologijos žiniomis apie teleko
munikaciją, elektroniką, elektro
mechaniką ir vartotojų produk
tų gamybą. Kaip žinoma, tose 
srityse sovietai toli atsilikę nuo 
Amerikos, Japonijos ir kitų Va
karų valstybių. Jiems svarbu 
gauti pramonės paslapčių. Įdomu, 
kad Maskva derėjosi ir susitarė 
su ITT. kuri neseniai buvo kal
tinama norėjusi nuversti Čilės 
socialistinę dr. Allnctles val
džią.



KAIP REIKIA31 APSISAUGOTI?
Kas 10 metų pas mus atsiran

da dešimtys naujų apdraudos 
“bendrovių”. Tas “bendroves” 
suorganizuoja keli gudragalviai 
ir ’ radeda garsintis spaudoje, 
įdeda didelėm raidėm praneši
mus, kad “20,000 plus medical” 
ir išsiuntinėja žmonėms asme- 
n'škus laiškus, su aiškinimais, 
kad sergantiem “Nursing home” 
u’ 100 dienų už valgį ir kam
barį, už ligoninę, už pusiau pri
vali kambarį, už X-Ray, už la
boratoriją, tyrimus ir kt., už 90 
dienu, ekstra 275 dienas, nepa
sakydami vietos.

Žmonės, gavę tokius sumai-, 
šydus pranešimu, greitai sten
giau įsirašyti į tokią “apdrau

dos bendrovę”. Toki skelbimai, 
galima sakyti, yra apgavingi. 
Ta vadinamoji “bendrovė” pasi
samdė įvairių tautų agentus, ku
rie eina prie savo tautiečių ir 
bando juos įrašyti nariais. Jie 
gauna didelius procentus.

Tada jie nepaiso, kiek ta “pa
gauta žuvis” laimės. Tokių or
ganizacijų gyvenime pasirodo 
vis daugiau. Jeigu žmogus bū
na įrašytas į tokią “bendrovę”, 
jis vėliau gauna “policies” — 
daug smulkiom raidėm išspaus
dintų nuostatų, kurių jis neskai
to arba juos paskaitęs vistiek ne
suprastų.

Man yra svarbu, kad mūsų 
tautiečiai neįkristų į tokį tinklą,

1914 netų
tudlanu ožvuigs aptar- 

įauja taupymo ir iiamg 
paskolų reikalus visos tnū 
tu apylinkes Dėkojaine 
luins ui mums parody i ą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
i ateitoje
Šastaitos aodt austos iki 

no.ooo

i
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•« ARCHE* AVENUE 
CHiCASO, lUNOlt ttta 

RHOME 2544478

Saving* 
All accounts com- 
bounded daily — 

paid ouartę^ly

1 Tea.* Saving* 
Certificate, 

(Minimum $5.000)

iš kurio vėliau negalėtų išsinar
plioti. Aš visai neturiu galvoj 
rekomenduoti bet kokią apdrau- 
dą, nes jei rekomenduočiau, pa
sidaryčiau jos agentu. Aš te
noriu Įspėti lietuvių visuomenę, 
kad nepatektų Į tokias pinkles, 
nes vėliau jam tenka kreiptis pas 
advokatą pagalbos.

Tokiu atveju advokatas nieko

negali pagelbėti, nes tos “ap
draudos bendrovės” pasislepia 
po legaliu dangčiu ir vykdo tas 
operacijas. Kai kurios panašios 
“ bendrovės” per trumpą laiką 
susikrauna didėlius turtus, o jų 
viršininkai pasiskiria sau dide
les algas, gi vėliau tokia “ben
drovė” subankrutuoja, o žmonės 
nieko negauna.

not just 
saving 
but .
earning
at the highest legal rate

Jeigu kurie tautiečiai įsirašy
tų į tokią “bendrovę”, bandykite 
apsižiūrėti, ar ji yra finansiškai 
stipri ir patikima ? Net pastovios 
didelės bendrovės vartoja netin
kamus metodus žmonėš pri
traukti. Pvz. žmogus įsirašo į pa
stovią bendrovę ir moka “pre
mium”, tikėdamas, kad jis turi 
apsaugą savo šęimai. Vieną gra
žią dieną jis gauna laišką iš kom
panijos, jog “jus#“policies” yra 
pasibaigusi, kadangi esate 65 m. 
amžiaus”. . . . 

» * J. ■ • » ■ |

Tačiau “policies’* turėtojas 
apie tai nieko nežinojo ir nesu
prato, kadangi jo vad. apsaugos 
“policies” susidėjo iš kelių be
reikalingų lapų. J.o turėtojas 

nežinojo, kad jo “policies” pasi
baigusi su tam tikru, amžiumi, 
žmogus gavęs tokį laišką, vėl 
jis bėga pas advokatą.

Advokatas Charles P. Kai

Šaulių stovykla
Vytauto Didžiojo šaulių kuo

pos šauliai ir šaUTėš atostogas 
praleis šaulių stovykloje, kuri 
įvyks Union Pier p. Kuraičių Gin
taro vasarvietėje."Stovykla pra
sidės birželio mėti; 17 d. ir tę
sis iki birželio mėrt. 24 d. Paruoš
ta labai įdomi programa, kuri 
Naujienose buvo paskelbta.

Yearly

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

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

CERTIFICATE ACCOUNTS 
000 or more-3 Months to 
; than 1 year Maturity 
D INCREASES TO 5.39% 

on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY 

Yearly 

PASSBOOK SAVINGS 
Add to or withdraw anytime

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

Yearly

CERTIFICATE ACCOUNTS
Si,000 or more - 1 Year Maturity

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

PLUS: Deposits received by the 10th. of the month earn interest from the 1st, if the funds remain on deposit 
to the end of the interest period. Deposits after the 10th of the month earn from date of receipt.
AND: On Passbook accounts, interest paid to day of withdrawal. .7

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

HOURS
MON., TUES., THURS., FRI.

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

WEDNESDAY
NO BUSINESS TRANSACTED

PHONE 847-1140

šauliai, kurie dar Beisią ar nė
ra apsisprendę', turėtų pasku
bėti registruotis; nes vėliau gali 
pritrūkti vietos. Rfegistruotis 
prašome iš anksto pas šaulį Julių 
Pocių 1204 So. Mapiewod Ave., 
Chicago, Ill. 60682, tell. YA 7- 
6222. • ‘ "

Registracijos mokestis 10 dol. 
įmokėti iš anksto, kuris įskaito
mas j stovyklinį mokestį. Taip 
pat turi registruotis ir tiė, ku
rie norės atvykti į stovyklą tik 
savaitgaliui, stovyklautojas su 
visu išlaikymu (maistas ir kam
barys) už savaitę moka 65 dol. 
vaikai iki 5 metą nieko nemoka, 
o vyresni iki 12 mitų moka pu
sę kainos. Nestovykiaują asme
nys galės naudotis vasarvietėje 
esama valgykla: pusryčiai —
I. 50 dol., pietfft 2.75 ir vaka
rienė — 2.75. ' •

Visi šauliai, ją Šeimos ir bi
čiuliai kviečiami į šaulių sto
vyklą. kur vyks įdomi progra
ma: filmai, paskaitos, laužas, 
vaidinimai ir pabaigai sekma
dienį pamaldos? laikomos kun.
J. RoreviČiaus.' J. Kainias

Misionierių Bružiką 
užmušęs traukinys
Daug kas buvo girdėjęs, o ne 

vienas pats patyręs, koks aistrin
gas misionierius buvo kunigas 
Jonas Bružikas S. J. (jėzuitas), 
kurs savo numatytos aukos tol 
nepalikdavo ramybėje, kol ar
ba turėdavo pasiduoti arba 
šauktis policijos.

Paskutiniais metais tėvas 
Bružikas savo veiklai dirvą bu
vo pasirinkęs Pietų Ameriką, 
palikdamas šiaurės Ameriką ra
mybėje.

Neseniai buvo paskelbta, kad 
kun. Bružikas mirė kovo 13 die
ną traukinio nelaimėje. “Dar
bininkas” savo Nr. 23 aprašo, 
kaip ta nelaimė atsitiko.

Tą dieną Bružikas apie 4 vai. 
popiet išėjęs iš vyskupijos (Sao 
Paulo), susitikęs italų kunigą 
Luiz, kuriam pasakęs, kad jo gy
venimas jau baigiasi, kad atšven
tęs 75 metus amžiaus ir 50 me
tų kunigystės. Toliau pasakęs, 
kad norįs mirti kaip karys ko
vos lauke, o ne lovoje. Tai bu
vo paskutiniai žodžiai pasakyti 
italui kunigui.

Kiek vėliau '1. Bružikas ap
lankė senutę Kleizienę po ope
racijos, su ja pasikalbėjo. Jis 
buvo susirūpinęs, kad kitas vė
žio ligonis nenorįs priimti sa
kramentus, o jo žmona net prie
kaištavusi, kad jis landžojąs pas 
ligonis. Kleizienei jis nieko ne
sakė, kur jis toliau eis.

Toje vietoje, kur jis žuvo, gy
veno vienas lietuvis senukas. 
Gal jo ėjo lankyti. Jis turėjo 
pereiti traukinio bėgius. Toje 
vietoje traukinys daro užsisuki
mą. Yra ir aukštas mūras, taip 
negali matyti ateinančio keleivi
nio traukinio. Traukinys ir dun
da ir švilpia, bet visa to Tev. Jo
nas Bružikas neišgirdo. Gal jis

ėjo labai susimąstęs, ir dėl to jis 
nieko negirdėjo. Taip jam kitur 
ne kartą atsitiko.

Dabar praeidamas traukinys 
užgavo jo kairiąją galvos pusę. 
Jis sukrito. Mašinistas pastebė
jo nelaimę. Sustabdė traukinį, 
paėmė T. Bružiką ir sugrįžo ar
timiausion stotim Ten jį per
davė patruliuojančiai policijai. 
Policija jau be sąmonės nuga
beno į greitosios pagalbos stotį. 
Čia rado, kad jo galvos kaušas 
labai sužalotas. Gydytojas ap
rišo galvą ir išsiuntė į Instituto 
Paulista — geron valstybinėn 
ligoninėn, šioje ligoninėje jis ir 
mirė, neatgavęs sąmonės.

Puskunigis

"NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

Walkar uždirbęs $330,243
Illinojaus gubernatorius Wal

ker pranešė, kad 1972 metais jo 
pajamos buvo $330,243 hr kad 
beveik pusę to uždarbio jis su
mokėjo pajamų mokesčiais. Vi
so praeitais metais jis išmokė
jęs pajamų mokesčiais $158,591. 
Bendras dabartinio gubernato
riaus turtas atskaičius skolas 
siekiąs $394,678. Daujgiausiai 
uždirbęs parduodamas 14,400 
Marcar, Ine. šėrų (akcijų), gau
damas grynais $204,544. Kaip 
Montgomery Ward padalinio 
Marcar vicepirmininkas ir vyr. 
patarėjas algos gavęs $112,637.

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

%

8. B. PIETKIEWICZ, Pre*.

4 7 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

I

on 
investment 

account 6 fJT mokama dvieję 
' mėty certifi- 

eatams. Mažiau
sia $5,000 

ar daugiau

Pinigai įdėti prieš menesio 15 d duoda dividendus už vfeą menes) 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūšy name.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvtrt. 0:00 ryto — vii., 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta 
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienūs. Trečiadieniais už 
daryta

U.S. POSTAL SERVICE
Ad No. 133—Req. No. 84563—399 lines (3 cols, x 133 lines)—Newspapers, 1972

Printed in U.S.A

People depend upon the mail.” «
Each time you use a Zip Code you help everybody’s mail 

move faster. So use Zip Code on every letter you mail.
1. If you don’t know a local Zip Code, check the Zip Code 

v Section of your phone book. , .
|| / 2.-For dut-ol-town Zip Codes, call us. Our number is mthe

Zip Code Section too. ,
3. For iftkt-day delivery crosstown, Zip Code and 

the last picktip before 5:00 p.m.
V 4. For next-day delivery to cities within 600 miles. Zip Code 
\ and mail before 4:00 p,m. from any specially marked ••
\ Air Mail Box. Z’

EL < 5. Always put your Zip Code on your return addrars.
people can copy it down. T L.A i

■ Zip CSMė’SUhe onf
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LAISVOJI TRIBONA

$1.00

$3.00

$3.00

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

Philomena sako HIGI

6245 South Western Ave. 476-7575

IX]

likimą, atsakau: Lietuvos ne- 
priklausamybė būtų buvusi ne-

PER ANNUM 

$5000 or more 
certificates 

2 year mln.

V. KAROSAS

VATIKANO RYTŲ POLITIKA
(Atsakymas J. Draugeliui)

Janina Narūne, TRYS IR r IENA, jaunystės atsiminimai.
170 psL ....__________________ ___ __ _______________

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 
puslapiai. ---------------------------------------------------------

NAUJIENOS,

I

(Tęsinys)

Kadangi J. Draugelis mane 
kritikavo religinėje plotinėje, 
tai pravertėtų paklausyti, ką 
Krupavičius sako ta tema: 
“Klystume patys ir kitus klai
dintume, jei neigtume aiškų 
faktą, kad Bažnyčia šiandie
ną gyvena aiškią krizę... Kly
dimo monopolio nėra... Teo
logijos atnaujinimo šalininkai 
yra susidomėję protestantų te
ologijos atstovo Bultmano teo
rija. .. vadinama “krikščiony
bės demitologizacija”.

Žiūrint į Bultmano teoriją be
šališkomis ir kritiškomis aki
mis reikia pripažinti, kad jo 
teorijoje yra vertingų ir teisin
gų elementų... Vatikano II 
susirinkimas ir posusirinkimis 
Bažnyčios atnaujinimas nėra 
to atnaujinimo galas, bet tik 
tai pradžia. Tolimesnė proce
so eiga nepašykštės Bažnyčiai 
dar ne vieną supurtinimą” 
(Draugas, 1970, Nr. 48) Prel. 
M. Krupavičius už savo drąsą 
skelbiant žemės reformą, nors 
ir pasisavinta iš valstiečių 
liaudininkų, buvo apšauktas 
“raudonu kunigu” ir net “bol
ševiku”. Tokioje pat dvasio
je, sulaukęs 90 metų, jis ir 
mirė. Kokia spalva nuspalvin
tų ir kokiu vardu J. Draugelis 
pavadintų M. Krupavičių per
skaitęs jo mintis?.

Dabar kviečiu liudininku 
žymų katalikų filosofą prof. A. 
Maceiną. Savo veikale “Bažny
čia ir pasaulis” rašo: “Popie
žius jautė, kad į šį susirinkimą 
“yra nukreiptos akys”, bet

kad į jį “yra sudėta ir viso pa
saulio viltis”. s

Toliau stato klausimą: “Ar 
gi įvyko paskutinių Susirinkimo 
dienų lūkesčiai? Dar nėra pra
ėję penkerių metų nuo Susirin
kimo užbaigos, o jau vargais 
negalais prasidėjęs atnaujini
mas gresia išsigimti į lūžį su 
tradicija. Vietoje sąjūdžio, 
auga nerimas. Vietoje naujo 
gyvenimo stiliaus, vis labiau 
įsigali bandymai be perstogės. 
Naujas tikėjimo aiškinimas 
mano galįs išspręsti teologinius 
klausinius savaimingais užmo
jais ir “tuo būdu, tik artina 
naujų schizmų grėsmę... Tai 
žodžiai kard. Jaegerio” (psl.
1.2, 13).

Pasirodo, po Vatikano II su
sirinkimo R. K. Bažnyčios mo
nolitas suskilo savo vidujiniuo 
se prieštaravimuose. Kaip gali 
Bažnyčia pasitarnauti krikš
čionių vienybei, jei ji ją prara
do savyje? Apie tai, J. Drau
gelis, turbūt, net nepagalvojo.

Apie Vatikano susirūpinimą 
Lietuvos nepriklausomybe ir 
laisve, Maceina taip rašo: “Rei
kia taip pat neužmiršti, kad 
Vatikanas buvo paskutinis, 
pripažinęs Lietuvą de jure po 
I Pas. karo. Tai nėra priekaiš
tai. Tai tik pavyzdžiai kiek 
ano meto Bažnyčia ėjo antitau- 
tine linkme ir kiek ji buvo at
sargi bet kurio tautinio sąjū
džio atžvilgiu, kuris grėsė su
ardyti tradicines sąjungas bei 
tradicinius vienetus” (psl. 114). 
Ar tai nepatvirtina mano tezės, 
kad “R. K. Bažnyčia nuo pat
savo įsikūrimo pradžios nie- na taip rašo:

Restauruotos Traky pilies kieme

kuomet nekovojo ir nekovoja 
už tautų ir žmogaus laisvę”.

Apie Bažnyčios pasiektus re
zultatus socialinėje ir ekono
minėje srityje, Maceina taip 
nusako: “Būdinga dar ir tai, 
kad socialiniu atžvilgiu pažan
giausi kraštai kaip tik yra ne
katalikiški, pa v. Švedija, Da 
nija, Olandija. Tuo tarpu di
džiausios socialinės neteisybės 
vyksta kaip tik ištisai katali
kiškuose kraštuose, pav. Itali
joje, Ispanijoje, visa Pietų 
Amerika” (psl. 138). čia nie
ko neturiu pridėti.

Apie pažangą ir kūrybą ka
talikiškuose kraštuose, Macei- 

Vienoje savo

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

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

CHICAGO —
saving* and loan association

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

5% sy4% 53/4% 6%
Regular 

Passbook 
Account

90 Day 
Passbook 
Accounts

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

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

iš modernaus pasaulio.. 
XXIII, sušaukęs Vatika- 
susirinkimą ir pravedęs 
“revoliucinių” reformų,

nys. 
Jonas 
no 11 
eilę 
norėjo Bažnyčią įjungti į pa
saulį, bet nežiūrint didelių pa
stangų, neįstengė.

| Jei R. K. Bažnyčia gyvena 
pasaulyje, kuriame sprendžia
mas balsas priklauso JAV, Sov. 
Sąjungai, Raud. Kinijai ir an
troje eilėje — Japonijai, Vo
kietijai, Anglijai, Prancūzijai, 
Indijai bei kylančiam arabų 
pasauliui, tai aišku, kad Vati
kanas yra išjungtas iš pasau
lio politikos sprendimų. Ta
čiau Vatikanas, kaip istorinis 
faktorius, nėra visai panaikin
tas, nes katalikiškas pasaulis 
tapo idėjiniu, ekonominiu ir 
politiniu kovos lauku tarp 
demokratinio ir komunistinio

’pasaulio.
“Todėl mūsų amžiuje lietu

vių tauta yra pastatyta istori
nėje kryžkelėje ne tarp Romos 
|ir Maskvos, kaip tai iki šiol 
buvo tvirtinama, bet tarp de
mokratinio ir komunistinio 
pasaulio” (Mūsų Sparnai, 1970 
Nr. 29)

Prie tokių išvadų buvau pri
ėjęs savo straipsniuose “Lie
tuvos Reformacijos tema”, 
kurių matyt J. Draugelis ne-

Įmanoma be demcA’rątinės re
voliucijos Rusijoje, be prez. 
Wilsono paskelbtų tautoms ap
sisprendimo teisių, ir, pagaliau, 
be Vakarų Demokratijų pa
galbos.

Lietuvos Taryboje, ne kieno 
kilo, bet Stepono Kairio ranka 
buvo surašytas Vasario 16 Ak
tas ir M. Sleževičiaus pasišven
timu ir energija įgyvendintas. 
Demokratijos idėjos atnešė 
mūsų tautai laisvę, jų sužlug
dymas ją sunaikino. Istorija 
įrodė, kad laisva Lietuva te
gali egzistuoti kaip demokra-

tinė tauta laisvoje demokrati
nėje Europoje. Jei mūsų poli
tiniai veiksniai nesupras šios 
istorinės tiesos, tai visos jų 
pastangos nueis carinės Rusi
jos emigrantų keliais.

(Bus daugiau)

NAUJIENAS]. . . «TgniMi.ni ■ t

naujienas

t

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
kokią

kalboje N. Berdiajevas yra tei
singai pastebėjęs, kad krikš
čionys (čia turima omenyje 
ortodoksus ir katalikus, VK.) 'skaitė, nes nesiūlytų man kito 
visa daro, bet labai vėlinda-|religinio sprendimo. Į klausi- 
miesi; daro tada, kai tai, kas nią, kas spręs lietuvių tautos 
rpil’Ain darvfi ian vra noria- iti*___ . T

Naujienose galima gauti puikių knygą, kurios papuoš bet 
knygų spintą ar lentyną:

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

įrištas, 431 psL ___ __ ______________________ .....
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psl., Įrišta — $3,00, minkš 

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

šeliais. ________ _______________________________
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. _____________________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

$6.00
$6.00

$7.50

$2.00
$2.00
$5.50

$5.00
$3.00

reikėjo daryti, jau yra pada
ryta arba nekrikščionių, ar 
Krikščionybės priešininkų” 
(psl. 113).

Čia nieko neatimsi ir nieko 
nepridėsi.

Išvadoje Maceina stato tokį 
filosofinį klausimą: “Tačiau ar 
Bažnyčia visiem šiem darbam 
bei užsiėmimam iš tikro yra 
reikalinga? Ar pasaulis be jos 
negali išsiversti? Ar bent vie
na sritis, kuriai Bažnyčia tei
kia tai, ko pasaulis be Bažny
čios negalėtų įteikti? Kam 
gi Bažnyčia pasauliui reika
linga?” (psl. 136). Aiškiai pa
sakyta, Bažnyčia neturi nei 
idėjų, nei moralinės jėgos pa 
šaulio problemoms spręsti. 
Kaip tuomet Bažnyčia gali lai
mėti Lietuvos laisvės kovą?

Pridėsime dar vieną A. Ma
ceinos citatą: “Mokslinis pa
saulio pažinimas, padaręs 
tokią milžinišką pažangą pa
staraisiais laikais, Dievo kos
mologinėje plotmėje ne tik ne
rado, bet net paskelbė, kad Jis 
ten esąs visai nereikalingas. 
Tai šiandieną aišku kiekvie
nam, vis tiek ar jis būtų krikš
čionis ar ateistas” (psl. 131). 
Neaišku tik J. Draugeliui, nes 
jis rašo: “Klausimas kam, 
kuriam tikslui skleidžiamos 
tokios melagingos žinios? Ko 
tuo V. Karosas siekia?” Sąmo
ningai padariau ilgas prel. M. 
Krupavičiaus ir filosofo Macei
nos ištraukas, nes visos jų Čia 
pasakytos mintys randamos ma 
no straipsnyje “Lietuva Vati
kano politikoje”.

Tiesa, vartojau kitus šalti
nius ir savitu stiliumi juos for
mulavau. J. Draugelis, matyt, 
pritrenktas mano straipsnio, 
pradėjo asmeniniai pulti ne tik 
mane, bet ir “Mūsų Sparnų” i 
redakciją, kuri pirmoji patal
pino savo žurnale mano straips 
nį.

J. Draugeb's užsimiršta, kad 
gyvename demokratijos laisvių' 
šalyje, kurioje net tų laisvių 
didžiausi priešai turi teisę skelb 
ti savo idėjas. Pareiškiu J. Drau 
geliui, kad nei jis, nei bet kas 
nors kitas, neišskyrus Ameri
kos prezidento ar popiežiaus, 
neturi jokios teisės man įsaky 
ti, kaip aš turiu galvoti, rašy
ti, veikti. Tai mano, kaip lais
vo žmogaus, didžiausia teisė ir 
irivilegija.

KAS SPRĘS LIETUVIŲ 
TAUTOS LIKIMĄ?

Kaip matėme, katalikiškas 
pasaulis, pagal vaizdingą M. 
Krupavičiaus apibūdinimą, at

sidūrė dideliame gete ir tapo 
išjungtas, kaip aktyvus veiks-
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PER ANNUM 
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certificates 
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BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE* 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM 

investment 
Bonus 

certificates

Mes švenčiame 50 m. sukaktį 
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. 
Ketvirtadieni nuo 9 iki 6 vai. vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. 
vak., o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, IU. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.
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Pastaruoju metu mūsų tau
tiečių Bražinskų iš turkų kalė
jimo vadavimo klausimas vi
suomenėje nutilo: viešai nie
kas ir niekur tuo reikalu ne
bekalba. Tuo tarpu šaulių Są-

junga, kai kurios kitos patrio
tinės oPganiaaeij s ir pavieniai 
asmenys gauna Bražinskų, pa
galbos šaukiančius laiškus. J v 
byla Vis atidedama ir, aišku, 
tas daroma tenkinant bolševi-

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams  00
pusei metų$12.00 
trims mėnesiams  $7.00 
vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose:
metame __
pusei metų

$20-60 
>11.00

Užsieniuose:
metams  $23.00
pašei metų _______________ >13.00
vienam mėnesiui $>JQ

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1738 So. Halsted St.. Chicago. 
UL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigas reikia siųsti pašto Money 
Orderiu karta sa užsakymo.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyras sekmadienius, nuo

Brežnevas bijo Amerikos
Sovietų Sąjungos komunistų partijos pirmasis sek

retorius Leonidas I. Brežnevas atskrenda į Ameriką šian
dien, šeštadienį. Kartu su juo Amerikon skrenda 50 įvai
rių ministerių patarėjų ir dar 50 jo lėktuvo ir jo asmens 
sargų. Kai Brežnevas buvo pakviestas atvykti į Ameriką, 
tai jis pareiškė noro pamatyti kelis svarbesnius Ameri
kos pramonės centrus. Jis norėjo savo akimis pamatyti, 
kaip tie Amerikos darbininkai gali pagaminti tokius di
delius kiekius įvairiausių prekių.

Molotovas Chicagoje tikrino Chicagos Lake Shore 
Drive nepasibaigiančias automobilių virtines. Jis papra
šė policiją sustoti, kad galėtų pamatyti, kada automobi
lių virtinė pasibaigs. Bet jo nustebimui, automobiliai ne
sustojo. Jie ėjo ir ėjo be pertraukos. Molotovui nusibodo 
laukti. Jis pripažino, kad Amerikoje yra daug ir gerų 
automobilių. Chruščiovas norėjo pamatyti, kaip Ameri- 
kos farmose kukurūzai ir kiaulės auga. Jis buvo keliose 
farmose ir kalbėjosi su farmeriais apie kukurūzų augini
mą. Brežnevas norėjo pamatyti Detroito automobilių, 
Clevelando pramonės mašinų ir Gary plieno dirbtuves, 
nes rusams visi šie dalykai labai reikalingi, o jie nemoka 
jų pasigaminti. Brežnevas pats yra inžinierius. Jis turi 
nuovoką apie mašinas, todėl savo akimis norėjo jas pa
matyti. Jam taip pat rūpėjo pamatyti Floridoje esantieji 
raketų pakilimo laukai. Rusai išleidžia nepaprastai dideles 
sumas kosmonautams mokyti ir sviediniams į erdvę leis
ti, bet jie nemoka padaryti reikalingų apskaičiavimų, 
kad tie sviediniai galėtų grįžti į Žemę.

Dabar prezidento patarėjas Henry Kissinger, kuris 
tarėsi su Brežnevu šios kelionės reikalu, paskelbė, kad 
Brežnevas Amerikos pramonės centrų nebelankys. Kisin
geris tvirtina, kad toks nutarimas padarytas saugumo 
sumetimais. Pasirodo, kad Brežnevas išsigando Ameri
kos gyventojų. Sovietų policija patyrė, kaip amerikiečiai 
yra pasiruošę sutikti Brežnevą, o tatai gerokai išgąsdi
no sovietų imperijos galiūną. Jis patyrė, kad lietuviai, 
latviai, estai, ukrainiečiai, armėnai, (gruzinai, žydai ir ki
tų tautų amerikiečiai yra pasiryžę paklausti sovietų val
dovą, kodėl jis visoje savo imperijoje nepripažįsta gyven
tojams pagrindinių pilietinių teisių, kodėl jis įvedė to
kią didelę vergiją ir kodėl komunistams davė tokias dide
les privilegijas. Sovietų šnipai patyrė, kad pavėrgtų tau
tų atstovai rengėsi sutikti Brežnevą su labai nemaloniais 
klausimais ne tik pačiame Washingtone, bet Detroite, 
Clevelande, New Yorke, Floridoje, Bostone, Los Angeles

ir kitose vietose. Brežnevui bus sunkiau aiškintis, negu 
Chruščiovui, nes paruošti plakatai turės aštresnius klau
simus. Jis bus paklaustas, kodėl pavergtoje Lietuvoje 
sudarytos tokios sąlygos, kad lietuviškas jaunimas, pro
testuodamas prieš okupacinę sauvalę, deginasi? Kodėl 
kiekviena kultūringa valstybė leidžia savo piliečiams iš
važiuoti į užsienį ir sugrįžti, o Sovietų Sąjunga apsitvėrė 
tokia stipria geležine uždanga, kad niekas negalėtų išva
žiuoti? Kodėl laisvasis pasaulis pasigamina pakankamai 
maisto ir aprangos, o “komunistinė” valstybė nepajėgia 
pakankamai maisto savo gyventojams pasigaminti?

Brežnevas, gavęs iš savo šnipų informacijas apie 
pavergtų tautų atstovų nuotaikas, nutarė po Ameriką 
nevažinėti. Itenry Kisingeris paskelbė, kad jis net viena 
diena sutrumpino savo vizitą Amerikoje. Jis atskris į New 
Yorką, kur iš sovietų ambasados gaus informacijų apie 
nuotaikas Amerikoje. Pirmadienį bus Washingtone ir 
tarsis su prezidentu Niksonu branduolinių ginklų maži
nimo reikalu. Iš Washington© važiuos į Camp Davis, kur 
nakvos ir tarsis su prezidentu Niksonu. Vėliau Brežne
vas nuskris į St Clemente, tarsis su prezidentu bei jo pa
tarėjais, o vėliau iš St Clemente pasakys trumpą kalbą 
amerikiečiams, apie jo siūlomas tolimesnes sugyvenimo 
sąlygas.

Sąryšyje su savo kelione į Ameriką Brežnevas ėmė
si kitų savisaugos priemonių. Chicago Sun Times kores
pondentai iš Maskvos praneša, kad sovietų policija pa
čioje Maskvoje ir kitose sovietų Rusijos vietose suėmė 
dešimt veiklesnių žydų. Suimtiesiems buvo pasakyta, 
kad jie nebandytų kenkti Brežnevo kelionei ir nekeltų 
bereikalingų demonstracijų, ir pridėta, kad nuo jų elg
senos priklausys tolimesnė sovietų Rusijos politika žydų 
atžvilgiu. Komunistinė sovietų valdžia išleis daugiau žy
dų iš Sovietų Sąjungos, jeigu žydai nekenks Brežnevo 
kelionei. Bet jei žydai bandys kelti demonstracijas, tai 
jie bus suimami ir laikomi kalėjime visą Brežnevo vizi
to metą.

Brežnevas nori, kad vizitas Washingtone būtų sėk
mingas. Iš Washington o jis turi grįžti laimėtoju. Jis turi 
įtikinti komunistų partijos narius, kad kelionė buvo la
bai vaisinga, pagerinusi santykius su Amerika. Komu
nistų partijoje ir politiniame biure keliamas balsas prieš 
visą ekonominę sovietų sistemą. Brežnevas prieš du metu 
prižadėjo pripildyti krautuvių lentynas, bet tuo tarpu 
jose nieko nesimato. Brežnevas turi parvežti vilčių, kad 
su Amerikos mašinomis ir projektuojamomis statyti 
dirbtuvėmis rusai turės pakankamai duonos ir drabužių^

Tokias viltis Brežnevas gal ir parveš rusams , bet jo 
santykiai su amerikiečiais jau sugadinti. Brežnevas pa
bijojo JAV gyventojų balso. Jis pabijojo tų klausimų, 
kuriuos amerikiečiai gali jo paklausti. Bet tie klausimai 
persekios Brežnevą ir visus jo patarėjus ne tik Ameriko
je, bet vėliau ir pačioje Maskvoje. Kiekvienas bušelis 
kviečių, klaus sovietų valdovus, kodėl laisvi žmonės dau
giau pagamina negu vergai? Kiekviena parvežta Ame
rikos mašina, klaus įtakingiausius komunistų partijos 
narius, kodėl laisvos tautos daro didelę technikos pažan
gą, o pavergtos tautos nėprogresuoja? Jeigu Brežnevas 
šią pamoką suprastų ir imtųsi priemonių padarytoms 
klaidoms taisyti, tai jo kelionė gal ir apsimokėtų.

kę valdžios norą, kurios inte- 
rem yra — užtęsti bylą tol, 
kol atsiras kokia praga iškeis
ti Bražinskus į KGB rankas ar 
bėdon patekusį turką. Tada 
jau be didelių rusų pastangų 
įrodyti lietuvių kriminalinį nu
sikaltimą, — Bražinskai būtų 
išduoti kankinimui ir mirčiai... 
Tai jausdami Bražinskai šau
kiasi S. O. S. — kad mes, laisvi 
lietuviai, vėl energingai atnau
jintume jų gelbėjimo akciją.

Š. m. gegužės 13 d. gausiame 
lietuvių teisininkų susirinkime 
(Jaunimo Centre), teisininkas 
Stasys Gečas, iškėlė Bražinskų 
gelbėjimo akcijos atgaivinimo 
neatidėliotiną būtinumą. Jis 
siūlė: tuojau kreiptis į mūsų 
laisvinimo veiksnius: Vliką, 
Altą ir Bendruomenės Centrą, 
kad jie, savo gerai teisiniai ar
gumentuotais oficialiais laiš
kais , kalbamu reikalu vėl 
kreiptųsi į Turkijos vyriausy
bę, motyvuodami, jog net ke
lis metus bylos vilkinimas ne 
tik imtiniam nepataisomai pa
kerta sveikatą, o ir pačiam val
stybės teismui bei vyriausvbei 
pasaulio opinijoj garbės nesu
daro. Gi visas kitas (mažąsias) 
lietuviškas organizacijas ir pa
skirus geros valios lietuvius 
prašyti pakartoti tuo reikalu 
Turkijos vyriausybei, šio pro
ceso pradžioje siųstas malo
nės prašančias telegramas. 
Tokia vieninga, energinga lie
tuvių akcija , jei ir ne išlais
vins tuojau Bražinskų, tačiau 
neabejotinai primins dabar jau 
naujai Turkijos vyriausybei, 
savo metu laisvajame pasau- 
yje plačiai nuaidėjusį šios by- 
os garsą ir, gali būti, kad pa- 
engvins Bražinskų advoka- 
ams , o taipgi kalinamiems 
Bražinskams žiaurųjį kalėjimo 
rėžimą.

Susirinkimas labai rimtai šį 
jasiūlymą išklausęs, keliamai 
idėjai visiškai pritarė ir, pa
diskutavęs, nutarė: a) plačiai 
šį reikalą vėl paskelbti lietu
vių patriotinėje spaudoje, pra
šant geros valios skaitytojus 
tuojau pradėti organizuoti te
legramų siuntimo akciją ir b) 
cenčiančių dvokiančiuose ka- 
ėjimo rūsiuose mūsų tautiečių 

3razinskų (tėvo ir sūnaus) pa
galbai lėšų rinkimą, kurias 
capitalizavus perteikti Vlikui, 

kuris šią bylą veda ir, kuriam 
moralė ir materiale visų mūsų 
jagalba yra reikalinga.

Jeigu mes galėjome Jaunimo 
■kongresui ir kt. visuomenės 
reprezentaciniams reikalams 
sukaupti net šimtus tūkstančių 
dolerių, tai nėra abejonės — 
telis tūkstančius dolerių šiam 
didelės svarbos reikalui sutelk- 
i, jokios problemos negali bū
ti. To reikalauja mūsų tautinis 
solidarumas, žmoniškumas ir

krikščioniška artimo meilė. Ne 
vien malda, bet ir gerais dar
bais turime vaduotis iš sunkios 
mus slegiančios nelaisvės. To 
reikalauja mūsų žmoniškumas 
ir tautinė ambicija, žmogus be 
žmogaus net ir džiaugsmo va
landomis negali apsieiti, o ką 
bekalbėti apie bėdon, vargau 
patekusius ir besišaukiančius 
mūsų pagalbos!...

Lietuvė advokatė Černaus- 
kaitė - Wilde š. m. gegužės pa
baigoje vyko į Turkiją. Ji 
pažadėjo ten daryti žygius pa
simatyti su kalinamais Bra
žinskais ir jų advokatais bei 
pasitarti jų bylos reikalu, ir 
tuo reikalu painformuoti mūsų 
visuomenę.

Konstantinas Petrauskas

Žvilgsnis iš Detroito
Motinos akyse buvo rūpestis. 

Norėjau nuraminti ją, bet neži
nojau kaip, tai nieko ir nesakiau. 
Tėvas priėjo, paspaudė mano 
ranką ir tarė:

“Kai...” — mikt, mikt... “Kai 
laimingai nuvyksi ten, tuojau 
mums skambtelėk, bo mums bus 
neramu”.

Prižadėjęs paskambinti, išė
jau iš namų, norėdamas atsikra
tyti tėvų melancholijos. Įlipęs 
į mašiną, jau geriau jaučiausi. 
Ko man rūpintis ? Juk nevažiuo
ju į Vietnamą ar Kambodiją ka
riaut. Ėmiau galvoti, kaip at
rodyčiau apsirengęs kareivio 
uniforma, žinoma, apkabinėta 
brangiausiais medaliais. Staiga, 
grįžęs į realybę, pažiūrėjau į ma
šinos veidrodėlį. Suveržiau kak
laraištį ištiesinau apykaklę. 
Žvilgtelėjęs į namus, mačiau tė
vus, stovinčius prie lango ir žiū
rinčius į mane. Nudavęs, kad jų 
nemačiau, užvedžiau mašiną, ir 
paspaudęs pėdalį, nuvažiavau.

Pavažiavęs kelias mylias, pa
siekiau greitkelį. Buvau paste
bėjęs, kad Detroito greitkeliai 
pilni vairuotojų. Ir naktį nebu
vo išimties. Įvažiavus Į greitke
lį gerai žinomas jausmas grįžo. 
Pasijutau, lyg būčiau sportinės 
mašinos vairuotojas. Takus 
keisdamas, vedžiau mašiną, lenk
damas vieną automobilį po kito. 
Karts nuo karto viena kita ma
šina ihane aplenkė. Tai tik be
pročiai taip darė. Aš važiavau 
greitai, bet dar atsargumo ri
bose. Greitkelio lenktynės taip 
mane domino, kad beveik pra- 
važiau reikiamą išvažiavimą. 
Kai jau išvažiavau iš greitkelio, 
prisiminiau savo paskyrimo vie
tą. Greitai apsidairiau. Patik
rinau, ar visos durys užrakintos. 
Bekeisdamas radijo stotį, paste
bėjau, kad dešinė ranka dreba. 
Kad nustotų drebėjusi, prispau
džiau ranką prie vairo. Jau greit
kely buvau užsidegęs šviesas, 
nes temti pradėjo prie namų. Ta
čiau, greitkelis buvo apšviestas.

Važiuodamas per ankštas, neap
šviestas, gatves, jaučiau tamsą... 
Tikrai, buvau vienišas.

Važiavau labai lėtai. Neduok 
Dieve, jei įvažiuočiau į kitą ma
šiną šitam rajone! Bijočiau ir 
išlipti. Tik pagalvojus apie tokį 
atsitikimą, šaltas prakaitas iš
pylė kaktą. Tolumoj, galėjau 
įžiūrėti paskyrimo vietą. Du 
sargybiniai stovėjo prie pasta
to, kurio langai iš lauko buvo ap
saugoti vielom. Du automobilių 
pastatymui žemės sklypai bu
vo aptverti aukštomis tvoromis. 
Buvau girdėjęs, kad pastato sa-

•'Nukelta į 5 psi.)

UŽSAK/KITE DABAR 

TIK PER INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ

I LIETUVA
SPECIALAUS RUBLIO 

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

jūsy giminės.

Su jais jūsų giminės gali gau
ti ką UK jie nori už dalį regu
liarios kainos. Yra tas pat Kaip 
teiti į krautuvę su 100 dol. ir nu
pirkti ten prekių uz 200 ar 300 
aol. netgi daugiau.

Specialaus Rublio Certifika- 
tus galima pakeisti į paprastus 
rublius aukščiausia kursu.

Pilnai garantuoti ir duoda 
greičiausią patarnavimą. Certi- 
fikatai yra pristatomi per 3 
savaites. Specialaus Rublio 
kaina yra $2./0.

Jokių primokėjimy nėra. Jūs 
galite siųsti bet kokią sumą.

Reikalaukite musę veltui siun
čiamą iliustruotų katalogų.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
Fifth Floor

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

SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ

GREITAS PRISTATYMAS
Pasirinkite iš šių naujų modelių

ZHIGULI VAZ 2101 $3653.00
Naujas pagerintas eksporto 

modelis.

ZHIGULI VAZ 2103 $4186.00
FURGON STATION WAGON

S4025.00 
MOSKVITCH 412 IE $3703.00 
EXPORT MODEL 
MOSKVITCH 408 IE $3405.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968

$2335.00 

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

specialių katalogų.

Mes turime 24 metų patyrimą 
šiame biznyje ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų.

“ČIGONŲ BARONAS” 
IR KAS TOLIAU?
Rašo JUOZAS TAUTVILĄ

5
Taip baigėsi trečiasis ir paskutinis ope

retės veiksmas, palikdamas gražius prisi
minimus ir mūsų komentarus.

BENDRAS ĮVERTINIMAS

Kiekviena kritika, ar ji bus parašyta 
teoretiko muziko, ar šiaip meno mylėtojo, 
yra ir visuomet bus subjektyvi. Todėl aš 
noriu pasisakyti tik dėl bendro įspūdžio, 
gauto spektaklio metu ir parsinešto name.

Dekoracijos apšvietimas ir scenos įren
gimas buvo geras. Daugiau reikalauti, tu
rint Čikagoje parapijų mažas sales ir sce
nas būtų neteisinga. Ką turime, tą ir iš
naudojame. įdėdami ir sumanumą ir visą 
smulkų apskaičiavimą.
Čikagos lietuvių choras “Pirmyn” turi la
bai gerų balsingų vyrų ir moterų. Jie gerai 
dainavo, scenoje nepasimetė, nesistumdė, 
bet judėjo ir vaidino , pildydami savo di
rigento smulkiausius nurodymus. Jų lietu
viškų žodžių tarimas buvo aiškus ir teisin
gas! Todėl ir ausiai buvo malonu girdėti 
gerą lietuvišką žodį.

Choro “Pirmyn” sąstate sudarė 19 so
pranų, 15 altų, 15 tenorų ir 17 bosų, viso 
66 vyrai ir moterys. Tai didelė dainuojan

ti žmonių masė, kurią reikėjo išmokyti ne 
tik dainuoti, bet ir vaidinti ir scenoje ge
rai susigrupuoti.

šalia jų dar buvo 15 vaikų, kurie ir 
dainavo ir vaidino. Baletą sudarė 8 jau
nos ir gražios šokėjos it viena prima bale
rina, to baleto žvaigždė ir visų pasididžia
vimas. šitą gyvai šokančią grupę sudarė 24 
šokėjai, kuriuos pridėjus prie choro, gau
name net 90 asmenų, juos papildė dar 13 
solistų ir solisčių. Tai jŽEU viso bus 103 as
menys. dalyvavę “Čigonų barono” pasta
tyme, neskaitant dafr viso techniško perso
nalo, kaip apšvietimas, dekoracijos ir L t

Dirigentas Steponavičius, turėdamas 
tokį didelį gerų dainininkų chorą, galėtų 
drąsiai išeiti su savo koncertais, kurie tik
rai susilauktų iš publikos gerų įvertinimų. 
Aš siūlyčiau “Čigonų baroną” parodyti ir 
kitoms lietuvių kolonijoms, kaip Canada, 
Detroitas, Los Angeles, Florida irki

Kalbėti apie solistes būtų be galo sulikti 
Jos buvo ir gražios ir judrios ir dainavo 
giliai įsijausdamds į kiekvieną muzikinę 
frazę ir į kiekvieną ištartą žodį. Balsai 
skambėjo aiškiai it švariai, be jokių “iš- 
raudonavimų” ir be kitokių “užspringimų”.

Solistė Kristina Mileriūtė - Lindquist 
buvo tikrai žavinga čigonai t ė (Safi) ir sa
vo gražiu balsu ir savo išvaizda, ir savo in
triguojančia vaidyba, ir savo labai geru 
žodžių ištarimu.

Solistė Eleonora Zapolienė (Arseną) 
laisvai valdė savo stiprų ir gražų balsą,

skambėjusį spalvingai ir aiškiai kiekvie
name gaidos tone ir žodyje, o savo vaidy
boje dar labiau išryškino jaunos mergai
tės, ir dar gražios ir turtingos, žemiškus 
norus: ištekėti už jauno, bet turtingo ir ti
tuluoto barono, ir būti jo labai mylima 
žmona.

Solistė Alvina Giedraitienė (Senė čigo
nė Čipra) buvo labiausiai operetės auto
riaus nuskriausta. Kompozitorius neparašė 
još rolei jokių ilgesnių ir dramatiškų gai
dų, vaizduojančių settos moters meilę ir 
rūpėstį našlaitei mergaitei, kurią radusi 
tarp griuvėsių atsinešė pas save it Užaugi
no kaip savo tikrą dukrą (Saphirą). Ypač 
paskutiniame veiksme, kada jau visai pa
senusi ir paliegusi čipra atiduoda savo nu
mylėtą Safi į vyro Barinkajaus rankas; ji 
dabar pasilieka visų apleista vieniša mote
ris su savo begaliniu sielos skausmu. Čia 
ji neturėjo parašytų gaidų, pavaizdavi
mui tos vidujinės tragedijos, įvykusios jos 
gyvenimo pabaigoje. Nežiūrint šitų di
delių operetės trūkumų, solistė Alviaa vis 
tik sugebėjo gana ryškiai pavaizduoti senės 
čigonės dvasinius pergyvenimus, nors ir 
tutėjo gana trumpas arijas.

Solistė Filina Brautilenė (Mirubela) 
grašiai atrodė scenoje* tari gražų balsą, 
gal ir stiprų, sunku pasakyti, ir aiškiai ta
rė dainuojamą žodį. Bet jos vaidyba buvo 
per daug švelni ir per daug nusižeminu
siai stovėjo prieš sava vyrą Kamerą, kuris 
ją su mažu kūdikiu buvo pametęs dar prieš

24 metus, ir nenorėjęs jos ir savo sūnaus 
Otokaro susirasti, nors pats Kamera turė
jo aukštą ir pelningą komisaro tarnybą. 
Kita moteris tokiam vyrui būtų ne tik plau
kus nurovusi, bet ir akis išdraskiusi, ne
žiūrėdama koks didelis ponas bebūtų.

Juozas Aleksiūnas, vaidinęs kaimo ber
nioką Otokarą, nors ir neblogai išpildė 
savo trumpas roles, bet vistik nesudarė įs
pūdžio, kad jis būtų taip labai pergyvenęs 
savo nelaimingos meilės skausmą, kuris 
privertė jį išeiti į karą ir tenai žūti dėl my
limos merginos.

Albertas Snarskis (grafas Homanojus) 
scenoje atrodė elegantiškai, džentelmeniš
kai. Nors jo balsas ir nestiprus, bet malo
naus tembro, skambėjo gražiai ir spalvin
gai. Jis buvo visiems kariams atlaidus, 
dėkingas ir teisingas gusarų vadas.

Julius Panka (Kariiera — komisaras) 
atrodė turįs gana gražų, nors ir nestiprų 
balsą, žodžių tarimas teisingas ir aiškus, 
dikcija gera. Scenoje buvo per daug švel
nus komisaras, o tokiu neturėjo būti, ka
rališkasis komisaras negali būti minkšta- 
būdis. Eidamas tokias aukštas pareigas, 
komisaras privalo parodyti ir savo auto
ritetą ir savo griežtumą. Veido išraiška, 
žingsniai, rankų mostelėjimai — turėtų 
būti santūrūs, rimti , atitinką jo tarnybos 
rangui.

Juozas Juška, Vytautas Lazauskas ir 
Juozas Vieraitis labai gyvai ir įtikinančiai 
suvaidino trijų čigonų sugalvotą planą ap
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vogti turtingąjį “kiaulių karalių” ir su pa
grobtais pinigais greitai pabėgti.

Juozas Laurušonis (Kalmanas županas 
— “kiaulių karalius”) buvo vienintelis 
stambaus sudėjimo ir aukšto ūgio vyras, 
kuris ir neturėdamas savo rolei geresnių 
arijų, vis tik gan gerai suvaidino žioplą ir 
juokingą “kiaulių karalių” Županą. Bet 
jo sugrįžimas iš karo ir apsikarstymas vi
sokiomis keptuvėmis, tarkomis, puodais 
ir puodeliais, šaukštais, peiliais ir kt. barš
kalais — buvo visai nereikalingas! Tokie 
tarškalai — barškalai prikabinti ant sugrį
žusio iš karo kareivio drabužio sukėlė 
žiūrovui tik pasigailėjimo jausmą, bet jo
kiu būdu ne juokus! Turtingas žmogus, 
kad ir nemokytas, vis tik turi savo asmens 
garbės ir išdidumo jausmus. Jis gali būti 
ir skūpus, ir šykštus ir net naivus, bet jo
kiu būdu ne kvailas ir durnai juokingas 
karys.

Pati svarbiausioji operetės figūra bu
vo Algirdas Brazis, vaidinęs “Čigonų ba
roną” — Sandor Barinkajų. Jo gražus dra
bužis, apavas, išdidi eisena, rankų ir gal
vos judesiai, santūrūs nusikvatojimai, — 
sudarė įspądį, kad čia sugrįžo iš tremties 
turtingas ir mandagus bajoras. Per visus 
tris operetės veiksmus Algirdas buvo įdo
mus artistas. Jo vaidyba ir arijų išpildy
mas rodė, kad čia turime didelio talento 
artistą.

(Bus daugiau)



DU ANNA BALIONAS

Valandos pagal susitarimą

Puikus Naujienų 
piknikas

Ml K. G. SALIKAS
IR

N. FANG C. UI 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIkUkGMA 
•449 Se. PvM Rd. (Crawford 

Meal BUIdlng). Tol. LU 5-644$ 
Antras ofisas —

1007 WEST 83rd 
JUSTICE, IL ToL

Mi neatuUepiM skambuti! 374-8012

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA

Telef. 6954533

860 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Anksti į Bučo sodybą atvažia
vo ir vartininkai. Tą patarna
vimą jau kelinti metai labai gra
žiai atlieka Amerikos legiono 
Don Varnas posto nariai, geri 
naujieniečiai. Jis tvarko visą 
automobilių trafiką ir paima pi
nigus iš įvažiuojančiųjų.

Senais laikais už įvažiavimą į 
pikniką nieko neimdavo, bet 
prieš dešimtmetį ar kiek dau
giau kilo reikalas imti bent po 
vieną dolerį.

Pradžioje keleris metus auto
mobilių trafiko reikalus tvarkė 
George Joniko vadovaujama le
gionierių grupė, bet jau kelin
tas metas tai grupei vadovauja 
Petras Sikonėlis. Jonikas mėgo 
muziką ir kiekvieną metą vis

PHYSICIAN AND SURGEON 
West n«t street

x 888-2211
OKSO VALANDOS:

«ys^t|8w

Rsz^ GI 80873

OR. W, EfiiN-EISINAS 
mKUGERMA IR moterų ligos
UINEKOLOGINS 1 

<132 So. Kėdria Av

daugiau laiko pašvęsdavo žmo
nių linksminimui. Jis vadovau
davo orkestrui, kuris grodavo 
Naujienų piknikuose ir kituose 
parengimuose.

Jonikas turėjo groti ir praei
to sekmadienio piknike, bet pra
eitą ketvirtadienį pajuto tokius 
didelius skausmus krūtinėje, 
kad negalėjo jų pakęsti. Arti
mieji jam iš karto patarė vykti 
į ligoninę ir ištirti reikalą, bet 
pats Jonikas nenorėjo ten eiti.

Kai širdis gerokai jį suspau
dė, tai tėvas ilgiau jau nebelau
kė. Jurgis buvo išvežtas į šv. 
Kryžiaus ligoninę ir atiduotas 
gerų gydytojų priežiūrom Ibra- 
džioje jis buvo padėtas į ypatin
gos priežiūros kambarį, o sekan
čią dieną vaistai skausmus šiek 
tiek apramino. Pasirodo, kad 
Jonikas privalo savimi daugiau 
rūpintis. Šiomis dienomis jis 
bus išleistas iš ligoninės, bet 
kol širdis nepasitaisys, tai jis 
negali dirbti sunkaus darbo ir 
turėti didelių rūpesčių.

Senais laikais už įvažiavimą 
į pikniką nieko neimdavo, bet 
prieš dešimtmetį ar kiek dau
giau visos lietuviškos organiza
cijos įvedė dolerinį mokestį. Re-i

rengėjams mažai

dolerio vertei ir 
patarnavimams,

CHIRURGIJA
WA 5-2670

1

KAIAUCEIUNAITĖ
aKUtąRMA IR MOTERŲ LIGOS PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. Š E R Ė N A S 

2047 W. 67th Pt. WAIbrook 5-8063

ftėrtffiiepu* — ikambinti
. 471-0225.

Valandog pagal aųgitarimą.

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

DR. j. MAKAUSKAS
GYbYTOjAŠ Ik CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71sf STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta- 

popiet. 
11 vaL

S

GERIAUSIOS DOVANOS 
giminėms 

LIETUVOJE IR USSR 
MOTOCIKLAI, ŠALDYTUVAI, 

SKALBIMUI MAŠINOS, 
TELEVIZIJOS APARATAI, 

KAMEROS 
SIUVIMO MAŠINOS, 

BALDAI.

Taip pat drabužiai, medžiagos, 
kailiniai, rankiniai laikrodžiai ir 

maisto produktai.

Nauji Automobilių modeliai: 
ZHIGULI VAZ-2101 
ZHIGULI VAZ-2102 

Station Wagon 
ZHIGULI VAZ-2103 

Naujas modelis 
MOSKVICH 408-1E 
MOSKVICH 412-1E 
ZAPOROZHETS ZAZ-968

kia mokėti už-pikniko vietą, tvar
kyti automobilių pastatymą, duo
ti muziką, suruošti piknikauto- 
jams programą, o pajamų nebū
davo. Kai kurie piknikautojai 
ne tik savo maistą atsiveža, bet 
ir gėrimus atsiveža. Anksčiau 
atvažiavusieji stalus ir suolus 
susineša ir baliavoja. Iš tokių 
piknikautojų 
naudos. -—

Nusmukus 
pabrangus
Naujienos buvo priverstos šį 
metą pakelti įvažiavimą į pikni
ką. Pikniko vietos nuomotojai 
gerokai pakėlė nuomą už visą 
sodą ir įrengimus, reikia dau
giau mokėti už maistą ir gėri
mus. Pradžioje buvo manyta 
įvažiavimą pakelti iki $1.50, bet 
kai buvo viskas apskaičiuota, 
tai skaitmenys parodė, kad ne
apsimokės. Negalima pikniko 
daryti ir nuostolių turėti. Pikni
kas turi nešti pelno. Piknikai 
ruošiami pelnui padaryti, kad 
laikraštis galėtų užkamšioti ki
tas skolas. Kad didelis piknikas 
išeitų bent lygiomis, tai reikėjo 
imti bent po $2 už įvažiavimą. 
Taip ir buvo padaryta, atspaus
dinti $2 tiketėliai. Mažai šis rei
kalas buvo garsintas, tai many
ta, kad prie vartų bus nepaten
kintų, bet jų beveik nebuvo. 
Kiekvienam aišku, kad viskas 
smarkiai brangsta. Kiekvienam 
taip pat aišku, kad laikraščiui 
reikalingi pinigai. Kiekvienas 
supranta, kad piknikas ruošia
mas keliems doleriams uždirbti.

dieniais nuo 3 iki 7 vaL 
Šeštadieniais nuo 9 iki 
ryto tik susitarus.

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

DU FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
jnt #. 71kt st. — Til. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
YąL .pagal susitarimą. Uždaryta treč.

L

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairių atstumų.
Antanas Vilimas

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

ML LEONAS SEBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: tatrad. huo 1—4 po pietų.

r=—====, 
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Ofiso tolef^ 776-2880
Naujas rex WfirtJ 448-5545

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

OffiM 2750 Wk* 71H St.
TH.: 925-8296

Wlndosr 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Šbkihadienia^^^ečiadieniais 

JUtt, tek: WĄ 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

$3520.00

$3881.25

$4036.50 
$3285.00 
$3570.00

$2250.00

PODAROGIFTS, INC. YRA VIE
NINTELĖ firma Amerikoje, 
siunčianti DOVANINIUS CER- 

-TIFIKATUS per VXESHPO- 
SYLTORGą be jokių tarpininkų, 

bankų ir t. t.
PODAROGIFTS, INC. yra VIE- 
INTELĖ firma Amerikoje, pa
teikianti persįuųtiiųo įrodymus, 
atitinkančius jos susitarimą su 

VNESHPOSYLTORGU.
Klientų patogumui užsakymus 
galima paduoti bet kuriai prie 
mūsų prisijungusiai firmai:

Globe Parcel Service, 
723 Walnut St., Philadelphia, 

Pa. 19106
Package Express & Travel 

Agency,
1776 Broadway, New York, 

N. Y. 10019

Cosmos Parcels Express Corp., 
488 Madison Ave., New York, 

N. Y. 10022

Arba tiesioginiai i mūsų 
vyriausią Įstaigą

PODAROGIFTS. Ine.
240 FIFTH AVE. 
(tarp 27 ir 28 g-vės) 

New York, N. Y. 10001

Tek: 212-685-4537

Kelios senbernių mašinos 
paburbuliavo, bet didelė daugu
ma nieko nesakė. Lietuviai su
pranta, kad viskas brangsta, to
dėl už viską reikia brangiau ir 
mokėti. Iš tūkstančio mašinų, 
grįžo tiktai trys.

— Tai reikėjo iš anksto pra
nešti, kad bus du doleriai, — 
burbuliavo vienas.

— Buvome pranešę, bet pats 
nekreipei į tąi dėmesio, — jam 
paaiškino vienas vartininkas.

— Ar nežinai, kad viskas 
brangsta, — papildė antrasis.

— Kad viskas brangsta, tai aš 
žinau, bet kad jūs brangiau už 
įvažiavimą imsite, tai aš neži
nojau... ■

ŽVILGSNIS Iš DETROITO
(Atkelta iš 4 pšl.)

vininka! prižadėjo įsigyt du di
delius šunis — sargu.

Įvažiavęs į automobilių pasta
tymui sklypą, atsidusau. Tačiau, 
žinojau, kad žmonėm daug nelai
mių buvo atsitikę, einant nuo 
mašinos į pastatą, nors ir abudu 
buvo aptverti tvora ir skugomi 
sargo. Dažnai akmenys Atskris
davo iŠ tamsumos ir pataikyda
vo į žmogaus galvą ar pro jo 
mašinos langą.

Sukaupęs visą savo fizinę ir 
dvasinę stiprybę, šokau iš ma
šinos, grfeit užrakinau dūris ir 
pradėjau bėgti tiesiausiu keliu 
į pastato duris. Bebėgant, rak
tai išslydo iš rankų ir nukrito 
kažkur ant žemės. Keikdamas, 
kritau ant visų keturių jų ieš
kot. Laimei tuojau pat suradau 
raktus ir pasikėlęs vėl bėgau 
link durų. Pribėgęs susigūžiau, 
kiek tik galėjau, kad nebūčiau 
toks didėlis taikinys. Paspau
džiau skambutį, Atrodė, kad va
landa praėjo, kol išgirdau žmo
gaus žingsnius. Jaučiau, kad kaž
kas mane kritiškai apžiūrinėja 
pro mažą skylę duryse. “Grei
čiau, greičiau”, norėjau riktelt, 
bet nieko nesakiau, durys atsida
rė. Akis primerkęs prieš ryškią 
šviesą viduje, greitai įėjau, žmo
nių linksmi balsai maišėsi su 
muzika iš fonografo. Skubėda
mas prie telefono paskambinti 
tėvams, išgirdau vieną senį ta
riant kitam:

“Nu, Mykolai, ar tai negražu? 
Visi lietuviai susirenkam čia, 
Lietuvių Namų klubely, paben
drauti ir paposėdžiauti”.

“Teisybė Jonai”, atsakė kitas. 
“Geresnės vietos Detroite nera
si”. Viktoras Nakas

— Jeigu viskas brangsta, jei
gu pats mdki brangiau už ga
zolinu, jfeigu thės mokime bran
giau už vietą gegužinei, tai jau 
reikia laukti, kad bus branges
nis ir įvažiavimas.- Rep.

(B. a.)

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATIJĄ 
DlERRASTį "NAUJIENAS"

Lietuviai Televizijoje Valdybos nariai

ANTANUI STAK6NUI
tragiškai žuvus,

jo mylimą žmoną Veroniką, dukrą Janiną, sūnus Vytautą 
ir Mindaugą su šeimomis, gilaus liūdesio valandoje rttio- 
širdžiai užjaučiame ir drauge liūdime

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE VALDYBA

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

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

pagal susitarimą.

CHI R URG A S 
2454 WEST 71st STREET 

>fi»o ArL Htmlock 4-2123 
RMM. ftiafe Glbton U195

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

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

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, UL 60608

Kovotojui už laisvę ir demokratiją
DR. JUOZUI PAJAUJUI 

mirus,
žmonai Emilijai ir dukterims Alei ir Danu
tei ir jų šeimoms skaudaus liūdesio valando
je nuoširdžiausią užuojautą .reiškiame ir 
kartu liūdime

Vytautas ir Bronė Bildušai ir 
Leonas ir Laimute Bildušai

Jei .neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Protezai. Med. Ban- 

paga I ba kojom* 
ffr t t

Vai • 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 W»«t (3rd St, Chicago, IIL 60629 

Tel*f.: PRoepoct 6-5084

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

naujienas

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekse Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicago® lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psJ. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. (steigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių 
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, 
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki atfta Mona* 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIU ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir pasiųsti:

1739 So HALSTED ST. CHICAGO. H.L SOMM

žmonių biografl- 
laisvamantškų ir 
skaityklos, ban-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
SOONM

Km galės Iškęsti diena jo atėjimo? Ir kas išstovės jam paslro- 
dž»u»? Ne* jis yra kaip auksakalio ugnis, o jis sėdėdamas tirpys ir si-

VENA DIENA BUTINI

Didysis kuksakaiis stebi mūsų charakterį, kaip kokį brangų metalą, 
kad pamačius kaip mes apreiškiame jo paveiks^. Aiškiau pasakius, jis 
stebi mus visuose mūsų mėginimuose, patirti kokia įtaka valdo mūsų dar
bus: ar trokštame esamo laiko gėrybių, arba svietiškų valdiškų vietų, ar 
asmeniškos draugystės, arba žemiškos meilės, kaip antai vyro, moters, vai
kų; mėgstame lengvai praleisti laiką, arba labai trokštame poilsio; arba, 
antra vertus, mus valdo ir tvarko aiškiai matomi tiesos Ir teisingumo prin
cipai ir mes uoliai bei energingai tarnaujame mūsų Viešpačiui, neatsižiū
rėdami kiek triūso ar kentėjimų tas kainuoja; o taip ir reikia kovoti gerą 
tikėjimo kovą iki mirties.

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

•V. RASTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS >
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI I

■V

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODEKN16KOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagbs
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

: - -

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

JLMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ 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
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET KEpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-««72

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
$ — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILl___ SATURDAY, JUNE 16, 1973
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Kriminalo kronika
— Šiomis dienomis iš Wyo- 

mingo į Chicagą buvo atvažia
vęs stambus rančeris (gyvulių 
ūkio savininkas) John Brugger, 
47. Trečiadienio vakare su drau
gu bevažiuojant Federal st. ir 
Cermac rd. sankryžoje stabtelė
jus ties ženklu “Stop” pribėgęs 
vienas paauglis paleido iš pigios 
“Saturday night special” šaudy
klės vieną šūvį, pataikydamas 
Brugger į galvą. Kritiškoje pa
dėtyje jis nugabentas į ligoni
nę. Nors banditą matė šaligat
vyje stovėję žmonės, bet nė vie
nas nebandė jį sulaikyti.

— Night Felony teismo tei
sėjas paleido keturis jaunus vai
kėzus, kaltinamus praeito vasa
rio 14 d. apiplėšus ir mirtinai 
primušus daktarą Martin Wer- 
nerį. Du iš jų buvę paleisti, 
kadangi prižadėję liudyti prieš 
antruosius du, o likusieji du pa
leisti, kadangi tie paliudijimai 
prieštaravę vienas kitam ir ka
dangi skrodimas parodęs, kad 
Dr. Werner miręs “dėl natūra
lių priežasčių”.

— Lake apskrities kalėjimo 
vienoje celėje buvo uždaryti ir

laukė teismo šeši juodžiai tero
ristų gaujas nariai, anksčiau va
dinti “mau-mau”. Šiomis die
nomis du iš jų rasti pasmaugti. 
Likusieji keturi atsisako aiš
kintis. Įtarimas yra, kad tuos ■ 
du sėbrus jie nužudė, kadangi 
tie du policijai ir tardytojui kai-| 
bėję tiesą, tuomi implikuodami, 
likusius keturis.

— Chicagos kriminalinis teis
mas pripažino kaltu keturiolik
tus metus einantį vaikėzą Ben
nie Miller, kurs pernai spalio 14 
d., tebebūdamas trylikametis, 
pastojęs Johnui Travis, 34, ir 
jo žmonai kelią pareikalavo pi
nigų, o kai Travis atsakė pini
gų neturįs ir bandė eiti, vaikė
zas jį nušovė.

Vaikas žudikas yra vienas iš 
dvylikos Millerių vaikų, gyv. 
4525 S. State street.

— Trys paaugliai trečiadienį 
įėję per neužrakintas duris į jos 
namą West Greeonshaw gatvėj, 
kur per 52 metus gyveno viena, 
šiandien 82 metų senutė mote
ris, ją pakartotinai išprievarta
vę išėjo pasiėmę jos televizijos 
priimtuvą. Senutė pusgyvė, su 
apdengtu veidu, nugabenta į li
goninę. Yra liudininkų, kurie

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

HkLP WANTED — MALE-FSMALŽ 
Reiki* Darbininky ir Darbininkių

REIKALINGAS VYRAS AR MOTERIS,
žiną pakankamai lietuvių kalbą, kad galėtų versti iš anglų ir taisyti atsiųstas 
korespondencijas, žurnalistinis patyrimas pageidautinas, bet ne esminis. 
Žurnalistikos išmokame kasdieniniame darbe. Idealus darbas buvusiam 
lietuvių kalbos mokj ojui-jai arba kalba besidominčiam inteligentui.

mos daruo sąlygos ir geras atlyginimas. Kreiptis:
Malo- =

1739 o. Halsted St., Chicago, Ill. 60608 
Telefonas HA 1-6100

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

VELTUI 
JŪSŲ NAMU 

ĮVERTINIMAS
ERWIN J.

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

254-8500
MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU

Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

i ■■ ...................................... ......................... .. i

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ 

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60639. — Tai. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St, Chicago, III. 60608. — Tai. 2544320 

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

V. VALANTINAS

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

Chicago|e, eriemieačiuoee ir Kanadoje Naufieno* metam* — $22 00, 
pusei metu — $12.00, trim* mėnesiam* — $7.90, vienam meneaiui — $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........ .................. ..... ......... ..... .... kaip dovaną
___—________proga. 
Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtu 
siųsti raginimo. 
Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 
susipažintų.

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

ParsAas

SATURDAY, JUNS 1«, 1973

vaikėzus matė išeinant.
— Trečiadienį dviejose East 

Gary, Ind., vietose rastos negy
vos dvi žmonių poros. Policija 
išaiškino, kad James Slater, 30, j 
su žmona Barbara, 31, gyvenęs j 
treileryje, savo žmoną iš šautu-1 
vo nušovė ir pats nusišovė. Ant
ra pora, John Harris, 40, ir Bar-1 
bara Cramer, 37, rasti negyvi 
motelyje į pietus nuo Gary prie 
51 kelio. Abudu buvo nušauti 
iš revolverio ir revolveris gulėjo 
arti Harris ant grindų.

jomis apie 80 nir mčiams pa- 
icientų skausmai praeidavo. Tai
gi, akupunktura davusi dar ge
resnius rezultatu>. bet esą tą 
metodą reikia kas trys ar 6 mė
nesiai pakartoti, o t urint aštrios 
formos artritį akupunkturą esą 
reikia kartoti kas savaitę. Acu
puncture yra neseniai Vakaruo
se pradėtas vartoti senas kinie
čių metodas.

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

referal service.
ILLINOIS STATE MLS

Dept. N
7063 WEST BELMONT
CHICAGO, ILL. 60634

Phone 622-9770

Adatos nuo artričio
re-Daily News mokslo žinių 

daktorius Arthur Snyder rašo, 
kad Manitobos universiteto (Ka
nadoje) prof. dr. S. C. Man sa
vo pranešime The Arthritis 
Foundation, Los Angeles, pa
reiškė, jog acupuncture (rau
menų badymas ilgomis adato
mis) palengvina artričio skaus
mus, nors, atrodą, kad paties ar
tričio nepravaro. Daryti bandy
mai su 20 pacientu parode, kad 
90 nuošimčiams skausmas pra
ėjo. Iki šiol tik steroido injekci-

Bankrutuojančios CTA 
administratorių algos
Naujojo CTA pirmininko Mil

ton Fikarskio sumanymas atpi
ginti miesto traukinėlių ir au
tobusų važmą daugeli pradžiu
gino. Bet kaip suderinti su fak
tu, kad jam pačiam CTA alga 
pakelta iki $50,000 metams, tai 
yra dvigubai daugiau negu jis 
gaudavo būdamas miesto viešų
jų darbų komisionierius, klau
sia laiške Tribune redakcijai 
Martha Roynan. Labai aukštas 
algas turi pasiskyrė ir kiti CTA 
tarybos nariai.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

MAINTENANCE ENGINEER — New 
prestige apartment complex ir Mer
rillville, Ind., opening soon, is look
ing for fully experienced maintenance 
man or couple. Must be familiar with 
basic plumbing, electrical heating and 
air conditioning repair work with abil
ity to supervise janitors and maids. 
Please call for interview. 7874330.

TOOL ROOM MACHINIST 
Experienced, all machine tools. Be 
able to, maintain, repair various ma
chines, make own parts, etc. Good 

starting salary. All benefits. 
Overtime. Permanent. 
A. LAKIN AND SONS 

477 2111 
2044 No. DOMINICK

TRUMPAI
HELP WANTED — F3MALE 

Darbininkių Reikia

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė, PRrospect 8-2233
STEBUKLINGA KAINA

$21,900
6*4 kambarių rezidencija su iškiliu 
salionu, formaliu valgomuoju, beržo 
kabinetais modernioje virtuvėje ir 
užkandine su didžiuliu langu. 114 
vonios, 2 mašinų aluminijaus garažas. 
Gera vieta geroje apylinkėje netoli 
nuo 64-tos ir Kedzie Avė. Geriausiam 
bargenui yra atėjęs laikas dabar. 

Skambinkite stebukladariui. 
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

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

PARDAVIMAS. ‘
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

VISKAS AIŠKU

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

įrengiu ir taisau kambarius, 
virtuves. Atlieku cemento 

šaligatvius, laiptus ir t. 
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

— Saulius Cibas ir Jūratė Veb- 
laitytė - Lichtfield klibėjo 1-mą 
ir 3-čią vietą, taip pat 150 ir 50 
dol. Amerikos Pabaltiečių d-jos 
suruoštame scenos meno kon
kursiniame koncerte. Roston, 
Mass.

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
40 ar mažiau metų amžiaus. Bendra 
namų ruoša ir priežiūra 2 vaikų, vie
no mokyklos amžiaus. Gyventi atski
ram kambaryje su vonia Skokie apy
linkėje. Laisvi savaitgaliai. Ge
riausia alga ir namai tinkamam asme
niui. Reikalingos rekomendacijos ir 
susikalbėti angliškai. TeL 674-7161 

po 5 vai. vak. ir savaitgaliais.

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ? 

SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

vonias, 
darbus: 
t.

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10/20/5/5/UM)

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—80
BACEVIČIUS 778-2233

AL. IR I G N A S 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

1JETUVTS —
* DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

(Town of Lake)

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

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

STASYS ŠAKINIS
•---------------------------------------------------------------/

DĖMESIO
62—80 M AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

M. A. Š I M K U S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

kitoki blankai

H0M£ INSURANCE
Call: Frank Zapolls
3208% W. 95th St.

GA 44654

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovana* 

visom* progoms.
3257 WIST 63rd ST., CHICAGO

Tekt 434-4660

— Patricija Batkutė iš Gage 
Parko taip pat Jonas Budis ir 
Jonas Rolanda iš Brighton Par
ko apylinkės baigė Illinois uni
versitetą Circle campus baka
lauro laipsniais.

— Raimondas Arenas iš Long
fellow mokyklos Kelly Parko 
apylinkėje laimėjo 1-mą vietą 
ir sen. Richard M. Daley 25 dol. 
premiją už švarą propaguojan
tį plakatą.

— Arūnas L. Rastis iš Brigh
ton Parko apylinkės baigė ba
kalauro laipsniu DePaul univer
siteto Muzikos mokyklą.

— Illinois šrietimo Įstaiga 
praneša, kad nemokamus prieš
piečius turi gauti visi mokiniai, 
kurių tėvai uždirba mažiau 
kaip 5.310 dol. per metus. Už
dirbančių 6.380 <lol. ar mažiau 

turi gauti priešpiečius už 
sumažintą kainą.

— Ralph Evans iš East Pull
man apylinkės pratęsdamas pre
numeratą atsiuntė vajui 3 dol. 
auką.

Antanas Mišelis iš Mar
quette Parko apylinkės atsilie- 

įpė j platinimo l>< i naujų skaity
tojų vajų užsisakydamas Nau
jienas vienerienis metams.

— Jonas Urba. Amsterdam, 
NY., kartu su metine prenume
rata atsiuntė vajui 5 dol. Vajaus 
komisija visiems -ėmėjams nuo
širdžiai dėkoja už aukas, nau
jiems skaitytojams už dėmesį, o 
platintojams už pastangas. Vi
sus skaitytojus pi išo remti Nau
jienas ir jas platinti, darant pas
tangas surasti bent po (vieną 
naują skaitytoja Visi lietuviai 

i yra kviečiami u/dsakyti Naujie
nas. Dabar jos visiems yra rei
kalingos.

Jūratė Jasrutytė, PI-T žur
nalo redaktorė, dalyvaus Anta
no J. Rudžio Lietuvių Radijo 
Forumo specialioje programo
je šj šeštadieni. S vai. vak. per 
WXRT 92.1 FM stotį. Progra
moje taip pat dalyvaus Ameri
kos studentų organizacijos 
Young Americans for Free
dom Illinois valstijos pirmi
ninkė Fran Griffin ir kai kurių 
pavergtųjų tautų kalbėtojai.

RELIABLE WOMAN WANTED
3 or 5 days per week. General house 
work. Steady in Skokie. Adults. One 9 
year old girl. References salary open. 
Good transportation. Some English 

necessary.
679-8585

BINDERY WOMAN 
experienced in hand inserting, fol
ding, stitching, zip sorting and mai
ling for publication printer and bin

der. Call PAT McLANE 966-8500. 
STANDARD RATE AND DATA 

5201 OLD ORCHARD RD.
SKOKIE. ILLINOIS

PERSONAL 
Asmeny Ieško

PAIEŠKOMA 
JULĖ KUKARAITYTĖ 

Paieškau Julės Kukaraitytės. mano se
sers dukters. Jos tėvas buvo Aleksas 
Kukaraitis. kilęs nuo Panevėžio Nau
jamiesčio. Julę Kukaraityte arba ją 
pažįstančius svarbiam reikalui prašo
me parašvti ios tetai tokiu adresu:

Mrs. HELEN KINDUR.
P. O. Box 465. 

0KLAWAHA. FLORIDA 32679

RENTING IN GENERAL 
N u o m o *

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su vir
tuvės privilegija Marquette Parko 

apylinkėje. 
Tel. GR 6-6497

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
2951

HINSDALE AREA
TIMBER LAKE ESTATES

Custom homes • Ranches Bi-levels. 
Colonials.

Built to your specifications or from 
our plans.

• Choice half acre fully improved 
lots. Homes priced from §61,000 to 

$75,000 including lot.
Call for details or to see our plans.

GRAŽUS 6 KAMBARIŲ MŪRAS 
prie vienuolyno. Nąujas 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 
pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie §16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas §68,000 ir daugiau. Pa- 
matykit.

PALIKIMO MŪRAS atneša §4.000 
nuomos. Naujas gazu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia §18.000.

j 2 BUTU MŪRAS. Kabinetu virtu- 
Ivės. Naujas gazu šildymas. Garažas, 
j Geroj vietoj. §18,000.
I MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
I tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis- 
Į mantas. 1% vonios. Garažas. — 
1 §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

LAMPLIGHTER REALTY 
COMPANY

55th & CLARENDON HILLS RD. 
CLARENDON HILLS

323-1721

NORIU PIRKTI
mažą namuka 4 ar 5 kambariu su 
beismantu. Turi būti į pietų vakarus 
nuo Marquette Parko arba dar toliau 
į vakarus ir toliau i pietus nuo 66-tos 
gatvės. Kas turite, prašau pašaukti.

Tel. RE 4-3202

7 M. MŪRINIS 3 butų ir 2 biznio 
patalpų. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
Įrengtas skiepas. §9.420 pajamų į 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir apdrauda. Investavimas duoda 
virš 10% pelno.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kambarių. 
2 miegamų. Labai švariai užlaikytas. 
Geri kilimai. Gražiai aptvertas kie
mas. 65-ta ir Maplewood.

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

Tel. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

GRAŽIOJE 65-TOS IR CAMPBELL 
apylinkėje parduodamas 6 kambarių 
bungalow, įrengtas rūsys. 2 masinu 

garažas. Skambinti po 5 vai. vak. 
Telef. RE 7-6064.

NETOLI 65-TOS IR MOZART 
išvykstantis savininkas parduoda \Vz♦ Lietuviu Tauragės Klubas ,, _ . - ...

i • * t no j v v. j. . ,, i aukšto namą su 5 ir 4 kambariu bu- birzeho 23 d., šeštadieni, n vai. tais, arti parko ir mokyklų. Naujas 
vak. Hollywood salėje. 2117 W.!e®o pečius ir naujas stogas, pilnas 
43rd St. šaukia pusmetinį narių 
susirinkimą. Nariai prašomi 
su savim turėti nario knygutes. 
Nariams dalyvavimas būtinas. 
Po susirinkimo tradicinė* ka
vutė. Klubo Valdyba

(Pr).

i beismantas, viskas labai gerame sto
vyje. Tinkamas 2 giminingom šeimom.

Tel. 925-3118

♦ Balfo gegužinė - piknikas, 
įvyks birželio mėn. 17 d. (sek
madienį), 12 vai. Bucho sode. 
Gros linksmas orkestras, veiks 
bent keli bufetai su valgiais ir 
gėrimais. Tad visi palikite na
muose rakandus ir indus, nes 
gegužinėje rasite valgius ir gė
rimus pasirinktinus. (Pr).

♦ “Gintaro” vasarvietėje ant 
Michigano ežero kranto. Union 
Pier. Mich., vasaros sezonas 
prasideda nuo birželio 16 d., 
šeštadieni su Inžinierių ir Archi
tektų organizacijos išvyka ir 
nuo sekmadienio, birželio 17 d. 
su Lietuvos šaulių Sąjungos 
stovykla.

Dėl vasarojimo ir informaci
jos prašome skambinti: Cod. 
(616) 469-3298. (Pr).

MARQUETTE PARKE
Savininkas parduoda 2 butų mūrinį 
narna — 6 ir 6 kamb. Modernios vir
tuvės. ’Savininko butas turi 2 pilnas 

vonias.
Tel. 436-1525

STEBUKLINGAS PIRKINYS 
$19,900

Labai įdomus ir patrauklus 5 kamba
rių mūrinis bungalow su patogia ir 
gražia virtuve pilnu beismantu ir pri
statytu mūriniu garažu su įvažiavimu 
iš gatvės. Didelis 35 pėdu sklvnas. 
Ideali vieta ir apylinkė arti Šv. Simo
no oaranijos bažnyčios ir mokyklos. 

Lai jūsų šeima būna laiminga. 
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MTCHAETS dabar.
Kalbame lietuviškai.

254-8500

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate 
4506 Gulf Blvd 

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

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

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. DI 0060G. Tel.: VI 74447

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymai 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublIc 7-1941

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tuna ugi Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9827

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

nos nebrangios.
351844 W. 63r4 Street, Chicago, III.




