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AMERIKA NURAMINO KINIJOS VYRIAUSYBE
**

RUMUNIJA SIŪLO V. VOKIETIJAI . ■ 
INVESTUOTI PINIGUS ĮMONĖSE

BONA. — Rumunijos prezidentas Nicolae Ceausescu atvyko f . I D L ___
į Vakarų Vokietiją kartu su savo vyriausybės prekybos ir mašinų J J j} K 3 M 3 FTI3 S
pramonės ministeriais. Rumunija nę kartą pasireiškė savo ne-Į ‘ ~
paklusnumu Maskvai ir nesilaikymu bendros komunistinio bloko 
politikos. Rumunija pirma iš komunistinių Rytų Europos vals
tybių užmezgė diplomatinius ryšius su V. Vokietija dar 1967 m., 
dėl ko tuo metu pyko Sovietų Sąjunga ir, ypatingai, Rytų Vo
kietijos režimas.

Ir šį kartą Rumunijos vyriau
sybė atsivežė į Boną pasiūly
mus, kurie nesiderina su kitų 
komunistinių valstybių politika. 
Ceausescu, pasikalbėjime su 
Spiegei žurnalu, pareiškė, kad 
jis siūlys Vokietijos pramoni
ninkams steigti Rumunijoje įmo
nes, kurių 49% akcijų liktų jų 
nuosavybėje, 51% būtų valdo
mas Rumunijos vyriausybės. 
Vokiečiai biznieriai galėtų da
lyvauti tokių įmonių vadovavi
me, naujų projektų planavime 
ir gautų sau priklausančią pel
no dalį.

Sovietų panašūs prekybos pa
siūlymai, paprastai, neleidžia už
sieniečiams kištis į planavimo ar 
vadovybės darbus ir verčia juos 
laukti, kol .pastatyta įmonė pra
dės gaminti prekes, kuriomis 
tada pradedama atsilyginti už 
investuotą kapitalą, šitokia biz
nio tvarka ne labu apeliuoja į 
vakarų biznierius, kurie linkę pa
tys tvarkyti savo kapitalą.

< GRAND CAY
WALKWl'tAYzT0^^^

FLORIDA'

1$ VBO PASAULIO
WEST J S £

\ GRAND --. ?% HaRSC- .<
\ 8AHAMA1MAND , d rS^A^f
W JL\ BERRY ISLANDS^*

MB 
area

BRIT, , HATT!
-HONDURAS 'f
LX^HK;aLaGUA/^Z“

Panama ( / yru
VENEZUELA

f’AC'T'A 
«CA COLOMBIA

SUTARTYS SU MASKVA NENUKREIPTOS 
PRIEŠ KINIJOS INTERESUS

PEKINAS. — Antradienį Amerikos ryšių įstaigoje Pekine 
buvo oficialiai iškelta Amerikos vėliava, ką atliko penki unifor
muoti Amerikos marinai, įstaigos apsaugos dalinys. Įstaiga per
kelta iš laikinų patalpų į naują, dviejų aukštų namą kuris sujung
tas su pasiuntinio David Bruce rezidencija. Kinai už rezidencijos 
pastatė nedidelį šiltadaržį, patyrę, kad ponia Bruce, diplomato 
žmona, labai mėgsta auginti rožes ir kitas gėles.

BELFASTAS. — Ketvirtadie
nį šiaurinė Airija dalyvauja sei
mo — asamblėjos rinkimuose, 
kurie dar padidino kovas ir te
roro veiksmus. Nušautas žino
mas politikas, katalikas Paddy 
Wilson, buvęs senos asamblėjos 
Senate, pagrindinės katalikų so
cialdemokratų partijos atsto
vas.

Nuo neramumų pradžios nu
šauta ar bombų spro girnose žu
vo 836 asmenys, jų tarpe 157 
žuvo šiemet. Teroro veiksmais 
užsiima ne tik katalikų IRA — 
slapta airių armija, bet vis dau
giau veikia ir protestantų Uls- 
terio Gynybos sąjunga.

Rabinai prieš 
mišrias vedybas

FALLASBURG, N. Y.—Ame
rikos žydų rabinai savo suvažia
vime nutarė kovoti prieš mišrias 
vedybas, kurias rabinų tarybos 
prezidentas Bernstein pavadino 
“dvasiniu genocidu”. Rabinai 
nutarė spausti religines ir pa
saulietiškas žydų organizacijas, 
kad jos į savo vadovybes nepri
imtų tokių žydų, kurie išteka ar 
veda kitų tikėjimų žmones.

Rabinų suvažiavimas- pamer
kė ir tokius rabinus, kurie su
tuokia mišrias šeimas. Jie irgi 
bus boikotuojami ir neįleidžia
mi į žydų organizacijų vadovy
bes. Rabinų kalbose pabrėžta, 
kad mišrios vedybos pasiekė 
“epidemijos proporcijas”.

PHNOM PENHAS. — Kam
bodžoje stiprios kovos vyksta 
15 mylių nuo sostinės. Ameri
kos bombonešiai mėto bombas 
į priešo pozicijas ir sprogimai 
drebina miesto namus. Atmu- 
šus komunistus vienoje vietoje, 
jie pradeda puolimą kitoje. Ar
tilerijos apšaudyme žuvo vokie
čių televizijos fotografas Dieter 
Ludwig.

! WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmai nubalsavo nutraukti 
lėšas karo veiksmams Kambo
džoje, tuo patvirtindamas ank
sčiau senate priimtą panašią re
zoliuciją.

JERUZALĘ___ Izraelio gy
nybos ministeris Moshe Dayan, 
57 m. susituokė Izraelio kariuo
menės vyriausio rabino gen. 
Mordecal Piron namuose su 45 
m. ponia Rash ei Korėm. Abu 
yra išsiskyrę ir abu turi suau
gusius vaikus. .

ROMA? — Dalyvaujant Itali
jos premjerui Andreotti ir New 
Yorko katalikų kardinolui Cooke, 
Romos gatvė “Via San Paolo 
Della Croce” buvo pavadinta 
nauju vardu “Via Cardinale 
Spellman”, tuo pagerbiant mi
rusį New Yorko kardinolą Fran
cis Spellman.

WASHINGTONAS. —, Prezi
dentas paskyrė patyrusį karje
ros diplomatą William Brewer 
ambasadoriumi Sudane, vietoj 
ten arabų teroristų nužudyto 
Cleo Noel.

KAIRAS. — Egipto preziden
tas Sadat tarėsi su Libijos Quad- 
dafi dėl abiejų valstybių sujun
gimo . federaciją. Nutarta steig
ti bendrą karo pramonę.

OTTAWA. —.Kanadoje važi
nėdama Britanijos karališkoji 
šeima negeria vietinio vandens. 
Ji atsivežė butelius su Malver
ne, Anglijoj vandeniu, nors ret
karčiais karalienė Elzbieta išge
rianti džino su tonikų, o princas ---------.----5—. . .
Pilypas neatstumiąs Škotijos vis- ’ centro įstaigą. Prezidentas, pa- 
kio taurelės. gal Deaną, žinojo, kad svarbūs
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Po 250 metu britu valdymo Bahamų salos liepos 10 d. gauna nepriklausomybę. Salyną sudaro viri 700 saly, iš 
kuriy tik 30 apgyventos, žemės plotas 4,404 kvadratinėsvylios ir gyventoją yra 168,000. Salose plačiai papli

tęs turizmas.

Turkijon pabėgo 
sovietų lakūnas

ANKARA. Sovietų lakūnas 
Vasil j ev, 31 metų amžiaus, at
skrido su .12 vietų DC-3 lėktu
vu į Turkiją ir paprašė politinės 
globos. Jo žygis vos nesibaigė 
tragedija, nes jis, skrisdamas 
virš Juodosios jūros, pamatė, kad 
baigiasi gazolinas. Vasiljevas ne
besuspėjo nuskristi į Trebizondo 
aerodromą, bet buvo priverstas 
nusileisti kukurūzų lauke, vos 
250 jardų nuo jūros pakraščio. 
Aerodromas dar buvo už 26 my
lių.

i Reuterio žiniomis, Vasiljevas 
yra iš Rostovo, civilinės aviaci- 

| jos lakūnas. Jis namie palikęs 
žmoną ir vieną vaiką. Turkijos 
vidaus reikalų ministerija svars
to lakūno prašymą. Lėktuvą nu
tartą sugrąžinti Sovietų Sąjun
gai.

WASHINGTONAS. — Vyriau
sybės sluoksniai atidengė, kad 
prezidentas Johnsonas 1968 m. 
rudenį, tuoj po rinkimų, buvo 
įsakęs FBI klausyti viceprezi
dentu išrinkto Agnew* telefoni
nių pasikalbėjimų. Johnsonas 
įtaręs, kad Agnew susiriša su 
P. Vietnamo prezidentu Thieu 
ir ragina jį nesutikti su Pary
žiaus derybų sąlygomis.

DEANAS TOLIAU KALTINA NIXONĄ
WASHINGTONAS. — Buvęs prezidento ^patarėjas John 

' Dean vakar tęsė savo parodymus senato Watergate komitete. Jis 
ne kartą patvirtino, kad prezidentas Nixonas žinojo apie bandy
mus pridengti skandalą. Dean pasiūlė priimti "melo” detekto
riaus” tyrimus. Baltųjų Rūmų spaudos pasekretorius Gerald 
Warren pareiškė San Clemente, kad prezidentas Nixonas toliau 
laikosi savo gegužės 22 d. pareiškimo, kad jis- nieko nežinojo 
apie bandymus paslėpti įsilaužimą į demokratų įstaigą Watergate 
pastate.

Vienoje apklausinėjimo vieto
je Deanas paminėjo lietuvius. 
Paklaustas, kokios buvo jo pa
reigos Baltuose Rūmuose, Dean 
atsakė, kad jo įstaigos darbas 
buvo surištos su techninėmis le- 
galinėm problemomis, ar tai 
būtų “lietuvio pabėgėlio” klau
simas (matyt, Dean turi galvoje 
Simo Kudirkos atvejį) ar de
monstracijų prieš Vietnamo ka
rą reikalai. Jis buvęs “ugniage
sys”, “pasiuntinys”.

Teisių ekspertai jau svarsto 
Dean liudijimus prieš preziden
tą. Pagal Deaną, prezidentas da
lyvavo su aukštais pareigūnais 
sąmoksle paslėpti faktus, lie- 

čiančiusįsilaužimą į demokratų

kio taurelės.
TOKIJO. — Japonai žvejai dalyviai paperkami, kad nesa- 

kovoja prieš chemikalų pramo- kytų tiesos. Prezidentas, pagal 
nę, kuri užteršia jūrų vandenį 
nuodingomis medžiagomis, nuo 
kurių nukenčia žuvys. Žvejai 
reikalauja kompensacijos iš val
džios įstaigų, nes gyventojai bi
jo pirkti žuvį Okayamos apylin
kėse, kur žuvyse buvo rastimer- 
kurio nuodai. Apie 6,000 žvejų 
su 1,500 laivų užblokavo Mizu- 
shima uosto’ įplaukimą. Ketu
rios chemikalų įmonės užsidarė, 
kol vyriausybė sumokės žvejams 
kompensacijas.

KAIRAS. — Egipto spauda 
kritikuoja Brežnevo — Nixono 
susitikimą ir komunikatą, kuria
me mažai kas pasakyta apie Vi
duriniuos Rytus. Tokia laikyse
na spaudos vadinama negatyvia.

TEL AVIVAS. — Izraelio 
premjerė Meir, kalbėdama mo
terų žurnalisčių suvažiavime 
juokais pareiškė, kad ji sutiko 
toliau būti premjere ir todėl, 
kad žinojo, jog jai pasitraukus, 
ta vieta teks vyrui.

Deaną, svarstė ir galėjo paža
dėti pasigailėjimo amnestiją 
Howardui Huntui, jei jis pri
siims visą kaltę dėl įsilaužimo. 
Prezidentas, pagal Deaną. žino
jo, kad kai kurie Watergate by
los dalyviai melavo teismui. Visi 
tie dalykai yra kriminaliniai nu
sikaltimai, jei jie pasitvirtins po 
visų liudininkų apklausinėjimo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Argentinoj vėl 
pagrobė 6 asmenis
BUENOS AIRES. — Nežiū

rint Argentinos prezidento Cam- 
poros įspėjimų, teroristai Cardo- 
bos mieste pagrobė šešis asme
nis, jų tarpe 11 metų vaiką, biz
nieriaus sūnų. Policija gavo val
džios įsakymą ieškoti teroristų 
ir sustiprinti kovą prieš nelega
lius ginklus.

Iki šiol teroristai nepaleido 
keturių pagrobtų užsieniečių biz
nierių, amerikiečio Thompson, 
brito Lockwood, italo Baratella 
ir vokiečio Gebhardt.

pa-

Siūlo Korėjų 
federaciją

TOKIJO. — Pietų Korėja
siūlė, kad abi Korėjos paduotų 
pareiškimus įstoti į Jungtines 
Tautas, tačiau šiaurės Korėjos 
diktatorius tuoj atsiliepė, kad 
Korėja turėtų būti suvienyta ir 
turėtų įstoti į .JT organizaciją 
kaip viena valstybė. Kol tas ne
įmanoma. reikėtų sujungti abi 
Korėjas į vieną federalinę vals
tybę ir ji turėtų Jungtinėse Tau
tose tik vieną delegatą.

Šiaurės Korėjos prezidentas 
Kim pareiškė, kad abi Korėjos

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
karininkai pripažįsta, kad kovos 
Vietname nesumažėjo po antros 
paliaubų sutarties pasirašymo. 
Jei mūšių apimtis sumažėjo, tai 
tik dėl prasidėjusio lietaus sezo- Į dalys turėtų sušaukti platų sei- 
no, kada visada puolimai būdavo mą, kuriame dalyvautų abiejų 
mažesni. Didžiausias komunis-j pusių visų gyventojų sluoksnių 
tų spaudimas jaučiamas Mekon- Į atstovai. Jie turėtų pasisakyti 
go žemupyje. Politinės derybos I dėl federacijos įsteigimo, 
irgi neina į priekį. Pasikeitimas-------------
karo belaisviais ir politiniais’ • Dviem buvusiems belais- 
kaliniais susitrukdė abiem pu- riams — karininkams iškeltos 
sėm nesusitarus, kuriose vieto- bylos už bendravimą su priešu 
vėse kalinius paleisti. i Hanojaus stovykloje.

vyriausybes
ROMA. — Politinėms dery

boms dėl naujos vyriausybės 
sudarymo vykstant labai pama
žu, Italijoje vėl dažnai girdisi 
balsai, kad šalis geriau gyvena 
be vyriausybės, negu su ja. Dar
bininkų unijos nestreikuoja, nes 
nėra kam įteikti savo reikala
vimų. Niekas nedemonstruoja 
prieš valdžia, nes jos nėra. Vi
sus reikalus tvarko valdininkai, 
biurokratai.

Dar praeis kelios savaitės, kol

Washingtone buvo paskelbta, 
kad prezidento patarėjas Kissin
geris praėjusią savaitę ilgai kal
bėjo su Kinijos atstovu Wash
ingtone Huang Chen, kuriam jis 
paaiškino Brežnevo vizito Ame
rikoje tikslus ir nuramino, kad 
Amerikos derybos su Sovietų 
Sąjunga jokiu būdu nereiškia, 
kad bus pažeisti Kinijos intere
sai. Kinų diplomatas ilgai klau
sinėj ęs apie susitarimą nenau
doti branduolinių ginklų, įtarda
mas, kad tas susitarimas nu
kreiptas prieš Kiniją.

Japonijos korespondentai pa
skelbė iš Kinijos, kad premjeras 
Chou En Lai planuoja spalio 
mėnesį lankytis Wash:’-*tone. 
Kinijos spauda iki šiol nieko ne
rašė apie Brežnevo kelionę Ame
rikon, tačiau Washingtone yra 
žinoma, kad Pekino vyriausybė 
su nerimu žiūri į staiga pagerė
jusius Amerikos-Sov. Sąjungos 
santykius. Pats Kissingeris pa
reiškė penktadienį spaudai, kad 
jis neturįs “jokios priežasties 
galvoti, Kad kinai pritars abi
pusiam Amerikos-Sovietų Ęąjun- 
gbs’^sušttarimui, nežiūrint ko
kios būtų pasekmės tokio susita
rimo”.

Pekino valdžios pažiūras daž
nai pareiškia Hong Kongo komu
nistų laikraštis Wen Hui Pao, 
kuris rašė, kad susitarimas ap
riboti strateginius ginklus ne
reikšmingas, nes abi valstybės 
turi pakankamai tų ginklų ir 
tik siekia išlaikyti atominį mo-

• Indijos mokslininkai pa
skelbė, kad Kinija vakar išsprog
dino Sinkiango provincijoje ato
minį užtaisą, vieno ar dviejų 
milijonų tonų TNT stiprumo. 
Sprogimas įvyko atmosferoje.
• Prezidentas Nixonas va

kar vetavo įstatymą, kuris nu
trauktų Kambodijai paramą. 
Sen. Mansfieldas pareiškė, kad 
šis veto gali sukelti konstitucinę 
krizę.
• William Workman, 43 m.,

suimtas už septynių asmenų, jų 
tarpe savo tėvo ir motinos nu
žudymą Čikagos Palos Hills apy
linkėje. Paaiškėjo, kad jis ke- premjero Rumor vyriausybė bus 
lis kart buvo bepročių ligonine- ‘ sudaryta ir patvirtinta. Tuo tar- 
je. Į pu italai vyksta atostogauti, gy-
• P. Vietnamo vyriausybė, venimas eina toliau ir interreg- 

pareiškė, kad Amerikai nutrau-1 numas nesukelia niekam rūpes- 
kus karinę paramą Kambodijai, i čių, išskyrus politikus, kurie 
P. Vietnamas svarstytų tokią pa- stengiasi patekti į naują val- 
ramą pats duoti. Amerikos bom
bardavimų sustabdymas Kam- 
bodijoje grėstų p. Vietnamo sau
gumui, pareiškė Saigono vyriau
sybė.
• Indijos vandenyne nusken

do Indijos laivas, žuvo 49 žmo
nės.
• Abraham Beame, žydų kil-. Medicinos Sąjungos (AMA) su-

mės demokratas, laimėjo New važiavimas išrinko Russell Bur- 
Yorko mero demokratų pirmi- ton Both sąjungos prezidentu 
nius rinkimus, nugalėdamas Her- vienieriems metams. Jis gyve- 
man Badillo. na Erie, Pa. Prieš studijuoda-
• Senato teisinis komitetas mas mediciną, Roth baigė Yale 

vienbalsiai patvirtino Kelley universitetą, anglų kalbą, ir ban- 
nauju FBI direktoriumi. Pilnas dė tanti rašytoju.
senatas jį turi patvirtinti iki lie-' Gydytojų suvažiavime paaiš- 
pos 4 d.

Kissingeris bandė nuraminti- 
Kinijos atstovą, kad Amerika ne
sirengia pakenkti Kinijai. Pa
našūs nuraminimai sekretoriaus 
Rogers buvo perduoti Nato vals
tybių ambasadoriams.

džią.

Baigė gydytojų
suvažiavimą

NEW YORKAS. — Amerikos

.kėjo, kad didžiausias rūpestis 
į tai sąjungai yra pasiūlymai įves- 

WASHINGTONAS. — Pre- ti Amerikoje valstybinį sveika- 
kybos departamentas skelbia, I tos draudimą. Trys gydytojai 
kad gegužės mėn. prekyba su iš penkių pasisakė apklausinėji- 
užsieniais Amerikai vėl davė me, kad jie nepatenkinti dabar- 
deficitą — 157.9 mil., nors ba- tine medicare programa ir jos 
landžio mėn. davė 196.3 mil. dol.' gydytojams mokamais pinigais, 
perteklių.

DETROITAS. — Vyriausybei 
spaudžiant, kad visi automobilis
tai užsidėtų apsaugos diržus, 
Fordo bendrovė pagamino dir
žus. sujungtus su motoro už
vedimo raktu — ignition. Kol 
vąiruotojas neužsideda diržų, 
motoras neužsiveda.

Apie 35% gydytojų pasakė, kad 
jie arba boikotuotų valstybinį 
sveikatos draudimą arba visai 
nebepraktikuotu medicinos, jei 
tokia sistema būtų Amerikoje 
įvesta.

Suvažiavime kalbėjusieji dak
tarai ypatingai puolė senatorių 
Kennedy ir Griffiths pasiūlytą

Darbininkų žmonos 
demonstruoja

SANTIAGO. — Apie 1.000 
moterų atvyko į Čilės sostinę 
Santiago protestuoti prieš vy
riausybės politiką streikuojan
čių vario kasyklos EI Teniente 
darbininkų atžvilgiu. Jos visos 
yra darbininkų žmonos. Jų at
vykimas sukėlė muštynių tarp 
valdžios šalininkų ir darbinin
kus remiančių studentų.

Prezidentas Allende priėmė 
darbininkų žmonų delegaciją ir 
kalbėjo su jomis apie valandą 
laiko. Sostinėje yra ir nemažai 
streikuojančių darbininkų, apsi
gyvenusių universiteto rūmuose, 
kuriuos valdo opozicijos žmonės. 
Valdžia tvirtina, kad ji negali 
pakelti vario darbininkų algų, 
nes infliacija ir taip jau siekia 
240% per metus. Darbininkai 
tvirtina, kad jų algos dabar ma
žiau gali pirkti, negu tada, kai 
kasyklą valdė amerikiečiai.

įstatymą, kuris "nacionalizuo
tų” sveikatos patarnavimus. 
Kaip žinoma. Amerika yra vie
nintelė moderni valstybė, kuri 
sveikatos reikalus tvarko 19 
šimtmečio metodais. Daktarai 
ir ligoninės lupa nuo sergančių, 
kiek nori.
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dainavo keletą pusiau latviškų 
liaudies, pusiau šlagerinių dai-

iaimingąį.kaip 
ebėjo birželio

Rengiasi klausinėti 
kitus aldermanus

Now Bondsmature in 
less than 6 years.

That’s one reason 
Bonds are so popular 
nowadays. They’re

Jūs jiems pa tarnaukite, nuneškite 
j Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bgndrovg. -Tenąi, jūsų doleriai, bus 
saugioj vietoj ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą.

A lot of people don’t, 
buy U.S, Savings Bonds 
because they think it 
takes them 10 years 
to mature. Take another 
look. The old green Bond

of the surest ways to 
build a nest egg fox 
something (or someone) 
special.

UJS. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 months. If you don’t

a 10-year extension, 
privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds 
mature at just the right 
age for you.

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

mės drebėjimas bus kažkur apie 
Bostoną,

Jeigu, ji ir ton drebės, tai te
gul tik drebąj 
Montrealyje

žemė sudrebėjo jau kelis kar
tus, bet nė vieno karto nelai
mių nebuvo.

Po tokio laimingo mūsų žemės 
sudrebėjimo. ir šiuo kartu mon- 
treal iečiai kalba, kad mokslinin
kai pranašaują jog sekantis že-

MįtįĮand. Saviqgg. aptar
nauja taupymo ir nama 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mps norė
tume būti Jums naudingi 

ateityje. '
Sąskaitos •jxfcauifo*, J*fL<j
’• $20.009,

netikėtai nuo širdies 
mirė Adomas šernas.

KOt’KFORO, 11L
Palaidojome Adomą Šerną,

S5.000 or more 
Savings

L er< iiicme

90 Day 
Passbook 
Account*

Regular 
Passbook 
Account

■’»s*hook Savlr 
AH accounts a 
pounded daily 

oa«d. quarterl

2 Yeats Savings. 
Certificate 

(Minimum $5.009)

Federalinnės valdžios pro
kuroras yra pasiruošęs apklau
sinėti dar kitus šešis Chicagos 
miesto aldermanus, keliais at
vejais pasipinigavusius iš šo
nų keitimo biznio. Miesto sa
vivaldybe* yra priėmusi nuosta
tus, kurie neleidžia* daryti jo
kių zonų pakaitų be vietos al- 
dennano sutikimo.

Paprastai miesto zonos labai 
nenpriai keičiamos. Jeigu yra 
rezidencinė zona, tai gyven
tojai nori, kad ji tokia ir pasi
liktų. Gyventojų ir namų savi
ninkų reikalus ginantieji al- 
dermanai rūpinasi gyventojų 
gerove. Zonų keitimo reikalas 
Chicagoje tapo pasipelnymo 
tikslas. Aldennanam nereika
linga keisti zonų, Užtenka, kad 
jie tylėtų, kai kuris kontraklo- 
riųs, norėdamas pastatyti di
desnius namus ir išardyti ra
mių gyventojų apylinkę. Jo ty
lėjimu zona pakeičiama.

Aldermanas Casmir Staszcuk 
šitokiu tylėjimu uždirbo $9,000. 
00. Al Allen jam davė tris di
delius kyšius, bet jam sugadino 
visą politinę karjerą. Jis turės 
pats pasitraukti iš aldermano 
pareigų. Jeigu jis nepanorės 
tai padaryti, tai kiti alderma- 
nai jį išvarys iš miesto tarybos. 
Jis yra respublikonas, tai jis 
išlėks dar greičiau.

Prokuratūra jau patraukė; 
teisman 55 vvąrdo ąldermaną. 
Joseph Jambroųę. Balandžio 
mėnesį prisiekusiųjų teismas

sius mokslus baigusiems žmo
nėms. Trys broliai šernai — 
Adomas, Petras ir Jonas — išėję 
kryžių kelius ir išgyvenę dide
lius pavojus, pasiekė šią laisvės 
šalį ir apsigyveno Rockforde, 
kuriame Adomas pragyveno iš
tisus 21 metus.

Adomas šernas sulaukė 67 
metų amžiaus. Mirtis jį paėmė 
labai anksti. Jis dar galėjo bū
ti ..naudingas bent dešimtį. Čia 
jam nieko nebetrūko, jis buvo 
viskuo aprūpintas. Tylųjį. Ado
mą, kaip čia jis buvo vadinamas, 
visi gerbė. Jis buvo naudingas 
organizacijos darbe, nes mokėjo 
organizacijose bendrą darbą 
dirbti. Jis galėjo pakalbėti, bet. 
mokėjo ir patylėti. Subuvimuo
se jis dalyvaudavo.su šeimą. Jis 
turėjo daug draugų, nes mokė
jo su žmonėmis gr-a^iąj sugyven-

Nuo 
1914 me

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

Praeito pirmadienio vakarą, į 
koplytėlę susirinko, daug, žmonių, 
buvusių velionio 'drąugų. Kiek
vienas norėjo p;
pamatyti ir atsisveikinti. Kars
tas buvo puikus.’ Laidojimo ko
mitetas prašė žmonės gėlių ne
pirkti. Gėlėms skiriamus pini
gus prašė aukoti paminklui pa
statyti, vienok gyevų ggjįų. bu
vo daugybė. Jis buyo pasken
dęs gėlėse.

Veidas buvo ramus, net rna? 
tesi įgimta jam. Šypsena,

Adomo šerno jaunų dienų 
draugas, kun. Stasys Neimanas, 
Chicagos Evangelikų Reforma
tų bažnyčios gėneralmis super
intendentas, atvažiavo net iš 
Chicagos. Liūdesio, valandoje 
jis tarė labai jautrų žodį, pa
lietusį daugelio- širdis. Jis pa
skaitė kelias ištraukas iš šven
tojo rašto ir papasakojo kelis 
jaunų dienų priminimus.

Kunigo žodžiai apie Biržus, 
ten vykusį lietpvjjj gyvenimą, 
ten buvusias mokyklas giliai 
įstrigo į kiekvieno širdį.

Antradienį susirinko dar dau
giau žmonių. Ypatingai daug 
jų buvo apie 11 valandą, kada at
ėjo laikas lydėti* velionį į kapus, 
vargonai tyliai grojo laidotuvių 
muziką, o žmonės ruošėsi išly
dėti velionį amžinon kelionėn.

Prie karsto pasirodė jaunas 
metodistų bažnyčios kunigas 
Dr. McElvany. Jis pats pasimel
dė angliškai, vėliau pakvietė 
kun. Neimaną sukalbėti maldą 
lietuviškai. Jis šeimos — žmo
nos, sūnaus, brolių — ir draugų 
vardu atsisveikino su velioniu.

Tylusis mūsų. Adomas pama
žu pradėjo savo kelionę, amžiny
bėn. Tik tada sužinota, kad iš 
Kalifornijos atvyko ilgametis 
velionio draugaę biržietis adv. 
Jonas kutra ir didokas būrys 
draugų iš Chicagds.

Didelis skaičbib automobilių 
išlydėjo Adoniu į Greewood ką-

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

pines. Kun. Neimanas prie ka
po. atliko; reikalingą atsisveiki
nimą... Tada nuleido karstą į 
duobę.

Tada adv. Jonas Kutra papra
šė visus susirinkusius nužengti 
prie jo brolio kapo, kuris buvd 
tiktai skersai kelio. Prie Petro 
Kutros kapo, taip pat biržiečio, 
kun, Neimanas sukalbėjo maldą 
ir gražiai, jį prisiminė.

Tada visiems laidotuvių daly
viams buvo padėkota už atlydę- 
jimą. į kapus. Visi paprašyti už
eiti į; Lietuvių Klubą užkandai. 
Ten nuvyko apie šimtas lietuvių, 
šeimininkės Stružienė ir Petrai- 
tienė jau buvo paruošusios užr 
kandą ir laukė. Jos. pagamino 
skanius pietus. Susirinkusieji 
gražiuoju prisiminė velionį.

Nuoširdi mano užuojauta 
žmonai, sūnui ir broliams šer- 

žvalgas

Po paskaitos, sekė koncertinė 
dalis, kuriqjfi pradžioje pasirodę 
estai.

Pianistas A. Mastė paskambi
no estų kompozitorių kūrinius.

Liūdna buvo klausytis tokio 
gero, tiek nuotaikingai ir tokia 
tobula technika maestro, skam
binančio tokiu blogu instrumen
tu. Ir šioje scenoje kaip ir be
veik visur mokyklų salėse, va- 
dpyybėrpj pąstąčiug puikias 
ąųkštąs debesis siekiančias mo
kyklas, puošnią? sales su gerai 
įrengtomis, erdviomis, scenomis, 
pritiktą pinigų į§į©įi. gerą 
instrumentą.

Sekė mažas, vos 10-ties dai
nininkų mišrus choras padaina
vęs keletą estiškų dainų. Užbai
gai, kartu su choru, visi salėje 
buvę ėstai pagiedojo savo himną.

Antrieji koncertavo latviai.
7. kanklininkės savo švelniais 

balseliais dainuodamos, kanklė
mis pritardamos, svajingai pa-

l’rie Dominion Square žųyu- 
si<ms paipiųkJo su vėliavomis 
at ygiavę lietuviai, estai ir lat
viai, padėjo vainiką ir pakvie
tė ne taip jau gausiai susirinku
sius į minėjimą, kuris įvyko 
Westmount Ęjgh. School sąjęje. 
Mokyklos didelė graži salė čią 
jau buvo beveik pilna lietuvių, 
estų ir latvių publikos.

Pagrindinę turiningą kalbą 
apie tautų laisvę ir demokratiją 
angliškai pasakė Loyolos College 
rektorius PatrickMąlonę S.J.

Dabą r tint* vyriausybė nori 
apvalyti didmiesčius nuo kyši
ninkų, no ričių labai greitai 
pralobti: Kyšiai atsiliepia į 
miesto gyventojų gerbūvį. Jei
gu pakeičiama rezidencinė zo
na, tai kiekvienas tos zonos 
namo savininkas nuskriau- 
džiamas, nes jo namo vertė 
pradeda mažėti. Kyšininko ban
ko sąskaita auga, o žmonių na
mų vertė eina mažyn.

Aldermanai gauna gana di
deles algas. Jie pajėgia ir iš 
šalies užsidirbti, bet jie neturi 
duoti blogą pavyzdį, jiems nė
ra jokio reikalo imti kyšius. 
Dabar reikalai taip susiklostė, 
tad be didesnio kyšio negali
na zonos pakeisti.Visai 

smūgio 
Įvairūs negalavimai .jį gana se
niai kankino, nors paskutiniais 
dviem metaįs jis nebuvo ligonis. 
Išėjęs į pensiją, jis jautėsi ga
na gerai. Pensionierius ramiai 
gyveno. Pastatė jam naują na
mą, tai jame vig ką nors dirbinė
jo, taisė ir pertaisinėjo pagal sa
vo norą.

Ūmai pasijuto blogai. Žmona 
tuojau išvežė jį į ligoninę, kur 
jis ir mirė. Gydytojai bandė jį 
•sustiprinti, bet nerado pagalbos.

Adomas šernas gimė ir augo 
Lietuvoje, tėvo Jono, 4 brolių 
ir 5 seserų gražioje Šernų šeimo
je, gyvenusioje Biržų apskr.

Užėjus karo audroms’ vienam 
okupantui paskui, antrą įsibro
vus į Lietuvą, -rfeas* ramus ir 
gražus nepriklausomos Lietu
vos gyvenimas buvo sutremptas. 
Lietuvon įsiveržę rusai pasiry
žo visiškai sunaikinti laisvą ir 
demokratinę Lietuvą, šimtai 
lietuvių mirė nuo priešo kulkų, 
tūkstančiams teko prarasti gy
vybę kalėjimuose ir policijos 
centruose.

Sunku buvo paprastiems Lie
tuvos gyventojams, dar sunkiau 
buvo pamokytiems ir aukštuo

li tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose* už S5,00, užsakant pasta reikia 
pridėtį 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip- pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių ’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted. Street — Chicago, 60608

Po latvių himno, kurį giedojo 
ir lietuviai, sekė mūsų Aušros 
Vartų parapijos oktetas, akom- 
ponpqjant ir kartų, diriguojant 
M. Roch,

Gerai išlavintais, stipriais ir 
gražiais balsais bei puikia inter
pretacija jie padainavo keletą 
šiam liūdnam minėjimui tinka
mų dainų.

Galę buvo giedamas mugu 
hįmnag, kurs buvo varomas to- 
'kiu greitu tempu, kad ne tik 
pradėję jį giedoti latviai, bet ir 
lietuviai negalėjo suspėti ištarti 
himno žodgių.

Rodos norėta kuogreičiausiai 
baigti tą. iškilmingą liūdną kon
certą,.

Jis ir buvo bąigtąs 10 vai. vak. 
Q. gal ir skubėjome nesąmonin
gai nujausdami, kad namie mū
sų laukė didelė staigmena!

Atvykę nąjno, sužinojome iš 
radijo ir televizijos pranešimų, 
kad pakol, męs ramiai klausėmės 
koncertų salėje, Montrealio va
karinėje dalyje įvyko žemės dre
bėjimas. Vietomis buvęs tiek 
stiprus, kad net namai pajudė
jo, bet matyti Montrealio namai 
statyti stipriai ir jie atlaikė že
mės smūgius nesugriuvę ir jo- 
kiiį nuostolių nebuvo.

Mūsų gražus Montrealis lai
mingas, kad nors per tuos 22 
metus kaip mes čią gyvename,

jį pripažino kalbi | paėmus 
$5,600.00 kyšį. Jis jau ^teis
tas dviems metams kalėti.

Aldermanas Stagzcdk taukia 
bausmės, jis jau ■; pripažintas 
kaliu. Jau suruoštos teismas 
alder uuuuii Joseph Po tempą. 
Jam taip pat gresia pavojus bū
ti nuteistam.

Prokuratūra turi Allen paja
mų ir išlaidų knygą. Atrodo, 
kad iš jo kyšius bus gavę ir kiti 
aldermanai, kurie gražaus pi
nigų pasidarė tylėjimu,

Prokuroras Samuel Siuinnęr 
nieko aiškaus ne tvirtina, bet 
nurodo, kad šiomis dienomis 
bus apklausinėjami k.ejj kiti 
kvšininkai.

NAUJIENOS
ed Street Chicago, IIL 60608
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dalyvaudavo.su


TEGUL SKAMBA MCSU DAINOS..
Jei pastaroji pasidarys tik šo
kančia, tai tik dėlto, kad ši tau
tinio meno šaka bus buvus la
biau skatinama, remiama ir ne- 
pritrūkusi prieauglio. Kol išeivi
jos jaunimas tautinius šokius 
mėgsta, dalyvauja sambūriuose, 
tol tie šokiai išgarsinti, šokant, 
nereikia liet, kalbos. Dažnai šo
kių būrelyje dabar jau dalyvau
ja ir kitataučiai.

Kas kitas su daina, čia jau 
reikia pramokti sklandesnio žo
džių ištarimo ir, apskritai, tu
rėti kalbos nuovokos.

Iš pačių šokančiųjų dar vis 
atsiranda šokių vadovų. Gi cho
re dainuodamas, dirigentu nepa
sidarysi, kad ir gerą balsą ar 
klausą turėsi — čia jau reikia 
tam tikro pasiruošimo. Chorai 
vargsta dėl vadovų ir daininin
kų prieauglio stokos ir nepakan
kamos visuomenės paramos.

L. B-nės tarybos narys J. Ja
saitis š. m. “Draugo” 199 n-ry 
priminė, kad jau laikas rūpintis 
liet, dainos likimu. Esą labai

Po IV-sios tautinių šokių 
šventės netikėtai susidomėta, 
kaip save, savo tautą, teisingiau 
aptarus. Ar ją laikyti daininin
kų tauta, kaip iš seno įprasta, 
o gal dabar jau šokėjų? šiuo 
klausimu išsitarė š. m. “Darbi
ninkas”, 31 nr., taip samprotau
damas: “...žinoma, žiūrovų skai
čių (šokių šventėje) padidino 
ir jaunimas, iš visų kraštų su
plaukęs į savo kongresą. Bet 
vis dėl to tai rodo, kad šokis, 
kaip viena iš liaudies meno ša
kų, įgyja vis daugiau populiaru
mo ir lenkia dainą”. Ypač po 
labai sėkmingo “Grandinėlės” 
pasirodymo Čikagoje esą pradė
ta spėlioti, ar tik jau nebūsime 
šokanti tauta.

Tačiau amžiais susikūrusio 
tautos charakterio dabartinė iš
eivija nepakeis. Nepakeis jo nei 
raudonieji, versdami mūsų tau
tiečius tėvynėje visose gyveni
mo srityse šokti pagal Maskvos 
muziką, šiuo atveju nedera ta
patinti visos tautos su išeivija.

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti Su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psL $4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai ką ji ten matė, kokias 
kalbės girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.00. Yra taip pat

P. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU 1 VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 pst $3.00.

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

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

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

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami.

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608 

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

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus,

. .... • . Kai aitvarai ir laumės
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
stems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulid. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vende Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato. 24 psl., gra
fas leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams Dail. V. Siman- 
kevičiaūS iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato. Įdėtais viršeliais, gausiai dail J. Kiburo iliustruota. 64 
pat, kaina 5 dol

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
8. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. DaiL 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dafl. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

& Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir femai- 
čud bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iŠ pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — nusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

ar

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

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 a$ daugiau egzempliorių, 

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

1739 So. Halsted St, Chicago, IIL 60608

rašo 
liau

nony festivalyje dalyvaus ir šis senovės Amerikos, kaip |ą ap- 
mormonai, karys su sena Amerikos "valstybės" vėliava. To- 
matosi iškelta dabartinė vėliava. Festivalis Palmyra N. Y.

’ įvyks liepos 27 dieną.

retai kuris nors dainininkų sam
būris kreipiasi į bendruomenės 
įstaigas, prašydamas piniginės 
paramos, nes ne lėšų jiems stoka. 
Jiems trūksta balsingų daininin
kų prieauglio ir paskatos iš ša
lies. Ypač esanti jaučiama jau
nimo stoka. Kur tik pritrūks 
jaunimo, ten pritrūks ir ateities.

O tačiau tautą prikėlė ir žy
giams pažadino mūsų daina. Dai
nomis yra virtę daug ankstyves
niųjų mūsų poetų patriotinių ei
lėraščių, kurie ir dabar tebedai- 
nuojami.

Tautoje yra susikūrę ir seni, 
būdingi, saviti šokiai, kurių per 
trumpą laisvo gyvenimo laiko
tarpį savoje valstybėje nepajė
gėme iš laiko užnašų atsikasti. 
Dabar turimieji į lietuvišką sce
ną drąsiau atėjo, tik nepriklauso
mybę atgavus. Gi daina lietuvį 
gaivino ir guodė nuo lopšio ligi 
karsto. Iš amžių gilumos ji at
skamba krivių dainomis, kank
lėmis palydima, ir nenutrūksta
mai aidi ligi dabarties laikų.

šokiui reikia atsidėjimo, at
vangos nuo darbo, laisvalaikio. 
Daina lengvino nuolatinį kasdie
nos darbą. Ji skambėjo, girnoms 
ūžiant, staklėms trinksint, linus 
raunant, šieną grėbiant, karan 
jojant ir iš jo grįžtant. Nepri
klausomybės laikmečiu, vasaros 
darbymečio vakarais, kaimuose 
ligi vidurnakčio skambėdavo jau
nimo dainavimas.

Neliko neišdainuota ir parti
zanų žūtbūtinė kova už laisvę. 
Beviltišką savo dalią daina iš
reiškė ir Sibiro tremtinys. “Dai
na mums vargą vargt padėjo, 
daina iš vargo išvaduos” — guo
dėsi K. Boruta. Liūdnosios ar 
pajuokiančios dainos į save įsiur
bė ankstyvesniųjų okupacijų ir 
šiandieninius Lietuvos žmonių 
išgyvenimus.

Kai kurių Lietuvos sričių ves
tuvinės apeigos, galima sakyti, 
yra tikros kaimo operos: josey i. c* • j
kiekvienai apeigos daliai vis pri
taikyta kita daina, kitokia melo-

dija. Atimdamas iš lietuvio 
ną, sužalosi jo sielą. Ljna, sužalosi jo sielą. Lygia gre
ta su daina Lietuvos kaimuose 
skambėjo ir giesmės. Jos skli
do laukais, .numirėlį lydint, pa
sėlius ir pakėlė kryžius šventi
nant, gegužinėse pamaldose ir

karnos aprangos. T

sėlius 
nant, 
kitomis progomis.

Nuo pat čion atvykimo dienos 
aš nuolat šiame krašte pasiden- 
du dainavimo. Juk čia negirdė
si nei karių, žygiuojančių su 
daina, nei Šiaip jaunimo ar mok
sleivių sutelktinio dainavimo ko
kioje iškilmėje ar parado metu, 
čia miestai būtų nebyliai, jei 
ne kurtinantis mechanizacijos 
triukšmas, čia net ir kaimai per
skverbti gūdaus motorinio ūže
sio.

šiais laikais, kai televizija be
veik užgožė radiją, kuris nerodo 
vaizdo, o tik leidžia garsą, regi
masis menas ir šiaip tokio pobū
džio pramoga pirmauja. .Apskri
tai, dabarties žmonės, ypač ame
rikiečiai, vaizdines pramogas la
biau mėgsta, negu ’klausos. Ta
tai patvirtina žmonių minios, su
plaukusios žiūrėti sporto rung
tynių. O simofimai orkestrai ir 
chorai be pašalinės paramos ne
pajėgia išsilaikyti. ... /

Mūsų tautinių šokių sambū
riai savo drabužių spalvingumu 
ir judesių įvairumu mėgiami ir 
kitataučių, žiūrovui čia nerei
kia net išmonės apie dalyką, jam 
užtenka pasigėrėti patraukliu 
vaizdu.

IV-j e šokių šventėje tarp Sfe
rų sambūrių buvo ir nepakanka
mai paruoštų, nenusisekusių 
būrelių, pasitaikė ir visai netin-

je pnihioje, ir tik;ja»1 
tišSb žiūrovo' fids gal
Šiaip publika, 
laidžiai, nusiteikusi, tik stebėjo 
ir gėrėjosi, tarpais net graudi
nosi. ' •”

Sukelti tokius įspūdžius su 
daina jau sunkiau sekasi, ypač
kai svečiais dalyvauja kitatau
čiai. Nesuprasdami žodžių, jie 
labiau paiso melodijos, įsiklau
so į bendrą skambesį, balsų dar
ną, atlikmo lygmenį.

Išeivijoje, kai tautinei gyvy
bei nuolat pavojus, visos savito 
meno apraiškos lygiai ugdyti
nos ir remtinos^ Būtų didelė žala 
ir lietuviškos dvasios suluošini
mas, jei dėl rūpestingumo sto
kos ir atlyžimo, liet, dainą nu- 
stumfume į šalį. M, š.

l Atidengtas Zenono
Praėjusį sekmadienį, balan- 

I džio 24 d., Šv. Kazimiero Lietu- 
. vių kapinėse prie a. a. dail. Ze- 
* nono Kolbos paminklo susirin- 
l ko gausus būrys jo draugų bei 
gerbėjų. Kan. V. Zakarauskas 
pašventino paminklą; Inž. D. 
Adomaitis pasakė trumpą kal
bą, pabrėždamas velionio Kol
bos nuopelnus ir jo idealizmą 

į Lietuvai. Jis buvo taurus lie- 
Į tuvis ir Čiurlionio galerijos stei- 
1 gėjas. Jis kruopščiai paruošė 
i Genocido parodą ;r rūpinosi 
1 Čiurlionio galerijos likimu, ku- 
rioj surinkti meno kūriniai yra 
skirti nepriklausomai Lietuvai.

Ponia Emilija Kolbienė ir jos 
I dukra dail. Dalia Kolbaitė, vi- 
i sus paminklo atidengime daly- 
1 vavusius pakvietė pietums į “The 
Į Mansion” restoraną, 6250 W. 
j 63 gatvė. Pietų metu dail. VIa- 
I ’•

Lietuvių meno 
paroda Washingtone

Paroda rengiama ryšium su 
Pasaulio Lietuvių seimu, kuris 
įvyksta Washingtone rugpjūčio 
30—rugsėjo 2 dienomis. Jos ren
gimu rūpinasi komisija: Dalė 
Lukienė, Vida Zubkienė ir Algis 
Žemaitis. Jau susitarta su Cor
coran meno galerija, kur paro
da vyks nuo rugpiūčio 10 d. iki 
rugsėjo 5 dienos. Bus išstatyta 
daugiau nei aštuoniasdešimt lie
tuvių dailininkų darbų, kurie už
ims tris didelius galerijos kam
barius pirmame aukšte.-

Corcoran meno galerija yra 
vienas žinomiausių meno muzie
jų Washingtone. Prie jos vei
kia ir meno mokykla. Jos rū
mai yra pačiame miesto centre, 
vos kelios gatvės nuo Baltųjų 
rūmų.

Apie lietuvių meno parodos 
rengimą D. Lukienė taip papa
sakojo: “Su galerijos vadovybe 
buvo jau šią žiemą pradėta tar
tis dėl lietuvių dailininkų darbų 
parodos. Galutinai buvo nu
spręsta išstatyti ne daugiau 
kaip dvylikos lietuvių dailinin
kų darbų, parenkant šešis tapy
tojus ir šešis grafikus, neliečiant 
kitų meno sričių”.

Galerijos vadovybė iš prista
tytų dailininkų pasirinko šiuos 
tapytojus: Adomą Galdiką, Zitą 
Sodeikienę, Kazį Varnelį, Vytau

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

SAVINGS

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKATTON $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 h 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, antradieni nuo 9 ryto iki 4 po pietų. 
Ketvirtadienį nuo 9 iki 6 vaL vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. 
vak., o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

įsteigto 1923 mėtoto TeL 421-3076

Kolbos paminklas
das Vaitiekūnas ir Mikas Šilei
kis tarė po žodį, pabrėždami ve
lionio Kolbos nuopelnus. Šilei
kis be kita ko, pasakė, kad Ze
nonas Jiolba pastatė sau gyvą 
paminklą — Čiurlionio galeriją 
ir Genocido parodą, ko mes ne
galime nei paneigti, nei užmirš
ti. Daugiau, kaip metai suėjo 
nuo a. a. Z. Kolbos mirties, bet 
mes su liūdesiu minime jo kil
nius darbus, netekę gero lietu
vio ir menininko.

Paminklas simboliškas. Pil
kas granitas kryžiaus formos, 
kurio viršutinėje dalyje ovale 
iškaltas Kristaus veido profilis, 
paimtas iš velionio vitražo pro
jekto. Apačioje, dešinėje pusė
je, — kuklus skoningas įrašas: 
“dail. Zenonas Kolba, 1909— 
1972”, o apačioje centre stam- 
besnėm raidėm iškaltas vardas 
Kolba. Kor.

tą Virkau, Viktorą Vizgirdą ir 
Kazimierą Žeromskį, ir grafi
kus: Vytautą Igną, Vytautą Jo
nyną, Ireną Mitkutę, Viktorą 
Petravičių, Romą Viesulą ir Da
lią Aleknienę.

” D. Lukienė pažymėjo, kad ga
lerijos direktorius Roy Slade, at
rinkdamas šiuos dailininkus, sie
kė ne tik įvairumo išraiškoje, 
bet ir apjungti įvairaus amžiaus 
bei įvairių meno krypčių Iietu- 

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4:00 dabar tik$3.00
Minkštais .viršeliais tik ------------------------------------------------$2.00

Dr. A. J. Gussen AUKITA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar

. tik -____ _ _____________ :--------------------------- S1J0
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

MAakAW

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

yiu.i dailininkus; gyvenančius ir 
dirbančius Amerikoje.

Galerijos kuratoriai ir prie 
jos veikiančios meno mokyklos 
vadovybė, anot D. Lukienės, yra 
gyvai susidomėję lietuviais dai
lininkais, lietuvių menu ir rū
pinasi parodos pasisekimu.

Lietuvių meno paroda yra 
įtraukta j Corcoran galerijos va
saros parodų kalendorių, kuria
me rašoma, kad ji žada būti įvai
ri stiliais bei temomis ir atskleis 
lietuvių dailininkų kūrybingu
mą.

šiuo metu baigiamas spausdi
nimui parengti parodos katalo
gas, kuris bus pavadintas’ “Twel
ve Lithuanian Artists in Ameri
ca”.

Pasaulio lietuvių seimo metu 
Corcoran galerijos patalpose 
ruošiamas priėmimas, kuris nu
matytas rugpjūčio 31 dieną.

J. Vitėnas

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI
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33-00

to Chicago 322.00 per year. 312,00 per 
, 37.50 per 3 months. In 

other USA localities 320.00 per year, 
311-00 per six months $6 00 oer three months. Canada $22.00 per year* 
»ther countries 323.00 per year.

Dienraičio kaino*:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams____________ __
pusei metų ____________
trims mėnesiams _ _______
vienam mėnesini 

Kitose JAV vietose:
metam* ______________

Kanadoje: 
metams _ 
pusei mett 
vienam na

Užsieniuos*: 
iMtams - pusei meti 
▼lenam m

322.00
312.00
37.00

m. MOB, Telef. HAymarket 1-6130.
320.00
311.00

NAUJIENŲ raitiiiė atdara kasdien, išskyrus srionsdientus, nuo

PRISE
(Tęsinys)

Koks kilnus rektoriaus prof.
Pureno susirūpinimas, kai 

mane su žmona komunistų nu
matė išvežti į Sibirą pirmu 
transportu nakčia į birželio 14 
d., rektorius, aišku, tyčia ma
ne išsiuntė į Vilnių susipažinti, 
kaip Vilniaus universiteto ad
ministracija tvarkosi. Be to, 
rektorius jau anksčiau man pa
sakė, jog komunistų partija 
reikalauja, kad mano vieton 
būtų paskirtas kitas, ^kuriam 
partija labiau pasitiki. Ir dar 
kėli asmens prisidėjo, kad pa-

:.znus
|žiaurių pergyvenimą, kankini-

h II

Gerutė sargienė Malco na
mų, kuriuose mes nuomavome 
butą, mus du kart įspėjo, imtis 
apsaugas priemonių 1941 m.

mimą žmona, kaip visuomet, 
paprašė sargienę išskalbti mū
sų baltinius. Ta Neiškentė ir 
pasakė: “Kam jums dar balti
nius skalbti, juk jus bolševi
kai ištrems. Nuolat policija

> kas Y^_ pareiškęs sargienei, kadi— mat nosis yra pavojingoje! _
Gūra numatytas tuoj likviduo- veido vietoje: iš čia uždegi-ibiai daug nosies polipų fšpiovė 
ti.

Be to marksizmo katedros 
asistenetas Sipavičius, kuris 

. gyveno mūsų sekvestruotam 
kambary, mano smarkiai pri
spirtas prisipažino, kad komu
nistų valdžia laiko mano žmo
ną šnipe, nes ji susirašinėja su 
jos repatriavusiomis giminė
mis, todėl mus numatė pirmu stiprius 
sąrašu ištremti. Taigi todėl ir 
policija vis teiraujasi pas sar
gienę ir daug kartų žmoną išsi
kvietę į policijos nuovadą, ją 
ten vis labai ilgai tyčia pralai-

linas gali išsiplėsti į smegenis, ir išdegino. Kai jis su 
. Deja,

elpfcjra 
profesorius, medici- juos mau degiuo ti* prireikus 

Įlos daktaras, buvęs ir pro rėk- trumpam pasišalino už pert- 
torius, Zubkos, tai padarė no-[varos sutvarkyt didelę elęktros 
sies infekcijos akivaizdoj. Iš- mašiną, laukiąs eilės kari uiu- 
traukydamas plaukus, jis su-įkas net, drebindamas kinkas, 
teikė man tokių baisių skaus
mų, kaip niekuomet gyvenime.
Po to paskyrė vartoti

-kartą , vokiečiams okupavus 
BU . _ , Kauną, kai į Malco namus ap

sisek ė išvengti Sibiro tremties, I silankė apsigyventi kariniu-

esą, vis dingsta jos foto ir to
dėl vis reikalauja dar naujų

Lietuvoje komunistai “laimėjo rinkimus’9
Brežnevas Amerikoje laimėjo didelę diplomatinę per

galę, o jo vadovaujama komunistų partija visoje Sovietų 
Sąjungoje “laimėjo rinkimus”. Iš pavergtos Lietuvos par
vežti paskutiniai Tiesos numeriai spėjo paruošti statisti
nes lenteles ir apskaičiuoti “balsuotojų” paduotus “balsus” 
Tiktai tos statistikos lentelės nieko nesako, kiek kurios 
grupės ar partijos kandidatai laimėjo, bet parodo, kiek 
balsavo vyrų ir moterų, koks balsavusių vyrų ir moterų 
procentas.

“Rinkimai” į visokias “tarybas” buvo pravesti bir
želio 17 dieną, o statistikos duomenys paskelbti tiktai už 
savaitės. Jie būtų galėję būti paskelbti tos pačios balsa
vimo dienos vakarą, kaip tai padaryta “liaudies” seimo 
“rinkimų” metu. Tiktai tada tuose “balsavimuose” daly
vavo labai mažas balsuotojų skaičius ir “rinkimus” teko 
pratęsti dar vienai dienai. Bet tuometinei “tarybinės” 
Lietuvos valdžiai niekas nekliudė jau pirmos dienos va
karą paskelbti “rinkimų” davinius. Žmonės dar buvo 
varomi balsuoti, bet “balsavimo” daviniai iš anksto jau 
buvo tiksliai apskaičiuotu

Statistikos lentelės rodo ir “tarybinės” Lietuvos 
balsavimų duomenis. Pasirodo, kad dabartinėje Lietu
voje turėjo teisę balsuoti 2,081,858 žmonės, bet “balsavo” 
tiktai 2,078,977 balsuotojai. Taip pat apskaičiuota ir pa
skelbta, jog tai sudaro 99.91% visų balsuotojų. Tai reiš
kia, kad “rinkimai” buvo legalūs, nes juose dalyvavo di
delis gyventojų nuošimtis. Tas nuošimtis komunistams 
reikalingas “rinkimų” tikrumui įrodyti.

Bet jeigu komunistui nurodysi, kad tie balsuotojai 
neturėjo už ką balsuoti, nes buvo pastatyti tiktai koniui 
nistų parinkti kandidatai. Jeigu dar pridėsi, kad numa
tytoms įvairioms pareigoms buvo pastatytas tiktai vie
nas kandidatas, nebuvo iš ko pasirinkti, tai jis išsižios 
ir nežinos, ką pasakyti. Komunistai jį paskyrė toms pa-. 
reigoms, jis tas pareigas ir eis. Tie “balsavimai” kad

Tue tarpu “nepartinių”, bet dirbančių bu partija, “išrink
ta” 16061 diputatas. Kaip statistikos duomenys skelbia 

narių.
išrinkti 9442

'Nepartinių” “išrinkta” daugiau, 
Toji pati statistinę lentelė sa

darbininkai ii* 9269 kolūkiečiai. Kraštui valdyti naujai

Statistikos lentele nesako, bet tuos 36% valdovų, sudaro 
ne dirbantieji įvairūs darbininkų išnaudotojai

Visi žinome, kad Lietuvą valdo okupantas rusas, at
siuntęs į gimtinį mūsų kraštą savo karo jėgas ir policiją. 
Okupante tarnybon nuėjo tiktai maža dalelytė lietuvių 
stojusių į vadinamą Lietuvos komunistų partiją. Bet ta £ 
lartija nėra. Sėtuvių. Sniečkaus vadovaujama komunistų 
jartija yra tiktai rusų komunistų partijos dalinys. Kaip 
Sniečkus viena proga yra pareiškęs, “Lietuvos komunis
tų partijos smogiamasis būrys”. Ką rusai Sniečkui ir ki
tiems partijos vadams įsako, tą jie vykdo. Lietuvos ko
munistai nėra savarankūs. Jeigu kartais jie panorėtų ką 
nors savarankiškai padaryti, tai .juos išmestų iš partijos 
ir dar nubaustų. Rusai pasirinktų tokius žmones, kurie 
dausytų kiekvieno ruso įsakymą Pačioje Lietuvos ko
munistų partijoj yra didokas skaičius nelietuvių. Jie seka 
kiekvienuą lietuvių komunistų žingsnį.

Jeigu kuris komunistas vis dėlto drįsta panaudoti 
savo protą ir ne kiekvieną kartą sutinka su rusų komu
nistų įsakymais, tai tokius labai lengvai pašalina iš par
tijos eilių, o jeigu to dar neužtenka, tai net likviduoja 
: iusams labai ištikimai tarnavo lietuvis Vytautas Putna 
Raudonojoje armijoje jis pasiekė generolo laipsnį. Var-

Rektorius prof. V. Čepinskis, 
grįžęs iš švietimo Ministerijos, 
man pasakė, kad Vyriausybė 
norėtų ir universiteto kai ku
riuos žmųnes apdovanoti ordi
nais. Siūlyta ir jam, rektoriui, 
bet jis atsisakęs, esą, senas, ir 
visą gyvenimą buvęs priešin
gas panašiais atvejais, bet ma
ne jis ribrėtų pristatyti ir siū
lytų neatsisakinėti, nes aš dar 
jaunas. Jis pristatęs mane Ge
dimino III laipsnio ocdenui ir 
švietimo Ministeris Sutikęs.

tokius 
vaistus, nuo kurių 

kiekvieną kartą įvykdavo svai
gimas. Tai lengvai patirdavau, 
kai po pauzos vėl vaistus pa
vartodavau, bet vienok Zub- 
kus nuginčydavo, kad svaigi
mas nuo vaistų. Jr dar dabar 
kaip pasekmė Zubkaus nevy
kusio gydymo tesiąsi nosies 
alergija ir matosi nosy ištini
mas ir žaizdos.

štai dar pavyzdys, — kaip 
įvairuoja žmonių sugebėjimai 
įvairiausia prasme. Žymiau
sias mūsų akių ligų specialistas 
prof. Dr. Petras Avižonis labai 
nuoširdžiai stengėsi pagydyti 
mane nuo didžiai varginusios 
ir įsisenėjusios akių ligos — vi
saip bandė ilgą laiką. Gydė ti
ki ti daktarai — katedros asis
tentai, Nemeikša ir Goldber- 
gas.

Deja, mačiau, kad tik blo
giau ir todėl, broliui Juozui 
patarus, kreipiausi į akių gy
dytoją, daktarę Veroniką Al- 
seikienę, kuri tikrai
Pagerėjimą pastebėjęs net iš tiniussavo įsipareigojimus, įsi- 
pirmo seanso, tuoj paklausiau, 
kas per stebukladarė ji esanti. 
Dr. Alseikienė šypsodamasi 
man paaiškino, kad ir ta pati 
liga, bet vaistus reikia pritai
kyti atsižvelgiant į kiekvieno viky persekiojimo ir ne vieną 
orrganizmo konstituciją, esą, 
ji tuoj supratus i, jog man rei
kia švelnesnių vaistų.

Prof, medicinos daktaras An
tanas Garmus buvo ir man di
delis ir mielas bičiulis. Kai su
sitikome Chicagoje ir prisipa
žinau esąs peršalęs, jis pasiū
lė užeiti į taverną ir sutiko iš
gerti kartu stikliuką degtinės. 
Jis išgėrė ir aiaus stiklą, bet 
man dėl peršalimo nepatarė 
gerti alaus. Gelbėjo — tuoj 
pasijutau geriau.

Prof. Petrą Radzvicką špo- 
saudami vadindavo polipų ka
raliumi. Po jo įžanginės pa
skaitos “Adenoidų (polypy) 
išaugos ir jų reikšmė visuo
menės gyvenime” 
fakulteto dekanas 
das Lašas4 irgi šposaudamas 
sakė studentams: “Na žiūrė-reigoms “iškeltas” kandidatas. Jeigu kurį žmogų komu

nistai parenka bet kokioms pareigoms, tai jiš tas parei
gas ir eis. <

Kita statistikos lentelė, įtraukta į bendrą sovietinių 
respublikų sąrašą, sake, kad “tarybinėje” Lietuvoje bu
vo išrinkti 29342 įvairūs “diputatai” Lietuvoje buvo “iš
rinktos” 13281 moteris, išrinktų moterų skaičius suda
ro 45.6%. ‘Išrinktų” tarpel3231 “diputatas” yra komu
nistų partijos narys arba kandidatas į partijos narius.

bet, kai rektorius taip nori, aš 
i sutinku ir dėkoju už parodytą 

palankumą, bet paprašiau, 
...ad pakeistų į Vytauto Didžio
jo, tuomet sutiko ir 1932 m. 
kovo 7 d. aktu Nr. 232 respub
likos prezidentas apdovanojo 
ir mane ordinu.

Niekas neapsaugotas nuo 
klaidų. Štai Dr. Bagdonas, bū
simas prof, ir medicinos fakul
teto dekanas, širdies ligų spe
cialistas, patikrinęs mano žmo
nos dar būsimo kūdikio širdį, 
rado ją esant tiek silpną -ir pa
sakė, kad tokia silpna kaip 
viščiuko. vežkit namo,, greit 
mirs. ‘

Buvo ir taip, kad dantų gy
dytoja J. traukė, aplaužė ma
no žmonos dantį ir paliko ki
tam kartui”. Ir visą laiką iš su
sijaudinimo net rankos drebė- 

šuvos apgulos meta jis buvo svarbus raudonosios armijos jo » vis gąsdino, kad labai 
rimtas ir sunkus atvejis. Tuoj 
tiesiog nueita pas prof. Povilą 
Stanėių, burnos chirurgą į 
butą. Nors profesorius pats ne- 
sveikavo, bet akivaizdoj “pra
dėto darbo” ramiausiai jį bai
gė, dantį išimdamas gabalais 
ir vis ramindamas, kad čia tik 
truputį reikia pakentėti ir bus 
labai gerai. Linksmai su ūpu, kit, kai tik kuris tinkamai ne
su pasitikėjimu sėdėta ir ken
tėta, nes jausta, kad esi tikro pas prof. Radzvicką išpiauti 
daktaro

Teko 
tori totą 
būdu 
plaukų iš šnervių — turį pa- 
kakt šnervių plaukų karpymo,

štabo nafyš. Jis parašė tokius raudonarmiečio atsimini
mus, kad ilgus metus jo rašiniai buvo skaitomi pavyzdi
niais ir kišami į raudonarmiečių galvas, bet vėliau tas 
pats Putna rusų komunistų buvo sušaudytas. Panašiai 
;ie pasielgė ir su “giliausiu” Lietuvos komunistų partijos 
eoriku Aleksa Angariečiu. Antroj® pasaulinio karo me
tu Rusijoje buvo nužudytas didokas lietuvių komunistų

Lietuviai komunistai padeda rusams valdyti kraštą. 
Jie padeda rusams surasti kandidatus įvairokas “tary
boms” ir išnaudoti Lietuvos gyventojus. Lietuviai komu- 
nistai, padėdami rusams, prisideda prie rusų įvestos sau
valės. Jie padeda sudaryti tariamą žmonių savivaldą, ku
rios tikrovėje nėra Kaip nėra pavergtoje Lietuvoje jo
kių darbininkų “tarybų”, taip nėra jokios savivaldybės. 
Paskelbti “rinkiminiai” duomenys yra apgaulingi.

išgydė.

išsigandęs klausia ar labai 
skauda. Kaip blusos įkandi
mas, — atsakiau. Prof. Radz- 
vickas jau ateidamas išgirdo, 
suprato ir patenkintas juokėsi.

Kai .teko medicinos daktarą 
Praną (rudą - Gudavičių kvies
ti universitetan profesoriauti, 
kilo jo mokslo darbų klausi
mas, mat, jis jų nebuvo rašęs, 
bet jo medicinos praktika tiek 
buvo rimta, kad universiteto 
rektorius prof. Mykolas Re
meris pareiškė, esąs pats jo 
vaikščiojantis mokslinis dar- 
darbas, nes Roemeriui pavo
jingai apsirgus ir net užsieny 
atsisakius gydyti ir patarus 
grįžti Lietuvon mirti, dr. Gu
davičius Romerį išgydęs.

Medicinos fakultete dekanas 
prof. Madas Lašas, kad išlavi- 
ruot tarp pavojingų politinių 
sūkurių okupacijos metu, vie
ną kartą pajuokavo su studen
tais, kvietusiais jį viešai pas
kaitai: “aš senas, o jūs jauiii, 
— aš jus galiu nesuprasti, o 
jūs manęs.”

Kai Rusijos bolševikai 1940 
metais, sulaužydami tarptau-

veržė į Lietuvą, Prof. A. Gar
mus buvo paskirtas Kauno 
miesto burmistru. Eidamas ši
tas pareigas, jisai apgynė dau
gelį lietuvių veikėjų nuo bolše-

, išgelbėjo nuo kalėjimo, gal būt 
net nuo mirties. /

Rapolas Skipitis savo knygoj 
“Nepriklausomą Lietuvą sta
tant” psL 77, prisimena 1918 
m. Šiauliuose išgelbėjęs nuo 
mirties Dr. P. Avižonį, būsimą 
profesorių, dekaną ir rektorių, 
nes komendantas Motiejūnas 
— Valevičius buvo pasakęs, 
kad Dr. P. Avižonį būtinai rei
kia sušaudyti. Juk jis čia buvo 
Kapsuko generalinis įgalioti
nis, švaistėsi bolševikiškais pi
nigais, droėė bolševikams pa
mokslus, organizavo bolševi
kiškus lizdus.

(Bus daugiau)

Medicinos 
prof. .Vla-

pasiruošk egzaminams, siųsi m

rankose.
skaityti medicinos au- 

nuomonę, kad jokiu 
nebandytume trauky!

polipus”. Mat, prof. Radzvic- 
kas minėtoj paskaitoj nurodė 
į polipų kenksmingą įtaką sme
genims ir neigiamą veikimą 
proto gabumui, keičiant net
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"NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO

veido išraišką — žioplio tipas.) DRAUGAS IR BIČIULIS

JONAS DAUGĖLA

MILIJONAS LIETUVIŲ 
ŠAUKIASI TEISINGUMO

(Kalba pasakyta Palm Beach 
lietuviams, minint birželio 

liūdnąją sukaktį.)

4 -
$ Tačiau gerbiamieji, šiandien jau gali

ma paklausti, ar visi šie įvykiai pakan
kamai sudrebino mūsų širdis ir sąžines. 
Ar šių tauriųjų mūsų kraujo brolių neže
miška auka pasiekė visų laisvojo pasaulio 
lietuvių sielos gelmes ir privertė juos vi
sus bent kiek glaudžiau susikaupti ties 
tautos kančių golgota ir, jei^i jau nepasi- 
mokyti, tai bent deramai pasididžiuoti 
šiais nepalyginamais tėvynės meilės, pat
riotizmo ir tautinio sąmoningumo pavyz
džiais.

Kalanta dega liepsnose, Kudirka ken
čia lėtos mirties agoniją tolimame Sibiro 
kalėjime.- Bražinskai jau keti metai kali
nami; Kalantos motina badauja gatvėje, 
Simo Kudirkos žmona su dviem mažame
čiais vaikais benamiai elgetos slankioja 
nuo durų iki durų,/ maldaudami duonos 
kąsnio, o laisvojo pasaulio lietuviai organi
zuoja savo vaikų išvykas į pionierių sto
vyklas, laisvojo pasaulio lietuvių spauda 
perša bendradarbiavimo idėjas, užgina 
sportininkų išvykas ir gražiai pasitinkami,

skaniai pavaišinami iš “ten” atvykusius 
profesorių, artistų, inžinierių ir net kuni
gų vardais prisidengusius raudonuosius 
agentus.

Kiek dar Kudirkų turės iškeliauti į 
šaltąjį Sibirą, kad pagaliau ir mes visi 
galutinai įsitikintumėme visų šių santykia
vimų žalingumu! ? Kiek dar Kalantų tu
rės susideginti, kad visi vieningai susijung
tume į nepalaužiamą kovos frontą ir visi 
iki vieno patikėtume, kad tik besąlyginė 
kova su komunizmu gali laiduoti ir sėk
mingą kovą už Lietuves išlaisvinimą.

Jau praėjo daugiau negu pusė šimtme
čio, kai buvo paskelbtas pasauliui komu
nizmo manifestas ir vėliail Staline konsti
tucija. Tai turėtų būti jau pakankamas 
laikas, kad visi suprastume, kad komuniz
mas tai visai nėra nei kokia filosofinė dok
trina ar idėjinis sąjūdis.. Dar iki šiol pa- 
saulyjėnėra nei vienos tautos ar bet kokius 
žmonių bendruomenės. kuri būtą laišku 
noru, laisva valia ar laisvais rinkirtuus pa
sirinkusi sau komunistinę santvarką. Ko
munizmas gali įsigalėti tik ginklo ir fizinės 
jėgos pagalba, o įsigalėjęs gali išsilaikyti 
tik nežmoniško teroro, žmonių žudymo ir

iš galvos, kad komunizmas laiko bėgyje 
gali deformuotis, jo formos evoliucionuo- 
tis ar jis gali kitaip kaip nors pasikeisti. 
Mūsą krašte žmonės sakydavo — rupūžė 
dar niekada gegutės balsu nėra sukukavu
si. Visos šios kalbos yra tik pačių komu
nistų propagandos išdava, kad apmulkin
ti laisvąjį pasaulį. Komunizmas ginklu įsi
galėjo, jis tik ginklo jėga ir sunaikintas 
gali būti. Bet koks tikėjimas į komunisti
nės sistemos pasikeitimą ar jos išsigimimą 
ir savaime sugriuvimą yra tuščios iliuzijos 
ir tuščias savęs apgaudinėjimas. Tai vaiz
džiai parodė Vengrijos įvykiai, čekosiova- 
kų sukilimo liūdna pabaiga, Lenkijos, Ry
tų Vokietijos įvykiai. Ir pagaliau visą šią 
žiaurią realybę mums patiems ir viso pa
saulio žmonijos sąžinei (jeigu dar tokia 
šiandien kur nors yra) pademonstravo 
mūsų gimtosios Lietuvos miško brolių ke
rei škos kovų epopėjos siaubinga, nežmo
niškomis jaunų vyrų aukomis ir skaudaus 
nusivylimo jausmais per sunirta pabaiga.

individui yra veik nejananoma efektin
gai pasipriešinti bolševikiniam smurtui. 
Gerai paruoštos ir inodmtomis patranko
mis apšarvuotos tankų brigados yra bejė-

tuvos žemę, labai gerai žinojo ir dar ge
riau suprato, kad niekas jų šioje žemėje 
nelaukia, niekas jų širdingai nepasitiks ir 
jų okupacija susilauks tik visuotino istori
nės tautos pasipriešinimo. Tad nuo pačios 
pirmosios įžengimo dienos įvedė klaikią 
teroro sistemą ir ruojau pradėjo tautos 
naikinimo ir žudymo procesą. Drauge 
su raudonarmiečių tankais Lietuvos žemę 
užplūdo nesuskaitoma armija gerai pa
rengtų, tobulai ištreniruotų ginkluotų 
slaptosios policijos agentų lydimų plėšrių 
šunų. Raudonieji okupantai pačiomis pir
momis dienomis pirmiausiai savo žinkm 
perėmė visus krašto kalėjimus. Didžiomis 
iškilmėmis tuč tuojau paleido iš kalėjimų 
prostitutes ir kitus kriminalinius nusikal
tėlius ir tų pačių kalėjimų kameras per 
kelias dienas skubiai užpildė mūsų krašto 
politikos veikėjais, kariais ir visuomeni
ninkais.

Viso krašto padangėje nusidriekė dū
mų ir ugnies kamuoliai. Tai degė lietuvio 
ūkininko gimtosios sodybos. Po tanką 
vikšrais griuvo šimtametės pušys ir vinkš
nos drauge vieškelių purvą sumindami ir 
lietuvio dievdirhio mewiStai išdrožtus

ki tomis prievartos priemonėmis.
Komunizmas yra asmeninė diktatūra, 

kariai išsifaikyti yra sumobilizuojama iš
tikimas teroristų gerai apginkluotas ir iš
treniruotas kolektyvas. Užmirškime visas 
svajones, kad kcrauaitmą galima nuga
lėti idėjine kova, amžiams išmeskime sau

ges sulaikyti individo skltidžiatnas idėjas 
ir taurias mintis. Tačiau-viena kulka pik
tadario paleista, kad ir menkiausio šau
tuvo gali mirtinai perverti genijaus sme
genių ir tėvytes meilės janamais liepsno
jančią širdį.

Bolševikai okupantai. įžengdami į Lie

smuikelius. Visas nedidelis lietuvio artojo 
prakaite permirkęs, tevanoritt krauju ir 
lietuvės motinos ašaromis apšlakstytas 
Lietuvos žemės plotas virto vien tik krauju 
pasruvusios Kalvarijos dykuma. kurioje 
raudonieji satrapai ir tautų žmogžudžiai 
ištikimai vykdė Lenino ir Stalino smurtą

ir pasiutimą, jų nenumaldomą žmonių 
kraujo troškimą visai nesiskaitydami nei 
su Dievo nei civilozuotos žmonių bendruo
menės bet kokiais krikščionybės ar huma
niškumo principais.

Dar pačios okupacijos pirmaisiais me
tais raudonojo teroro baisumas ir jo tik
rosios užmačios visu savo vaizdo brutalu
mu išryškėjo masiniais išvežimais, kurių 
32 metų liūdną atmintį irgi šiandien mini
me. šitokio kanibalizmo pasaulio istorija 
dar nebuvo mačiusi. Per vieną naktį buvo 
sumedžiota, į gyvulinius vagonus sugrūsta 
ir į klaikią nežinią išvežta 60,000 vyrų, nėš
čių moterų ir nepilnamečių vaikų, kurių 
vienas vienintelis nusikaltimas buvo, kad 
jie buvo gimę lietuviais ir lietuvaitėmis. 
Lietuvvos laukų lygumomis dundėjo ilga
metės kančios, sopulio ir mirties ženklais 
paženklinti traukiniai į klaikią nežinią, į 
šaltojo Sibiro taigas, į ledinuoto vandeny
no pakrantes... Šių nelaimingų tremtinių 
nežmoniškas kančias, šiurpius išgyveni* 
mus ir drauge jų dvasios atsparumą ir pa
sipriešinime valią mums ir visam laisva
jam pasauliui paliudijo stebuklu Vakarus 
pasiekusios Armonienė, Tautvaišienė ir 
Bakienė.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “N a u j i e n a f”



MQAWKDOSKOS A44MJONDITIONED KOPLYČIOS

5* Metų Mirties Sukaktis

GARSJNKITĖS NAUJIENOSE

Lietuvniko salėje 
W„ 69th St. Nariai

% Dėl 
4-2123. 
845195

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

»t. — T*L 737-5149, 
Pritaiko akinius ir

MOVING 
Apdraustas pcrkraustymas 

iš įvairių atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Placa 
Tai.: Frontier 6-1882

ML VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre praktika, spec. MOTERŲ lipas 
Ofisas; 2652 WEST 59th STREET

' Chjcagon parveš 
astronomą Koperniką
Dabartiniu metu Varšuvoje 

stovi didelis astronomo Mikalo
jaus Koperniko paminklas. Jis 
skaitomas modernios astronomi
jos tėvu, padaręs kelis tikslius 
apskaičiavimus. Keli specialis
tai Varšuvoje dabar lipdo tokias 
pačias minėto paminklo, dalis, o 
vėliau atveš jas į Chicago ir par 
statys netoli Adlero planetariju- 
mo.

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayelte 3-3572

VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
t. 2-4. ir 63 vaL vak šeštadie- 
4 vai. po pieta ir kitu laiku

3307 So. LITU A NIC A AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 84833 ir PR 84834

mis dovanomis. Bus ir kitokių 
įvairumų. Tad prašomi į pik
niką visi atwykti ir smagiai 
laiką praleisti našliukų tarpe.

Koresp.

SOPHIE BARČUS 
RADIJO iEIAAOS VALANDOS

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

NAUJIENAS

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu, in pealųetl:

IZ» So. HALSTAD «T, CHICAGO. ILL. C060P

ŠVENTO KAŠTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA MENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Nelaikyki* išmintingu, bet bijok Dievo ir traukis nuo pikto.

Florida visur yra Florida, bet 
naujiems, ppsigyventi ganan
tiems, geriausios vietos toliau 
nuo žemynų, arčiau prie kal
nuotų aplinkumų. Toliau nuo 
bet kokių vandenynų, svarbiau
sia tai ko arčiau prie savųjų 
tautiečių lietuvių. Kurie prisi
klausė tų piršlių dabar esą la
bai apsivylę. Senesniems rei
kalinga lietuviška draugystė su 
savo tautiečiais. Labiausiai kai 
tenka, toli važinėti prie savųjų, 
tada pasirodo kokią klaidą esą 
padarė, kai lieka apgenėjusiais. 
Manantieji Floridoje apsigyven
ti, mėginkite pirm apsipirkimo 
patys čia. atvažiuoti ir gerai ap- 
važinėkite, gerai pasitikrinkite 
kelio susisiekimą, aplinkumą ir 
sausumą, kad po smarkaus lie
taus nereiktų bėgti iš savo na
mų ar braidžioti apie savo namą.

Onutė

DOyYDAS P. G AID Aš 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeU Y Arda 7-1741 - 1742

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 SU Chicago, UL 60608

Paskutiniu laiku visai mažai 
parašau, nes laiko man buvo di
delis trūkumas. Tikiuosi, kad 
ateityje vėl galėsiu dažniau ką 
parašyti. Pasiliuosavau nuo rei
kalų su “nuomininkais”, tad esu 
kaip iš pančių ištrūkusi.

šiaurės lietuviai, jūs tiek daug 
esate susidomėję apsigyvenimu 
Floridoje. Mano patarimu, ku
rie manote ištrūkti iš šalčių pa
siskubinkite. Pas mus Floridos 
valdžia galvoja, naujų atvažia
vimui dėl apsigyvenimo įvesti 
tvarką ir “limitą” apribojimą, 
nes sako kad Floridos žemė pra
dės nebeatlaikyti daugybės gy
ventojų.

Mes vietiniai, kurie jau virš 
20 metų esame išgyvenę Flori
doje, dar niekados neturėjome 
tokios sausros, kaip šiais metais. 
Mes mėginam išrišti šį klausi
mą,, kas pasidarė, kad jau veik 
du mėnesiai nėra lietaus, ir mū
sų tas upelis, kur girdo švento 
Petro gyventojus, jau baigė iš
džiūti, jei dar keletą savaičių 
padžiovins, tai gal teks mums, 
gyvenantiems Lietuvių Kaime- 
lyje, turintiems saVo šulinius pil
nutėlius gardaus vandenėlio įsi
steigti “kioskus” ir pardavinė
ti savo gardųjį vandenėlį Petra
pilio gyventojams ir kitiems.

Ar ne keistenybė! Žmonės gy
vena ant salos, jūros iš visų pu
sių apsuptos, o vandenį turi 
traukti tik iš vieno upelio ir tas 
pats toks vietom siaurutis kad 
galima perbristi. Siauresnis 
kaip būdavo po Lauckaimių šei- 
mena. šiauriečiai, kurie mano
te vasaros atostogoms atvažiuo
ti, nepamirškite atsivežti van
dens iš jūsų ežerų! Gyven
tojams jau uždraudė ir darželius 
palaistyti. Tampos miestui, šv. 
Petro miestui ir apylinkių mies
teliams visai rimtai gresia troš
kulys. Pas mus Floridoje karš
tas oras jau įsisiūbavo visu 
smarkumu.

liet floridiečiai vis mėgina va
sarai išvažiuoti į šiaurę, bet 
sugrįžta labai trumpu laiku, nes 
Floridos karštis tik dienomis, o 
naktys gana vėsios.

Apie Floridą dabar labai daug 
aprašinėjama laikraščiuose. Vie
ni labai išgiria, labiausiai kur 
jie patys gyvena. Skaitant to
kius išgyrimus reikia net ap
gailestauti. Mėginama įpiršti 
saviesiems, kad visi tik pas juos 
suvažiuotų ir apsigyventų.

pusbrolis Kazimieras su Jeltna
Mūsų bran; 

Mišios Jėzuitu J 
liepos mėn. 13

Mes Tavęs, ------
mus jau oebeeugrįši. bet mes 
Tebūna Tau lengva s! žemelė.

Nuliūdę lieka:
Žmona, dukterys ir giminės.

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-19U

ML W, BSIH-OSINAS 
aKUSRRUA. IR, M0IRRŲ UfiOS 
^NĖKOLOGINS CHIRURGIJA 

<13X Se. KsMgfe Ausų WA 5-2670 
valandos pagal auailarimą, Jei neat

GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
MIDAUS LIGŲ SPEC.

2454 WEST 71st STREET
VALANDOS: Pirmadieniais, antradie

niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
šeštadieniais nuo 9 iki U vaL 
rgto tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

8007 WEST 83rd PLACE
JUSTICE, IL Tek 5994500 

Prima ligonius pagal susitaria 
/ei neatsibepias n ra mm n n >744

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

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

PĖRKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. t KR B N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Gt LINIUKĄ S 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu' papuošimui ir sezoninės 
trapams gėlės.

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

tabdo žengimą prie rikro pasisekimo ir širdies pa

lis sako: “Dievas priešinas puikiems, 
_  ___ __ ___ _ Tikroji išmintis parodys mums, kad 

pasitikėti savimi, ir negalime daug apie save manyti, kuomet at
simename savo silpnybes, netobulybes ir paragins mus geriau gerbti Die
vą ir tikėti juo, o kartu pastiprins mus ir pagelbės mums atsiskirti nuo pik
tų ir nupuolusių pasielgime 

Kristus pasakė, kad jts
kiekvienam aišku, kuri yra___  ___________ _______
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. . 
parašykite tokiu adresu: P. Žavisi, 3715 W. 66Hi

SV. RAITO TYRINĖTOJAI

— Chičagos Lietuvių Meškeriotojų- 
Medžiotojų Klubo pusmetinis susirin
kimas įvyks šeštadienį, birželio mėn. 
30 d. 7 vai. vak.
“Gintaras”, 2548. ...._____
ir svečiai kviečiami dalyvauti.

Valdyba

— Joniškiečių Labdarybės ir Kul- 

trečiadieni. lįppos l/d/Ohos Bruzgu- 
lienės sode, 8274 So. Kean Avenue., 
Willow Springs. Pradžia 12 vat Bus 
skanių šiltų,- valgių, ir šaltų gėrimų; 
taipgi šeimininkės iškeps skanių pam- 
puškų. šokiams gros Antano. Valiūno 
orkestras. "Kviečiame visus narius ir 
svečius atsilankyti į pikniką ir sma-' 
giai praleisti popiete, tyrame ore su 
joniškiečiais.

Valdyba ir Komisija

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959J metų 

Chičagos lietuviu gyvenimą ir jų atliktus darbus. 684 psl. Kainn 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių, Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvi*, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, karių viso buvo 121, 41 teatro draugja. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikišku. socialistinių, laisvamaniškų ir 
lėtų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos. ba» 
kai ir kL

Norintieji šią knygą įMgyti. prašomi parašyti čekį arba Mone»

19 IN. TV 
TIK $119.95

Arid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9.
Tree. ir sekm. uždaryta.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

Pagal tėvus Navickaitė
Gyv. Lemont, Illinois

Mirė 1973 m. birželio mėn. 26 dieną, 2:00 vai: popiet, sulaukusi 
78 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Kuršėnų vis., Šiaulių apskr^ 
Margiškių kaime.

Amerikoje išgyveno 22 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Irena Sirutis, jos vyrąs Jonas, brolienė 

Bronė Lukas, giminaitė Sylvia Hecker ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Ketvirtadienį, 6:00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas) Petkaus Mar
quette koplyčioje, 2533 West 71st Street.

šeštadienį,. birželio 30 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į Lietuvių: Tautines kapines.

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

Nuliūdę lieka:

Duktė, brolienė, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donaldas Petkus. Tel. 476-2345.

TAMPA, FLA.
Onutės patarimai lietuviams, norintiems 

Floridoje apsigyventi
siunčiate voką su jūsų atgal ant
rašu ir pašto ženkleliu. Kurie gal
vojate apie Floridą, ir norite Flo
ridoje apsigyventi, aš jums daug 
negaliu atsakinėti. Viena, aš 
neužsiimu nė žemės, nė namų 
pardavinėjimu. Aš tik į dien
raštį “Naujienas” rašinėju ži
nutes iš lietuvių gyvenimo bei

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Tanrf'* praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 7 let St.
Tat: 925-8296

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

uždaryta. 
Rm t»k WA 5-3099

Niekas kitas nėra taip pavojingas Dievo vaikams, kaip yra daug apie 
e manymas; jis sustabdo žengimą prie tikro pasisekimo ir širdies pa
šos, ir kuris taip daro, tas nebegali būti pagelbingas kitiems, nė naudin- 

yboje, ’kadangi jo 
tms duoda malonę”

NAWAIe
Chičagos 
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

BUS GERAS PIKNIKAS
Našliuką piknikas ne už kal

nų, kai vasaružės laikotarpis 
bus pats gražiausias. Visur ža
liuoja ir žydi. Grąžu ir malo
nu iš didnjiesčio dulkėto oro 
pabėgti į laukus ir miškus, pa
kvėpuoti. tyresniu oru ir pasi
gėrėti gražios gamtužės rūbais.

Ta puikia proga pasinaudoti 
galės visi, kurie atsilankysNaš- 
lių ir našlikių piknike. Jis 
įvyks liepos 8 d. Onos Bruzgu- 
lienės sode., Našliukių. klubas 
su savo vąiklia pirmininke Įūro» fciubęi linksmas piknikas įvyks 
Mary Neberieziene taip pat su 
darbščia komisija ir kruopš
čiais darbininkais svečiams 
puikiai patarnaus ir paruoš skar 
nių ir sveikų valgių, taipgi ir 
gėrimų. Bus. šaunus orkestras 
ir laimės šulinėlis su geriausio-

Noriu paprašyti per spaudą 
tautiečių lietuvių, kurie rašote 
man privačius laiškus, su klausi
mais apie Floridą. Rašote ant 
atvirutės. Ąš gaunu tokią Atvi
rutę, tikrai pasakius, sutepliotą 
pašto antspaudom, kuri visai ne
įmanoma išskaityti. Kartais ra
šytojo antrašas tiek išvingiuo
tas, kad nęgalima išskaityti nė atsitikimų 
vienos raidės. Pavyzdžiui, gau
nu atvirlaiškį iš Čikagos. Šis 
tautietis klausė manęs, kad jam 
duočiau žinot? k?... Sakinys už
teptas. Kitus gaunu iš visai ki
tokių kontinentų ir jų klausimai 
man neįskaitomi. Iš tiek daug 
užklausimų gal tik keliems ga
liu duoti atsakymus, kurie pri-

RUJL ir MQXERty LIGOI 
£ 4<*. IWDZIB AWE. 
Talei: WA 5O6ZG.

Aąantai - Protezai. Med. Ban- 
W datai. Speciali pagalba kojoms

(irair —Įritės) ir C t 1

Vai: B—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1. 
2858 West, Mrd Chicago, III. 60629

BRAZIS
SURGEQH 
STREET

Tikrina

Vai,, pagal, susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SHBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo L—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo. 5r-7rval. vak. '

Ofiso telef.: 776-2880 
Neulas raz. telef.: 4Ž84545

Valandoą susitarimą.

Ofteo’Hl5 Htf 4-TSTS irtė RF79700 
■MadosKijos: PR. 6-9801

ANTANAS KRISICNAS
Gyv. 7227 So. California Ave.

Mirė 1968 metų birželio mėn. 28 d. 5:20 vaL ryto, sulaukęs 83 me
tų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Panevėžio aps., Subačiaus vis.. Metošiū- 
no kaime . -

Palaidotas Lietuvių Tautinėse lupinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Mary Ona. gim. Sinkevičiūtė. 2 dukterys: 

May Sutherland su vyru Harold ir dukra C>nthia, duktė Mary Craw
ford, anūkas Richard Perry, sesers sūnus Jonas Južokas su šeima, pus
seserė Frances Jakimaviė>ei>ė ir šeima, pusbrolis Antanas Krisiūnas 
su. šeima



Pavasaris Romoje. Priekyje prie kolonos sėdi jauna porelė, tolumoje matosi Koliziejaus 
griuvėsiai.

HELP WANTED — MAlfc 
Darbininky geibia

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS SPAUSTUVES

Teks dirbti prie knygų ir laikraščio, spausdi- 
. nimo darbų.

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

1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois 60608
Į savo tiesioginio viršininko ir net 
ligoninės direktoriaus.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

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

del visų informacijų, kreipkitės į

Silpnos liudininkės 
teismo neįtikins

Prokuroras patraukė teis
man tris vyrus — Raymond 
Auler, Charles Zemater ir Craig 
Pulter. Prokuroras, besivado
vaudamas jaunų moterų paro
dymais, norėjo padėti juos į 
kalėjimą už jaunų moterų įstu- 
mimą į prostitucijos tinklą. Tie 
trys vyrai, iš anksto susitarę, 
nuskraidino kelias jaunas mer
ginas į Saigoną, apgyvendino 
jas šalia tavernos, o vėliau ver
tė jas būti prostitutėmis.

Visos merginos prokurorui 
tvirtino, kad jos buvusios ge
ros moterėlės, kad jos buvo su
viliotos skristi į Vietnamą, nes 
ten galėsiančios šokti ir užsi
dirbti pinigų. Tie vyrai tvirti
no, kad kiekvieną dieną, jei
gu gerai pašoks, tai gausian-

čios po šimtą dolerių. Nuolati
nis jų atlyginimas būsiąs $80.00 
į dieną, bet ekstra dienomis jos 
dar gausiančios po šimtinę.

Dabar Sandy Lucido tvirti
na, kad ji federaliniems agen
tams savo laiku melavusi. Ji 
pasakojusi, kad ji buvo pri
versta tapti prostitute, kad ją 
labiausiai prievartavęs Ray
mond Auler, bet Chicagoje, kai 
advokatai pradėjo ją klausi
nėti teisme, tai ji prisipažino, 
kad Vietname ji melavusi.

Tada jai rūpėjo galimai grei
čiau grįžti į Ameriką, nes karas 
jau pasibaigęs ir kareiviai ren
giasi namo. Be to, ji nenorėjo, 
kad prie sienos būtų sulaikyta, 
kaip prostitutė. Ji tada pame
lavusi. Bet kadangi iš prigim
ties ji meluoti nemokanti, tai 
keliais atvejais susimaišiusi 
savo meluose ir labai daug da-

šokti 
kad 

užsi-

Jeap

lykų pripainiojusi. Užtat da
bar ji nutarė teisme pasakyti 
teisybe. Jai buvo pasakyta, kad 
ji skrendanti į Vietnamą 
tavernose, bet ji žinojo, 
jai teks ir kitokiu amatu 
imti.

Panašiai kalbėjusi ir
Wheeler. Jai taip pat advoka
tams klausinėjant teko prisipa
žinti, kad Vietname ji buvusi 
laisva. Ji galėjusi iš savo namų 
laisvai išeiti ir pareiti. Ji daž
nai vaikščiojusi pas kirpėją ir 
plaukų šukuotoją. Niekas jos 
uždarytos nebelaikė. Ji žino
jusi, ko ji ten skridusi ir ko 
siekusi. Iš keturių liudininkių 
beliko tik dvi, kurios ir toliau 
laikosi pradinės savo istorijos 
ir kaltina aukščiau išvardintus 
tris vyrus.

Turės aiškintis dėl 
nenoro šokėti

Prokuroras Thompson paskel
bė, kad buvęs n^ęro Daley pata
rėjas John J. Clark turės aiš
kintis federaliniair.e teisme dėl 
nenoro mokėti valstybės mokes
čių. Federalinės valdžios agen
tai nustatė, kad jis keliais atve
jais nepranešęs federalinei val
džiai visų savo pajamų, o vė
liau už pajamas nemokėjęs mo
kesčių. Aiškiai nustatyta, sako 
prokuroras, kad 1969 metais, 
1970 ir 1971 metais jis paruošė 
netikslius metinių pajamų lakš
tus. Prokuroras nustatė, kad 
jis teismui nesakęs teisybės ir 
neleidęs 6 policininkams sakyti 
teisybę.

REIKALINGI SARGYBINIAI 
SECURITY GUARDS 

Pilna arba dalis savaitės ar dienos. 
Kreiptis asmeniškai i 

Mr. WILSON

541 No. FAIRBANKS CT.

- WELDERS — JOB SHOP 
MIG (wire). Must read blue
prints. Permanent. Overtime. 
Benefits. Located in Franklin 

Park.
766-5342

W ELDERS
JOB SHOP EXPERIENCE 

ARC, MIG, TIG
Must speak and understand English 

ASSURED WELDING
3440 N. RIVER RD. 

FRANKLIN PARK, ILL. 
678-0340

PRECISION METAL FABRICATOR 
Full Time, First Or Second Shift.
• PRESS BRAKES SET UP MEN
• HELI-ARC WELDER »
• SPOT WELDERS
• MODEL MAKERS
• FOREMAN FOR SECOND SHIFT

AMOS METALS
543-2590

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT A S — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA")

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRrospect 8-22336455 So. Kedzie Avė.
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMĄ? 
SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

’NETOLI
73-ČIOS IR MAPLEWOOD 

PARDUODAMAS
2 BUTU MŪRINIS

5 kambariai ir uždari porčiai. Pilnas 
rūsys, šildymas gazu. 2 automobilių 
mūrinis garažas. Apžiūrėjimui skam

binkite savininkui 636-6670.

H0!YT ISSURASCE

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

Pamišėlis nužudė 7 žmones

SIUNTINIAI J LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Dideli* pasirinkimas {vairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. __ Tol. WA 5-2737 
3333 So. Halafed St., Chicago, III. 60608. — Tel. 2544320 

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

V. V A L A N T l N A S

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 visą 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 prenumeratorią, kad nuolat didėjant ją 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 visą lietuvių 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesys 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.

Chlcagofa, ariamlaačiuoaa ir Kanadole Naufienes matams — $22.00, 
pusai matu — $12.00, trims mėnaaiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — 520.00, pusei metu — $11.00, vienom mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

____Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

Ramiame Palis Hillb priemies
tyje pamišęs 40 metų William 
Workmen nušovė 7 žmones. Sa
vo laiku jis buvo laikytas psi
chiatrinėje ligoninėje; dabar jis 
Įsivaizduoja esąs “Dievo sūnus”, 
turįs tvarką padaryti.

Jis nušovė 69 metų amžiaus 
Raymond Workman ir jo 58 me
tų amžiaus žmoną Dina. Vėliau 
jis nušovė 35 metų Henrietta 
Cliff ir josios 12 metų dukrą 
Kimberly. Gyvybės neteko 72 
metų amžiaus Paul Clesons, jo 
70 metų amžiaus žmona ir jų 
47 metų amžiaus sūnus Paul.

Policija apskaičiuoja, kad pir- 
mon eilėn buvo nužudyta Clesons 
šeima. Motina gamino vakarie
nę, o pas juos užėjęs William 
Workmen nušovė namo parei
nančius vyrus, o vėliau nušovė 
ir virtuvėje triususią moterį. Iš 
Clesons namų eidamas, Work- 
man nušovė jauną Kimberly, o 
vėliau ir josios motiną. Dar vė
liau jis užėjo pas savo tėvus ir 
abu nušovė.

Williams Workman buvo vie
nišas žmogus. Nuo jo savo lai
ku atsiskyrė žmona su vaikais. 
Jis gyveno vienas, mažai su kuo 
draugavo, šitokios žudynės su
krėtė visus Palos Hill gyvento
jus.

— Chicago Skill Center, ben
dradarbiaujant su miesto kole
gijomis ir bendrojo lavinimo 
įstaiga, išlaiko 112 klasių įvai
riose miesto vietose įvairaus 
amžiaus kursantams. Tose ne
mokamose klasėse galima išeiti 
aukštesniosios mokyklos kursą 
ir gauti baigimo pažymėjimą. 
Pietinių miesto apylinkių gy
ventojai kviečiami teirautis tel. 
624-7300, Ext. 44 arba 45.

— Vincas Blažaitis iš Mar- 
quete Parko apylinkės, naujų 
skaitytojų bei platinimo vajaus 
proga, užsisakė Naujienas 6 
mėn., kad mūsų lietuviška spau
da nesilpnėtų, kad ji galėtų sėk
mingai kelti Lietuvos ir lietuvių 
reikalus.

— A. Brazis, Toronto, Ont., 
Canada, atkreipė dėmesį į Nau
jienų platinimo bei naujų skai
tytojų vajų ii- panaudojo at
karpą užsakymui. A. Vinskas 
tapo naujienų skaitytoju. Va
jaus komisija nuoširdžiai dė
koja naujiems skaitytojams už 
dėmesį, o plati n tojams už jų 
pastangas.

— Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Seimui rengti ko
mitetas paskyrė Naujienoms 25 
dol. auką ir ją atsiuntė per ko
miteto pirm. Joną Švobą.

TOOlf MAKERS 
Experienced Tool Makers and 

Machinist to build special 
Assembly Machines. 

AUTOMATION SYSTEMS 
7338 N. LAWNDALE 

676-4343 
SKOKIE, ILLINOIS

PRESS MAN
IN LINCOLNWOOD AREA 

Minimum 1 year experience on A. B. 
Dick 360 CD and ĮTEK combination. 

$3.50 to $4.00 an hour to start.
Call for interview ' 

297-2445

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

HOUSEKEEPERS
North Side Rectory needs two 

Housekeepers. Live-in. Color TV.
• GOOD PAY
• BLUE CROSS-BLUE SHIELD
• PENSION PLAN.

Pleasant Surroundings.

ST. ITA’S CHURCH
5500 N. BROADWAY 271-0309

CLEANING WOMAN 
1 OR 2 DAYS A WEEK 

Adults only. Good Pay. References. 
Some English necessary.

Suburb. 
673-1897

After 5 P. M. Weekends all Day.

CLERK - TYPIST

Calk Frank Zapolis
3208% W. 95th St.

GA 44654

Brangenybės, Laikrodžiai, Devanes 
visoms progoms.

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

DĖMESIO 
62—80 M AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
5234775

Real Estate. Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7454
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai.

GRAŽU — PUIKU
VIENUOLYNO PAŠONĖJ iškilus 

2 aukštą mūras. Naujas gazu šildy- 
l mas. Izoliuotas stogas. Iškelti vamz- 
Idžiai. šviesus kambarys beismante. 
‘Mūro garažas. $29,500.
I ARTI PARKO skoningas Octagon 
'mūras. Gražiai pradėta, greit galima 
I užbaigti. $23.900. ę
! ARTI MARGUČIO geras pajamų 
mūras. Alumin, langai. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. $17,900.

4 BUTU MŪRAS Marquette Parko 
riboje. Naujas gazu šildymas. Nau
jas garažas. Ekstra platus lotas. — 
$36.000.

GRAŽUS 6 KAMBARIŲ MŪRAS 
’prie vienuolyno. Naujas gazu šildy- 
. mas. Garažas. $19.900.
) 6 BUTU 15 M. MŪRAS. Apie $12.000 
paiamų. Maži taksai. I pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

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

PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000 
nuomos. Naujas ffazu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18,000.

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

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

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

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

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

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

7 M. MŪRINIS 3 butų ir 2 biznio 
patalpą. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9.420 pajamų į 
metus. Klaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
virš 10% pelno.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kambariu. 
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

— Kazimieras Aizinas išsikė-
Experience in office routine indu- i •
ding dictaphone transcribing. Plenty *e ls Brighton Parko į Marquet- 
of variety. Good fringe benefits, te Parko apylinke.
Salary commensurate with ability.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

NAUJIENOS 
1739 So. HAI5TED ST. 

CHICAGO, IL 60608

Mnnčiu_________ 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 siąsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 
susipažintą.

PAVARDE

□

IR VARDAS

ADRESAS

PAVARDt
ADRESAS

IR VARDAS

Atleido Veteranu 
ligoninės 1)R. Frankel

Nustatyta, kad dabartinis Ve
teranų ligoninės administrato
rius Dr. Joseph A. Frankel nau
dojo valdžios apmokamus dar
bininkus privačiam savo butui 
valyti ir taisyti. Įstatymai drau
džia naudoti valdžios apmoka
mus darbininkus privačiuose bu
tuose. Dr. Frankel atleistas nuo 
liepos 1 dienos.

Taip pat bus imamasi disci
plinarinių priemonių prieš 9 dar
bininkus, kuris važinėjo į 1440 
N. Lake Shore ir dažė daktaro 
butą. Darbininkų vadovas Frank 
C. Short ne tik pats važiavo, 
bet ir darbininkams liepė ten va
žiuoti dirbti, bus atleistas, o ki-

Call Mr. JOHANEK 
384-5600 

BORG-ERTCKSON CORP.
1133 N. KILBOURN

— Komitetas baigė darbą. 
Leonardui šimučiui pagerbti 
organizacinis komitetas š. m.

(birželio mėn. 20 d. posėdyje
— Juozas Ditkus, Detroit, patvirtino prof. dr. Balio Palio- 

Mich., pratęsdamas prenumera- ko, komiteto kasininko, patiek
tą vieneriems metams, atsiuntė( 
vajui 5 dol. auką.

— Stanley Dargužis, anksčiau 
gyvenęs Naujienų kaimynystėje, 
pakartotinai įteikė Naujienų 
vajui 5 dol. Vajaus komisija 
visiems rėmėjams nuoširdžiai 
dėkoja, visus skaitytojus prašo 
remti Naujienas ir jas platinti, 
darant pastangas surasti bent 
po vieną naują skaitytoją. Visi 
lietuviai yra kviečiami užsisa
kyti Naujienas. Jos visiems yra 
naudingos. įdomios ir reikalin
gos. net būtinos.

— Jonas Šulcas iš Brighton 
Parko apylinkės, ilgametis Nau
jienų skaitytojas, stengiasi pa
dėti lietuviams jų pastangose
savo asmeniškais patyrimais ir pon. Grąžinkite dovanų knygu- 
savais, kartais savotiškais, bū- tęs jau dabar, nes vos tik mėnuo 
dais. Jis kartą įdėjo skelbimą, liko. Dėl stokos paramos, kny- A. G. AUTO RBUUKRS 
kad visi lietuviai sickly moks- gufty vajus yra pratęstas iki a, ,otomoWlul uinjtomj t,
lo, šviesos ir geresnio gyvenimo, liepos 26 dienos. Dovanos bus lomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
Nežiūrint šių asmeniškų pas- dalinamos liepos 29 dieną. Siųs- Rer,i' 
langų, jis prisideda prie ben- kite aukas A. Būgai. 842 West 35140* W. 63rd strwt, Chicago, ill. 
drų darbų. Naujiėnų vajui jis 33 Place, Chicago. HI. 60608. Į TIL. — 776-5808 
pakartotinai įteikė 5 dol. auką, j (Pr) ■' Anicataa GwbaHaaJru, aav.

tą pajamų ir išlaidų apyskaitą. 
Gautą iš parengimo likutį, kaip 
jau anksčiau buvo nutarta, kar
tu su apyskaita vykdomasis 
komiteto prezidiumas įteikė so- 
lenizantui ir tuomi baigė savo 
funkcijas. B. V.

— PauliOs J. Mankos iš Brigh
ton 'Parko apylinkės baigė zoo
logijos mokslus Iowa State uni
versitete bakalauro laipsniu.

— Brighton Parko biblioteko
je, 4316 Archer Avė., šeštadie
niais 3-5 vai. bus anglų kalbos 
kursai. Registruotis tel. 842- 
2610.

♦ Remkite siaurės Amerikos 
Lietuviu Sportinę Išvyką Euro-

Paraku■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Mormonu bažnyčios festivalyja kas- 
» rn*t įvyksta seniai dingusios civili- 

ti 8 darbininkai gaus labai aiš- žarijos vaidinimai čia matomas ar
klas ir griežtas instrukcijas atei- *u L*"*?*. . . ?. . . , , ,.'Vaidinifne liepos 27 d. dalyvaus 600
tyje tokiais atvejais neklausyti aktorių. Jis vyks Palmyra kalno, N.Y.
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HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visą rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogą tinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS

Chicago. Hl. 00600. Tel.: VI 7-0447

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 

Ir kitus kraštus 
P. NEDZINSKAS, 4065 Anhar Am 

Chicago, HL 60632. ToL YA 74980

A. TVIIt AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGINTUS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WIST 69th STRUT 

TeU Republic 7-1941
' ■■■■■!..........................II! g

CALIFORNIA BUPBt MERVICI 
Taisomi auto motors!, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TIL. VI 74327




