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PREZIDENTAS NIXONAS PAKVIETĖ 
KINIJOS ATSTOVI I SAN CLEMENTE

■ WASHINGTONAS. — Prezidento spaudos sekretorius Zieg
leris paskelbė spaudai, kad šį penktadienį Kinijos diplomatas Hu
ang Chen iš Washingtono skris į “Vakarų Baltuosius Rūmus” San 
Clemente pasimatyti su prezidentu Nixonu. Kinijos diplomatui 
prezidentas net paskolinęs savo lėktuvą “Air Force 1”. šis pre
zidento pakvietimas Kinijos diplomatui, kuris net nėra ambasa
dorius, o tik “ryšių įstaigos” vedėjas, pabrėžia ypatingą Ameri
kos santykių su Kinija charakterį. Laikas šiam atsilankymui pa? 
rinktas netrukus po Brežnevo vizito San Clemente prezidento na
muose.

Praėjusį sekmadienį televizi
jos 9 kanalas Čikagoje rodė 
Amerikos krepšinio mėgėjų ko
mandų — vyrų ir moterų — 
rungtynes su Kinijos krepšinio 
rinktinėmis. Pekine į rungty
nes atsilankė Mao Tse Tungo 
žmona, pati labai įtakinga ko- 
munistij partijos veikėja. Ją at
lydėjo Amerikos “ryšių įstai
gos” P*ekine vedėjas David 
Bruce, vienas daugiausia paty
rusių ir užsitarnavusių Ameri
kos diplomatų. Reporteriai iš 
Pekino pabrėžė, kad pirmą 
kartą jie matė Mao Tse Tungo 
žmoną apsirengusią, suknele, 
vakarietišku stiliumi. Ji papra
stai dėvėdavo kinų papročiu, 
pidžamų stiliaus tamsius rū
bus.

Paklaustas korespondentų, 
apie ką prezidentas kalbės su 
Kinijos diplomatu, Ziegleris at
sakė, kad jie-gali paliesti bet 
kuriuos klausimus? Spėliojama, 
kad prezidentas s vaistys - su 
Huang Chenu Kambodijos atei
tį ir galimumus išspręsti ten 
vykstantį karą politinėmis de
rybomis ir kompromisu. Nu
verstas Kambodijos princas 
Sihanoukas gyvena egzilėje 
Kinijoje. Ten veikia ir jo suda
ryta vyriausybė. Kinija todėl 
turi nemažą įtaką Sihanoukui, 
kuris iki šiol griežtai atsisako 
derėtis dėl taikos su jį nu ver
tusių maršalu Lon Nolu. Kini
jos premjeras Chou En Lajus 
turi gerus ryšius su princu Si- 
hanouku ir galėtų jį paveikti, 
kad jis sutiktų išspręsti Kam
bodijos konfliktą lerybomis.

Galimas daiktas, kad prezi
dentas savo svečią nuramins ir 
dėl Brežnevo vizito, nors Kiniją 
jau nuramino prezidento pata
rėjas Kissingeris, kuris patiki
no kinus, kad Amerikos ryšiai 
su sovietais nereiškia Kinijos 
interesų pažeidimo.

IŠ VISO PASAULIO
PORTLAND. — Oregane vie

na šunų maisto įmonė, tyrinė
dama rinką, skambino gyvento
jams telefonu. Vienas klausimų 
buvo “Ar tamsta turi šunį”. Kai 
kurie žmonės pagalvojo,-kad plė
šikai stato tokį klausimą, besi- = 
rengdami apiplėšti namus. Kai 
kurie iškoliodavo paklausėją, ki-, 
ti pakabindavo ragelį, o vienas 
atsakė: “Ne, šuns aš neturiu, 
bet turiu tigrą, kuris ėda va- prekių boikotas, kurį darbo unijos paskelbė protestuodamos prieš 
gis”. .(prancūzų atominių ginklų bandymus atmosferoje. Britanijos vy-

TEL AVIVAS. — Izraelio teis- riausybė į tą boikotą nesikiša, nors daug nepatogumų sukelia 
mas nubaudė 10 metų kalėjimo 
27 metų žydą Rami Livneh, par
lamento nario sūnų, už kontak
tus su arabų Al Fatah organiza
cijos nariai. Kaltinamasis pri
klausęs šnipų būreliui, kuris pa
laikė ryšius su Sirijos saugumu.

LONDONAS. — Britų teismas 
nuteisė 9 mėn. kalėjimo vagį, 
kuris atsisakė pasakyti, kas jis 
toks. Tik tiek žinoriia, kad tai 
jaunas, šviesiaplaukis vyras, 
kalbąs angliškai su airių ak
centu. Jis atsisako pasakyti pa
vardę.

WASHINGTONAS. — Maisto 
ir Vaistų administracija uždrau- bombos yra švarios ir^l 
dė naudoti ir įsakė atšaukti iš lia kenksmingų kritulių, 
parduotuvių 
Time Medicated Vaporizer atsiliepia: Jei jos tokios saugios, 
Spray”. Paaiškėjo, kad jau 18 kodėl nesprogdinate jų Vidur- 
žmonių mirė nuo tų purškalų, žemio jūroje, prie savo namų, 
kurie pardavinėjami nuo 19.59 bet vežate tūkstančius mylių 
m. ir jau parduota apie 30 mili- prie Australijos. Prancūzai į tai 
jonų butelių.

SEATTLE. — Grupė gydyto- kad australai leido Britanijai 
jų iš Seattle, Wash., paskelbė-bandyti ginklus net savo terito- 
įrodymus, kad alkoŲolikių mo- rijoje, o dabar kelia triukšmą, 
tinų kūdikiai būna sužalojami kai bombos sprogdinamos toli 
dar gimdoje ir gimsta atsilikę, nuo Australijos, 
nenormalūs, su širdies ir proto Į p- - - -
defektais. Tyrimai pravesti rika. Sovietų Sąjunga nepuola 
negrų, baltų ir indėnų tarpe. Net Prancūzijos 
ir nedidelis nėščios moters gir- bombų bandymo, 
tuokliavimas gali pakenkti jos 
kūdikiui.

Paradas Romoje. Neseniai suėjo 27 metai, kai Italija tapo respublika. Ta proga įvyko didelis 
paradas, kuriame dalyvavo įvairūs kariuomenės ir karabinieriy daliniai.

BRITŲ BOIKOTAS PRANCŪZŲ PREKĖMS
LONDONAS. — Pirmadienį Britanijoje prasidėjo prancūzų

pašto iš Prancūzijos sustabdymas. Paliesti šviežių daržovių, vai
sių ir gėlių importai iš Prancūzijos.

Prancūzija gina savo nutari
mą toliau vystyti savo atomi
nius ginklus. Pradžioje bombos 
buvo sprogdinamos dviejose vie
tose Sacharoje, tačiau Alžirui ir 
kitoms Afrikos tautoms gavus 
nepriklausomybę, Prancūzijai 
buvo uždrausta bandyti" atomi
nius ginklus Sacharoje. Dabar 
bandymai atliekami prancūzų 
Polynezijoje, Murųroa ir Fan- 

įgataufa salose.
Prancūzai įrodinėja^ kad jų 

suke- 
Į tai 

“Pertussin Night Australijos spauda paprastai 
Medicated

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

atsiliepia, nurodydami faktus,

Kitos atominės galybės: Ame-

Kariuomenei
mažai savanorių

’ WASHINGTONAS. — Lie
pos pirmą dieną formaliai įsiga
liojo Amerikos karinės prievo
lės panaikinimas, nors savano
rių kariuomenė veikė šešis mė
nesius. Per tą laiką paaiškėjo, 
kad jaunų savanorių, kurie sto
tų į armiją, aviaciją, karo lai
vyną ar marinus, nėra pakan
kamai.

Tie Pentagono pareigūnai ar 
kongreso nariai, kurie iš pat 
pradžių reiškė abejones dėl sa
vanorių kariuomenės, dabar dar 
daugiau šitą sistemą kritikuoja. 
Vis dažniau girdisi balsų, ragi
nančių skubiai sugrįžti prie bu
vusios karinės prievolės. Kriti
kai nurodo, kad anksčiau į ka
riuomenę patekdavo įvairių 
visuomenės klasių jaunuoliai, 
o dabar savanoriais į ją veržiasi 
tik menkesnio auklėjimo, var
gingesnių sluoksnių jaunimas.

Sovietai ruošia

Prezidentas žada

dėl branduolinių 
O Kinijos, 

kuri pati sprogdina savo bom- 
įbas atmosferoje, net pritaria 
Prancūzijai jos pastangose su
laužyti “didžvalstybių atominį 
monopolį”.

atominių ginklų pažangą, tvirti-
SAN CLEMENTE. — Prezi- na, kad Kinija greičiausiai jau 

dentas Nixonas sekmadienį kai- bus pralenkusi Prancūziją savo 
bėjo per radiją apie kainų kon- atominių ginklų statyboje. Ki- 
trolę ir pasidžiaugė, kad jo pas- nijai tik nesiseka pagaminti ra- 
kelbtas prieš 18 d. kainų užšal- ketų, kurios galėtų tas bombas 
dymas veikia gerai ir kainos nunešti tolimesnius atstumus, 
nebekyla. Jis nekalbėjo apie Kinija jau turinti vidutinių nuo- 
priemones po dabartinio 60 die- tolių raketų, skrendančių apie 
nų užšaldymo, tik pabrėžė, kad 1,000 mylių. Tokioms raketoms 
vyriausybė padėtį stebės ir kon- bombos turi būti nedidelės, 
troliuos. Jis taip pat pasidžiau-Į Amerika pirmoji išsprendė bom- 
gė, kad daugumas amerikiečių bu mažinimo, nemažinant jų 
bendradarbiauja su vyriau-j sprogstamos galios, klausimą, 
sybe.

Prezidentas pažadėjo bendra-į bombas ir mažas raketas, ku- 
darbiauti ir tartis su ekonomis-|rios jų nepaneša. Bombų “mi
tais, darbininkų ir vartotojų niatiūrizacija” esanti didžiausia 
atstovais. Stebimi ir pelnai visų ir Kinijos ir Prancūzijos pro- 
bendrovių, kurių metinė ąpyvar- blema.
ta siekia 50 mil. dol. ar dau
giau. Iki šiol Pragyvenimo Kai
nų taryba išaiškino- virš 1,000 Pakistano belaisvių, kurie ser- 
gazolino stočių, kurios be leidi- ga ar tapę invalidais. Indijoje 
mo pakėlė kainas, kurios bus dar laikoma 90,000 pakistanie- 
sugrąžintos į buvusį lygį. |čių.

Kinija gali pastatyti dideles

♦ Gynybos departamentas pa
skelbė, kad Į buvusiems Hano
jaus belaisviams nebus kelia
mos bylos- u Y bendradarbiavimą 
su priešu. Nutarimas padary
tas, vienam iš astuonių kolabo
rantu nusižudžius.

♦ Izraelyje buvo palaidotas 
Amerikoje nušautas Izraelio 
diplomatas. Rabinas karo ka
pelionas prie karsto paskaitė 
psalmę, kurioje kalbama apie 
kerštą. Gynybos ministeris Da
yanas irgi pasakė, kad Izraelis 
kirs smūgį arabų teroristams.

♦ Čilės prezidentas Allende 
paskelbė, kad šiomis dienomis 
ministerių kabinete bus pada
ryti'pakeitimai. Laukiama, kad 
į kabinetą bus priimti keli ge
nerolai.

♦ Oilgram News leidinio re
daktorius paskelbė, kad gazoli
no krizės šią vasarą nebus, nes 
rafinerijos padidino gamybą ir 
Vidurio Vakaruose dabar turi
ma 10% daugiau gazolino, negu 
pernai. Krizė ateisianti žiemą, 
kai bus šildymo alyvos stoka.

♦ Čikagos policijos statistika 
rodo, kad pernai Čikagoje buvo 
711 žmogžudysčių. Pavojin
giausias mėnuo buvo liepos, o 
diena, kada daugiausia nužudo
ma — šeštadienis tarp 8 vai. va
karo ir 12 nakties.

♦ CTA — transporto vadovy
bė, negavusi lėšų, planuoja su
mažinti autobusų linijas. Gali 
būti uždaryta 31A linija einanti 
West 31 gatve. South Damen 
linija — 50A ir Marquette lini
ja — 110. Be to, planuojama 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
neturėti autobusų West 63rd ir 
South California linijose.

♦ Santa Monica ligoninėje 
nuo vėžio mirė 56 m. amžiaus 
aktorė Betty Grable, dalyvavusi 
42 filmuose ir uždirbusi virš 
3 mil. dol.

*• Indija pažadėjo paleisti 440

— WASHINGTONAS. — Bu
vęs Baltųjų Rūmų tarnautojas 
Charles Colson CBS televizijoje 
pareiškė, jog John Dean nepa
sakė prezidentui visos tiesos 
apie Watergate įvykius ir ragi
no kitus slėpti liesą nuo prezi
dento.
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GROMYKO VĖL KALB A APIE REALIZMĄ
HELSINKIS. — Vakar Suomijoje buvo atidaryta Europos 

Saugumo ir Bendradarbiavimo konferencija, kurioje dalyvauja 35 
valstybės, visos Europos šalys, išskyrus Albaniją ir Kanada su 
Amerika. Valstybės sekretorius William Rogers pareiškė, kad šis 
suvažiavimas yra svarbiausias tarptautinis įvykis nuo II-jo Pa
saulinio karo dienų. Suvažiavę užsienio.reikalų ministerial posė
džiaus apie savaitę laiko. Jie sudarys atskiriems klausimams ko
misijas, kurios išspręs numatytus klausimus. Tada bus trečia kon
ferencijos dalis, vėl ministerių ar net valstybės galvų' suvažiavi
mo rėmuose.

naują įstatymą
MASKVA. — Sovietų Sąjun

ga ruošia naują pilietybės įsta
tymą, kuris gali turėti įtaką ir 
piliečių emigracijos klausimui 
Iki šiol emigracija buvo tvarko
ma atskirais dekretais, ne
tvarkingai, be plano. Pilietybės 
išsižadėjimas vieniem kainuo
davo 700 rublių, kitiems, vyks
tantiems į “socialistines” vals
tybes — tik 70 rublių. Vie
niems emigracijos leidimas bū
davo duodamas, kitiems— ne. 
Laukiama, kad naujas piliety
bės įstatymas tuos reikalus su
vienodins.

Iki šiol pilietybės klausimai 
būdavo tvarkomi 1938 m. pri-| 
imto įstatymo ir “Izvestija” j 
pripažįsta, kad naujas įstaty- sovietų piliečių, nepalankių rė
mas turės sutvarkyti klausi- (žimui, kurie prieš jų valią lai
mus, kurie iškilo praktikoje komi ligoninėse, 
paskutiniu metu.

Senieji įstatymai

Sovietų Sąjunga jau 19 metų 
šitokią konferenciją ragino su
kviesti, siekdama įteisin ti Rytų 
Europos sienų pasikeitimą ir 
savo užgrobimus. Sovietų už
sienio reikalų ministeris Helsin
kyje pareiškė, kad jis turi viltį, 
kad visi ministerial parodys ge
ra valia ir realizmą, ieškodami 
visiems priimtinų sprendimų 
konstruktyvioje dvasioje.

Amerika ir kitos Vakarų val-

Senas generolas 
kenčia ligoninėje 
NEW YORKAS.^New York

Times išspausdino -laiškų sky
riuje Aleksandro Jesenino Vol- 
pino laišką apie bepročių ligo
ninėje laikomą kovotoją už 
žmogaus teises generolą Peter 
Grigorenko 65 metų. Jis ligoni
nėje Čiarniachovske yra jau 4 stybės, sutikdamos su šia kon- 
metai. Ten jis neseniai turėjo ferencija, bando išsiderėti 
du širdies priepuolius ir apako vietų 
viena akimi. Ligoninėje laiko-

so-
j nuolaidas “humanišku

mo ' klausimuose”. Siekiama
mi protiniai nesveiki nusikaltę-1 laisvesnio žmonių judėiimo per 

:r !„*i griežtas, j Geležinę uždangą, laisvesnio
laikraštininkų judėjimo komu
nizmo šalyse, didesnių kultūri
nių kontaktų, sujungimo šeimų, 
kurios liko atskirtos II-jo Pasau
linio karo metu. Siekiama Įpir
šti komunistams Vakarų kny
gų ir idėjų. Visos tos priemo
nės konferencijoje pavadintos 
“humaniškumą ir pasitikėjimą 
ugdančiomis priemonėmis”.

• Sovietai siekia. sienų pripažl? 
nimo, oficialaus pareiškimo, 
kad šaltasis karas yra baigtas, 
Maskva laukia nepuolimo paktų 
ir ekonominių, prekybos ir pra
monės ryšių bei karinio įtem
pimo sumažinimo.

Konferencijos darbotvarkė 
turi tris dalis: 1. sugumas, 2. 
bendradarbiavimas ekonomi
niuose. mokslo, technikos ir ap
linkos klausimuose, 3. bendra
darbiavimas humaniškumo ir 
kitose srityse.

Sudarius komisijas, ministe
rial išvažinės, o komisijos dar
bą tęs Ženevoje šį rudenį. Tre
čia konferencijos dalis vėl bus 
Helsinkyje, kur, galima laukti 
didžiausio iki šiol “viršūnių 
suvažiavimo”. Konferencijoje 
dalyvauja tokios “valstybės”, 
kaip Malta ar Vatikanas, tik nė
ra sovietų pavergtų valstybių 
ministerių. Konferenciją stebi 
Vliko ir Altos atstovai.

liai ir režimas labai g
Du kart per dieną kaliniai išlei
džiami į išvietę, kitą laiką sėdi 

j stipriai saugojamose celėse.
' j Generolui Grigorenkai dažnai 

t tenka sėdėti vienutėje.
Kas pusę metų Grigorenką 

aplanko “psichiatrų” komisija 
ir klausia jo apie įsitikinimus. 
Grigorenkai atsakius, kad jo 

(įsitikinimai nepasikeitę, jis to
liau paliekamas “ligoninėje’’.
Pernai tokia komisija reko
mendavo nepaklusnų generolą 
perkelti į švelnesnio režimo be
protnamį, tačiau teismas sau
sio 29 d. tą rekomendaciją at
metė.

Volpinas rašo, kad Grigoren- 
jka yra tik vienas iš daugelio

nors jų gimi
nės ir pažįstami žino, kad jie 

nežino, yra sveiki. Didžiosios pasaulio 
kaip elgtis su tokiais piliečiais, Į valstybės turėtų protestuoti 
kurie išvyko iš Sovietų Sąjun- prieš tokį žmogaus teisių lau- 
gos, o-vėliau nutarė vėl sugrįž-’ žymą, kuris žemina ne tik tei
ti ir iš naujo būti piliečiais.' singuma, bet ir mediciną,'rašo 
Amerikos teisininkų nuomone,' Jeseninas-Volpinas.
sovietų emigracijos taisyklės 
yra anarchijos padėtyje, nes 
iki šiol Kremliaus vadai net ne
prileido minties, kad koks pilie
tis gali panorėti išvažiuoti iš 
tokio “rojaus”.

BEIRUTAS. — Bagdado radi
jas paskelbė, kad sudarytas spe
cialus tribunolas, kuris teis sau
gumo viršininką ir jo draugus 
už dviejų vyriausybės narių pa
grobimą ir vieno jų nušovimą 
— karo ministerio gen. Shihab.

Naujas veidas Baltųjų Rūmęi tarnybo
je — atsargos generolas John Ben
nett, kuri* yra prezidento stabo di
rektoriau* gen. Aleksander Weigh pa

vaduotojas.

Prezidentas kalbės
kvotai pasibaigus
SAN CLEMENTE. — Baltų

jų Rūmų spaudos i sekretorius 
Ziegleris pareiškė korespon
dentams, kad prezidentas Nixo- 
nas pasisakys dėl jam mestų 
kaltinimų tik tada, kai pasi
baigs Watergate bylos tyrinė
jimai senato' komitete. 'Prezi
dentas iki to laiko nieko apie 

I bylą nekalbės, neis į ta komi
tetą. ir nedarys jam jokių pa
reiškimų raštu. _ .

Komitetas jau paskelbė, kad 
pabaigęs Watergate įsilaužimo 
ir jo nuslėpimo tyrimus, jis dar 
nagrinės lėšų rinkimo ir jų iš- 

• leidimo rinkimų kampanijose 
klausimą ir. be to. “nešvarių 
triukų” politinėje kampanijoje 
vartojimo klausimą. Komitetas 
nebaigs darbo iki rugsėjo mėn.

Didelį įspūdį padarė John 
Deano komitetui įteikti slapti 
Nixono priešų sąrašai. Juose 
buvo 31 demokratų politikas, 
18 organizacijų, 14 darbo uni
jų vadų, 10 “garsenybių” — 
įvairių aktorių, dainininkų, 21 
’’akademikas”, trys laikraščiai 
ir 56 žurnalistai bei TV repor
teriai, 52 biznieriai, kurie rėmė 
stambiomis sumomis demokra
tų kandidatus.

Plaukia tyrinėti 
vandenyno dugno 
NEW YORKAS. — Sovietų 

vandenynų tyrinėjimo laivas 
“Akademik Kurčatov” atplaukė 
Į New Yorko uostą, kur jis iš
bus iki penktadienio. Tada jis 
išplauks į Islandijos pakraš
čius tyrinėti jūros dugno. Kar
tu su sovietų mokslininkų gru
pe, kurios trečdalis yra mote
rys, plauks ir amerikiečių mok
slininkų grupė iš Kolumbijos 
universiteto ir iš I.amont-Do- 
herty observatorijos.

Amerikiečiai okeanografai 
aplankė uoste sovietų laivą ir 
buvo sutikti su vodka ir gėlė
mis.

Kai kurie Hollywoodo akto
riai labai nelaimingi, kad jie 
nepateko į prezidento Nixono 
priešų sąrašą. Vienas, eina gan
dai, dėl to net atlaidęs iš parei
gų savo spaudos agentą.
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ATVIRUKAS SAUGUMO 
KONFERENCIJAI

aš tavęs nepaklausiau įr kar
tais tu ant manęs supyksti, bet 
žinok, kad aš tave 
man buvai ir esi 
Niekas negali būt 
kokia tu esi...

Nuo 1973 m. liepos mėn. 1 d., Union Federal pradės skaičiuoti palūkanas kiekvieną dieną visiems taupymo 
indėliams... 5% yra skaičiuojami kiekvienais metais duoti jums 5.13% uždarbio, kai jūsų pinigai yra padėti 
vieneriems metams. Tai yra aukščiausias išmokėjimas visoje valstybėje, leistas^Federalinių nuostatų, visiems 
apdraustiems taupymo Įnašams; ' ■

20 centų 
Kommitten 

10321 Stoek-

Stokite i Union taupytojų armiją... Padėkite savo pinigus ir lai jie jums uždirba daugiau pinigų be jokios 
rizikos saugumui. Be reguliarių Taupymo knygelių sąskaitos, Union Federal siūlo plataus pasirinikimo Indė
lių certifikatus, mokančius nuo 5!4% iki 6% metinių palūkanų. Union Federal pareigūnai mielai jums padės 
pasirinkti taupymo planą, kuris yra specialiai pritaikytas jūsų reikalams. ; ■

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily. — 

paid quarterly

niois dėsniais, siekdami ne visų 
lietuvių viepo ir bendro, bet sa
vo grupinio tikslo.

Mano galvojimu, visi, ku
riems rūpi bendruomenės gy
vybė, turėtų glaudžiai susitelkti 
ir ryžtingai dirbti, kad bendruo
menės šeima būtų visų lietuvių, 
o ne kurios nors grupės ar par
tijos. ..

2 Ytais Savings 
Certificate 

(Mmknufn $5.008)

MIDLAND 
SAVINGS 
ANB LOĄNASSOMAT1ON 

44» ARCHE* AVENUE 
GHJCA80, KAINOS MGB 
J PHONE: S4-447S

Gaukite palūkanas KIEKVIENA DIENA
UŽ JŪSŲ TAUPOMUS PINIGUS

mi JAV Lietuvių Bendruome
nės rinkimai: renkama nauja, 
jau septintoji, jps Taryba, taip 
pat renkami jos atstovai į PLB 
IV-ąjį Seimą. Bendruomenę su
darom visi, tad svarbu taip pat 
dalyvauti jos rinkimuose visiems 
ir išrinkti tuos, kurie tvirtai sa
vo rankose laikys Bendruomenės 
vairą ir dirbs jos darbus.

O JAV Lietuvių Bendruomenės 
darbai gausūs ir dideli: Lietuvos 
laisvinimo pastangos, lietuviško 
švietimo organizavimas bei rė
mimas visuotinių dainų ir tau
tinių šokių rengimas, jaunimo 
kongreso talka, „lietuvių moksli
ninkų suvažiavimų šaukimas, 
Lietuvių Fondo ugdymas ir t. t. 
šiuos visus darbus vykdo žmo-, 
nės, kurie tiki* Bendruomenės 
idėja ir jai Įgyvendinti aukoja 
savo laiką, jėgas^ sugebėjimus.

Bet netrūksta nė tokių, kurie, 
stovėdami šalia ir patys nieko 
nedirbdami, stengiasi dirban
čiųjų pastangas visaip trukdyti. 
Mes pasisakome už pajėgią ir 
dirbančią Bendruomenę.

Tokios Bendruomenės nekurs 
tie, kurie jos gyvenime atsiran
da tik per rinkimus Ir tai su kir
šinančiais bei klaidinančiais pa
reiškimais. Tai kelias Į Ben
druomenės griovimą, kuriam 
negalim pritarti;’

Todėl kviečiame Jus balsuoti

AND LOAN ASSOCIATION
3430 SOUTH HAI.STEI) STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60808 • PHONE 523-2800.

Lietuvių Bendrubmenė turi 
būti visų lietuvių organizacija, 
turi įtraukti naujuosius ateivius 
ir iki šiol EB užmirštus senosios 
kartos emigrantus ir jų išugdy
tą jaunimą, turi kreipti žymiai 
didesnį dėmesį į iki šiol gerokai 
apleistus mūsų kultūrinius bei 
švietimo darbus ir jos vadovy
bė turi aktyviai priešintis viso
kiems okupanto bandymams 
ardyti kovojančią lietuvių išei
viją. Todėl, 1973 m. gegužės 
mėn. 19—22 d. į JAV Lietuvių 
Bendruomenės Tarybą ir Pasau
lio Lietuviu Bendruomenės Sei
mą Ohio Apygardoje (Ohio, Mi
chigan, vak. New York ir vak. 
Pennsylvania), balsuokite už 
patriotinių organizacijų veikėjų 
koalicinį sąrašą: Daugėlą — 
Laikūna — Mitalą — Patieni — 
Paužą -į- Razgaitį.

už kandidatu^ kurie toliau tęs 
jau pradėtus ir vykdomus JAV 
Lietuvių Bendruomenės dar
bus. Pateikiame Jūsų dėmesiui 
surašą kdndidatų, iš kurių pra
šom pasirinkti ne daugiau kaip 
dėvynis asmenis į JĄV LB Ta
rybą ir ne daugiau kaip dešimt 
ašmenų į PLB IV Seimą:

Gyvas Vladas
Darnusis Adolfas
Karalius Pranas 
Klimas Antanas 
Kūdikis Raimondas 
Kutkus Vytautas 
Lenkauskas Edmundas 
Matas Steponas 
Mikonis Juozas 
Mikulskis Alfonsas 
Rugienis Algis 
Šilbajoris Rimvydas 
Urbonas Jonas 
Yucius Vytautas

Bendfuobenėą darbuotojai
II. Grąžinkime Lietuvių Ben

druomenę Visiems Lietuviams!
Gana vaikų vežiojimo po ko

munistų stovyklas! Gana viso
kių komunistų koncertų, pas
kaitų bei parodų! Gana dupli- 
kącijos bei vienybės ardymo 
Lietuvos laisvinimo darbuose!

dyje. Stanley ir Stella Molis — 
didelį laikrodį, Stanley Molis 
Jr. — vertingą grafiną, Ray 
Fenler — žadintuvą, Agnes 
Haft ir Andreija Lococo — gė
lių,. saldumynų ir įvairiausių 
kitų dovanų.

Motina, gavusi tiek daug 
vertingų dovanų ir pamačiusi 
tiek daug gerų žmonių, kurį 
laiką negalėjo kalbėti. Ji tik 
klausė sveikinimų ir dėkojo.

— Nepyk, mama, — tarė mo
tinai Algimantas. — Kartais

Laimėti rinkimus bet kokio- 
•mis priemonėmis ir kontroliuo
ti bendruomenę neatsiliko ir 
Detroito frontininkai. Balsavo
me parapijų bažnyčių salėse, ka
vinėse, lietuvių namuose, baruo
se ir kitur. Netvarka siautė 
siuntinėjime balsavimo lapelių 
paštu, šeimos, turinčios gauti 
daugiau, gavo mažiau arba prie
šingai. Balsavimas prasidėjo 
pavėluotai. Pasibaigus, balsai 
nebuvo suskaičiuoti. Neužants
pauduotos dėžės nuvežtos neži
nia kur ir tik ketvirtą dieną 
pradėta skaičiuoti. Paštu at
siųstieji balsai, buvo atvežti ma
žuosiuose vokuose. Visų šių 
faktų akivaizdoje nebepagrindo 
žmonės kalbėjo, kad soviesiems 
pridėjo, nepatikimiesiems atėmė.

Intrigos ir nesąžiningumas 
mažina balsuotojų skaičių, fizi
niai ir dvasiniai silpnina ir nai
kina bendruomenę. Visa to pa
grindinės šaknys glūdi fronti
ninkuose, kurie braute brauna
si bendruoinenėn, nesivadovau
dami jokiais moraliniais ir eti-

Palūkanos yra skaičiuojamos kiekvieną dieną, išmokamos kiekvieną metų ketvirtį. Galima pradėti taupy
mo sąskaitą tik su $25. Indėliai ir išėmimai yra galimi bet kada ir bet kokiomis sūriipmis. Indėliai, įnešti iki 
mėnesio 10-tos dienos, neša nuošimčius nuo 1-mos dienos. .....r

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymą ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
a ateityje.

Sąskaitos aodraustbs iki
S20.000.

tadienio sveikinimą. O be to, aš 
tau parodysiu ir gautą diplomą, 
kad patikėtum.

Iš tįkrųjų jis buvo gavęs dip
lomą ir parodė motiriai. Ji bu
vo Įsitikinusi, kad važiuoja 
diplomo aplaistyti, tuo tarpu 
pateko į geroką būrį artimų 
draugų. Ten bvuo George Co- 
nab tėvai, kurie turėjo būti iš
važiavę i New Ycrka ir Helen 
Petrošius, turėjusi būti ligoni
nėje.

• Salėje buvo, sugiedota “Il
giausių metų!”, Sukaktuvinin
kei duota dovanu, skaniai nu
gerta ir sočiai pavalgyta. Da
niel Coman St. su žmona Įteikė 
sukaktuvinkei vertingą krista
linį' grafiną, Dan jComan Jr. 
kartu su Vincu ir Matilda Pet
rošiai ranka išrašytą kristalą, 
George Coman — keturių puo
delių rinkini, kun. Jonas Ku- 
zinskas — miežio varpas ir ra- 

čia aš tau Įteiksiu gim-’munės žiedus, piauistytus me-

Paskutinieji JAV LB Tarybos 
rinkimai išsiskyrė iš ankstes
niųjų netvarkingumu ir nesklan
dumu, nesąžiningumu ir sukčia-. 
vimais. - -

Frontininkai įžūliai niekino ir 
m enk i n io kandidatus, turinčius 
didelių nuopelnų bendruomenei 
ir tautai. Visa ryškiai atsispin
di jų propogandihiuose lapeliuo
se ir kalbose. Jų teigimu, kad jie 
yra vieninteliai, kurie tiki bend
ruomenės Idėja h* dėl Įgyvendi
nimo aukoja laiką, jėgas ir su
gebėjimus. Kiti naikintojai ir 
kenkėjai, kiršintojai ir klaidin
tojai.

Tačiau, anksčiau rinkimų me
tu jų elgesys parodė, kad jie vi
siškai nesirūpina bendrais rei
kalais ir telkimu visu lietuviu 
darnion bendruomenės šeimon, 
kur ne tik nariai, -bet ir vado
vybė būtų įvairių pažiūrų ir gal
vojimo. Taip veikiant bendruo
menė tikrai būtų pagrindiniu 
šaltiniu mūsų kaltūrinio ir švie
timo gyvenimo.

Aiškesni ir tikslesnį vaizdą su
sidaryti, kurie iš tikrųjų yra ben
druomenės kenkėjai ir naikinto
jai, perrašau rinkimų metu pla
tintų propogandinių lapelių tu
rini, nepakeisdamas kalbos ir st-i 
liau^.

Į Clevelando lietuvius, 
1973 m. gegužės 19-20 vykdo-

Be jaui čia minėtų, į gimta
dienio puotą buvo suėjęs dido
kas būrys žmonių. Užkandos 
pačios greiausios mėsos ir Įvai
rių dąižovių, susirinkusieji dai
navo ir šoko iki vidurnakčio.

7 Dalyvis

TAUPYKITE SAUGIAI...
Jūsų indėliai tuojau pat automatiš

kai yra apdraudžiami iki $20,000 Fede
ralinės valdžios agentūroje. Union Fe
deral, įsteigta 1897. m,,, yrą jau 76-ti 
metai biznyje. Kai jūs įstojate į Union 
taupytojų armiją, jūs esate tikras sau
gumu ir užtikrinimu, kad jūsų įnašai 
yra prižiūrimi geros grupės patyrusių 
biznierių su konservatyviai atsargia f i- 
nansų politika ir sveikais sprendimais.

PETRONĖLĖ KAZLAUSKIENĖ

Šių metų birželio 23 dieną 
-Algimantas Kazlauskas, didoko 
būrio bandradarbių Kazlauskie
nės padedamas, Royalty restora
ne suruošė puikų gimtadienį 
savo motinai Petronėlei Kaz
lauskienei.

Kad motina, priešinga sukak
ties minėjimams, patikėtų, jog 
šventė ruošiama ne jai, bet 
jam, baigusiam tęisės kursus. 
Jis, gavęs diplomą, pasikvietė 
Savo draugą John O’Malley 'su 
motina ir pats pasiėmęs savo 
motiną nuvažiavo į restoraną.

— Ąr bus taip gerai, ar su
tiksi važiuoti? — jis paklausė 
motinos.

— Na, bus jau gerai, — at
sakė motina. — Tu žinai, kad 
aš restoranuose nevalgau, bet 
aš jau reikalo nepagadinsiu, 
draugystę palaikysiu.. .

— Kad nepagalvotum 
jokį siurpryzą, — pasakė 
nūs

Pabaltiečių komitetas švedi- 
jojeTw-a išleidęs propagandinį 
atviruką->ąu Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos vėliavomis 7 spalvo
mis) su šiuo Įrašu angliškai: 
“Saugumo konferencija! Pabal
tijo tautos reikalauja okupaci
nės armijos atitraukimo, lais
vės,- savanoriško 
mo...

Atvirukų kaina 
Gaunami Baltiška 
Post box 16042, 
holm 16-, Sweden
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KUDIRKOS - KALANTOS AUKA 
IR PASITYČIOJIMAS

“Fraternitas Lithuanica”, lė
tu viy gydytojų korporacija, Si
mo Kudirkos, ir Romo Kalan
tos didvyriškai aukai atžymė
ti, mūsų dailininkams paskel
bė konkursų.

Nuo birželio 9 iki 17 d., Chi- 
cagos Jaunimo Centre — Čiur
lionio galerijoj, lietuvių visuo
menė turėjo progos aplankyti 
tų konkursinę- parodų ir pama
tyti jau premijuotus-ir nepre
mijuotus kūrinius. Buvo išsta
tyta net 31 darbas. Be abejo, 
šis konkursas yra istorinės 
reikšmės, nes jam buvo duota 
viena ir pagrindinė tema: Ku
dirkos — Kalantos tragedijos 
Įamžinimas mene. Nežinia ko
dėl vėliau buvo mėginta Kudir
kos — Kalantos aukos temą su 
prastinti iki “Universalinio lais
vės troškimo”, bet, vis dėlto, 
buvo palikta, kaip parodos pro
grama skelbia, Kudirkos — Ka
lantos vardu. Teoriškai šio 
konkurso tikslas giliai patrio
tiškas, paremtas ugningais šū
kiais, o koki pabaigos rezul
tatai praktikoje? Šį klausimą 
aš kaip tik noriu čia paliest, 
nes jis yra itin opus.

Šio konkurso kūriniams ver

tinti, jury komisija buvo suda
ryta iš trijų asmenų: dail. K. 
Varnelio, skulp. P. Aleksos ir 
meno kritiko prof. R. Ginzel.

Mes visi žinome, kad tas kon
kursas ir jo pagrindinė lema 
yra grynai lietuviškos tautinės 
dvasios, tad prie ko čia tas sve
timtautis? Kiek amerikiečiams 
yra vertas ir suprantamas mū
sų laisvės troškimas, jie gi aiš
kiai mums įrodė Simą Kudir
ką išduodami. Ir, štai, pa
kviestas amerikietis to paties 
Simo Kudirkos tragedijos pa
minkliniam kūriniui vertinti, 
nustatyti to kankinio reikšmę 
mūsų tautai. Ar dar gali būti 
šlykštesnis pasityčiojimas iš 
kankinio Kudirkos ir mums 
patiems iš savęs? Todėl yra 
suprantama, kad premijuoti 
kūriniai yra kaip tik toki, ku
rie nepasako apie S. Kudirkos 
kančios tragediją ar išdavystę, 
nes kur matėt, kad amerikie
tis išrinktų lietuvių ateities is
torijai paveikslą, liudijantį 
savo tautiečių išdavikišką gė
dą? 1 Ji buvo visiškai užtu
šuota. Dargi tokiu metu, ka
da mūsų pavergta tauta žudo
ma ir maža jos dalis patekusi

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga .Į

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai §4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių- .

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

į laisvę turėtų šaukti kaip Ku
dirka ir Kalanta šaukė, šaukti 
literatūroje, mene, muzikoje ir 
visur kur tik pasilaiko proga, 
kad pasaulis tą kenčiančios 
tautos pagalbos šauksmą išgirs
tų. Tačiau mes gyvenantys 
laisvėje sąmoningai stengia
mės nutildyti tą šauksmą, nes 
mes neišgyvename tos kančios 
ir todėl nepajėgiame suprasti 
anų anapus pasilikusiųjų.

Jeigu dail. Varnelis ir skulp. 
Aleksa nepasitikėjo savo meni
niu ir tautiniu pajėgumu, ko
dėl pagalbon nepasikvielė pa
jėgesnį lietuvį dailininką? Bet 
jeigu svetimtautis buvo* pa
kviestas pataikavimo tikslu, 
kad ateityje dail. Varneliui ir 
skulp. Aleksai sudarytų pro
gos tarp amerikiečių pasišvais- 
tvti, tuomet išeitu, kad Kudir
kos — Kalantos vardai buvo 
tik priedangai, asmeninio ego
izmo oportunistiniam tikslui 
atsiekti.

Štai tie premijuotieji patrio
tiniai šedevrai: Dail. Algirdo 
Grigaičio “Simo giesmė” (foto
grafija). Tai trys mažo forma
to paveikslėliai ir kie'kviena- 
me ta pati gėlė. Pirmoji, anot 
A. Grigaičio , turėtų reikšti 
viltį, antroji — prasiveržimą, 
o trečioji (nulaužta) — išdavi
mą. Pastaroji, aš manyčiau, 
daug stipriau galėtų simboli
zuoti dail. Varnelio ir skulp. 
Aleksos tautinės dvasios lūžį, 
negu S. Kudirkos laisvės troš
kimą, ar jo kančios auką. Nu
braukus tam kūriniui nei iš šio, 
nei iš to pridėtą pavadinimą 
“Simo giesmė”, posiliktų tik 
trys sentimentalios gėlytės nie
ko bendro neturinčios su kon
kurse paskelbta Kudirkos te
ma.

Antras premijuotas paveiks
las dail. Anthony Vaksnoras 
pavadinimu “Inner Vision” yra

*

ANAPUS SANDŪNŲ
Švento Jono žiburėliai Union Piere

vandenyje ir smiltyse gyveni-

Philomena sako...
i . ■ • 'H

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

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

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

90 Day 
Passbook 
Accounts

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

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

savings and loan association

W45 sc^Th western avwnur 476 7575

6245 South Western Ave. 476-7575

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga
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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:
M 
It

ft 1739 So.. Halsted St, Chicago, HL 60608

padabinta. Dar iš ko į lengviną nepaprastai daug bu
vo jaunųjų lietuviukų ir lietu
vaičių, bene išimtinai Donelai
čio lituanistinės mokyklos mo
kinių. Didelė garbė Donelaičio 
mokyklai, kuriai pavyko savo 
studentus ne tik apsaugoti nuo 
“kanapių” rūkymo. Jų buvo 
atvažiavę kelios dešimtys —ne 
vieno kūtvėlos jų tarpe! Tiesa, 
mergaitės savo ilgus plaukus 
paleidusios, berniukai ko ne 
tiek pat ilgais gabranais, bet 
visi arba apsiskutę, arba dar 
barzdos jiems neauga, nes visų 
veidai buvo jaunatviški, švarūs 
ir gražūs. Kas 
na, kad visi ir 
žiai lietuviškai 

Iš sezoniniu
tini žiburiuojantieji vabalėliai, 
Lietuvoje vadinti “Švento Jono 
kirminėliais”, čia ugninėmis 
muselėmis (fire flies), šiomis 
dienomis (naktimis) jos savo 
šviesų žybėjimais labai pagra
žina visą aplinką.

Sunkiausia valanda ateina, 
kai reikia grįžti į savo didmies
tį, paliekant smėlyje, vandeny
je ir saulės spinduliuose bei 
gardžiausiame švariame ore 
besimaudančius vietinius “čia
buvius” ir tuos vasarotojus, 
kurių jokios pareigos mieste 
nešaukia.

Iš retųjų svečių' čia gyvena 
Adomas Varnas su žmona Ma
rija, dail. Juozas Pautienius ir 
neseniai per Geležinę Uždangą 
prasilaužusi, dvylika metų ru
sų sovietų kalėjimuose bei ver
gų stovyklose ištvėrusi ir gyva 
išlikusi lietuvaitė Eugenija 
Jackevičiūtė, kurią pp. Lengvi
nai priėmė be jokio atlyginimo 
gyventi kol gaus popierius, kad 
priimta imigracijos Įstaigos ir 
susiras atitinkamą darbą. Ji J. 
A. V. ir Kanadoje turi net 5 
brolius ir pati yra gailestingoji 
sesuo ir Montessori mokytoja.

Tam kartui. J. Pr,

• tumi?
lietuvius atspėsi — prie tokių 
vasarviečių būtinai rasi lente
lėje išrašytą pavadinimą — Vi
lija, Sodyba, Venta, Vilija, Še
šupė ir tp. ir tp. Dar priminti- 
na, kad ko ne kiekviename, pui
kiai apgerbtame kieme parink
tame kampe su dideliu kruopš
tumu įrengti darželiai daržo
vėms bei uogoms. Tokios priva
čios vasarvietės absorbuoja žy
mią dalį čia atstovaujančiųjų 
tautiečių, nors apsčiai jų lieka 
ir trims pačioje paežerėje esan
čioms lietuviškoms vasarvie
tėms — minėtiems Gintaro, Pe
tro Lengvino ir Jono Lengvino 
rezortams, dabar prieš 
Ketvirtąją virtusioms 
bičių aviliais.

Paskutiniais keliais
buvęs nepaprastai audringas 
■Michigano ežeras, dar praeitą 
savaitę pora dienų- parodęs, ko
kias bangas jis gali sukelti ka
da nori, šeštadienį ir sekma
dienį parodė pačią gražiausiąją 

, savo veido pusę — giedrą, 
. skaistybę, ramybę ir neapmato

mą mėlynę, ir — kas svarbiau- 
. šia, — savo vandenų švarumą. 
' Tiesa, bapgos-'iš ežero gelmių 
. atneša į krantą šiek tiek tų si- 
! dabrinių žuvelių, bet įgudę ir 
. patirtį turį mūsų lietuviškųjų

Liepos 
tikrais

metais

ypač pažymėti- 
visos gana gra- 
kalba.
reiškinių minė-

Gražiausias 'dabar laikas ato
stogoms, kas gali jas gauti ar-[Ynas virte virė ypač prie Ginta- 
ba pats sau pavelyti.

Chicagos lietuviai mėgsta 
bent savaitgaliais ištrūkti iš 
dieną naktį žiemą vasarą smo
go migloje . skendėjančio mies
to, bet tas ištrūkimas dabar 
reikalauja daugiau mylių dis
tancijos. Seniau užtekdavo per
važiuoti Gary, Ind., ir jau esi 
vietoje — Miller Dunes, Ogden 
Dunes, Wilson Beach, Tremont, 
Beverly Shores (Lituanica). 
Dabar visos tos vietos nebe tos 
ir mūsų žmonės jas visas ap
lenkdami spaudžia kitapus Mi
chigan City ir už New Buffalo 
į Union Pier pakrantes, kur 
praeitos žiemos audros ne tiek 
išardė pakrantes, kaip Beverly 
Shores ir kur Gary plieno fab
rikų dūmai nebesiekia.

Praeitas savaitgalis tenai bu
vo labai gyvas. Kiekviena gy
venvietė buvo svečių “pilna” ir 
ežero paplūdimiuose saulėje,

ro, Lengvin Resort ir Lengvin 
Vila vasarviečių.

Union Pier vietovė-Chicagos 
lietuviams pasidarė tikras ma
gnetas, kur daugumas traukia 
ne tik savo atostogas ir savait
galius' praleisti, bet ir pastoviai 
įsikurti. Vien šiemet mažų ma
žiausiai tuzinas čikagiškių 
(lietuvių) ten spėjo nąmus, na-

tuščia ultrainoderniška dažų 
taškynė, be jokios idėjos, be 
jokio turinio — abstraktinė ne
sąmonė. Žinoma tik toki pa
veikslai galėjo būti amerikie
čiui labiausiai priimtini...

Stebėtina, kad visiškai bu
vo ignoruota daug vertingesnė 
skulptūra. Prano Gasparonio 
“Dieve man padėk!” (bronza), 
jaudinantis ir stipriausiai iš
duodantis Kudirkos tragediją 
kūrinys, gal būt, sąmoningai 
liko nepastebėtas...

Kitas prifemijuotas darbas 
dail. Tallat-Kelšaitės-Kinkie- 
nės “Trys” (mišri technika), 
vaizduoja tris pajuodusias 
galvas sujungtas rudų ir raus
vų, siūlų sruogomis kylančio
mis į viršų. Manyčiau, gal tai 
pats geriausias iš visų keturių 
premijuotų kūrinių, savo or- 
ginalumu ir konkursinės te
mos išpildymo atžvilgiu. Ypa
tingai sveikintina, kad daili
ninkė pavaizdavo visus tris su
sideginusius dėl Lietuvos lais
vės, o ne vieną kurį iš jų, nes 
gi jų visų mirtis bei jos tikslas 
buvo tas pats. Tik gaila, kad 
gal neįprasta kūrinio technika, 
stiprus modernizmas, jį daro 
lyg tai daugiau komišku, negu 
tragišku. Ketvirtasis premi
juotas paveikslas Rimvydo Cin- 
kos “Rauda ugnyje” (grafika).

Nepremijuotų kūrinių tarpe 
buvo daug stipresnių darbų. 
Pvz.: Arvydo Algimanto (be 
pavadinimo) aliejus, bet pa
vadinimas jam ir nebuvo rei
kalingas, nes paveikslas pats 
kalba už save stipriai išsaky
damas Kudirkos tragediją. Ki
tas — Vidos Krikštolaitylės “Au
ka” (aliejus). Arba Petro Bu-

Kalantos žuvimas 
(aliejus), realus 
vaizdas Kauno 

Vienuolės Merce-

gailiškio “R. 
dėl laisvės” 
susideginimo 
miesto sode,
dės “Dviguba drama” (tempė, 
ra), Veros švabienės “Pasku
tinis laisvės šauksmas” (alie 
jus) ir tt.

Birutė Kemežaitė

ndp y o ir g 
HURT FUNfir 
help ytui HEA

melius ar sklypussavininkai kįekvie- 
kurti. Nuosavybių:—kąifios-ten ■ 
dar visiškai. ĮmanomOs^t'feūiOi 
parodytos, kelios.vietos,;sų<yję?; 
nu, dviem ir trimis paskirais: 
vasarnamiais gražiuose, erd
viuose sklypuose' su "aukštais 
medžiais ir- gėlių' klombomis, 
kur naujai įsikūrę iš- Ghicagos 
pabėgusieji..'. Lyginant su kai
nomis kitose vietose, čia nuosa
vybių kainas labai dar prieina
mos, galima net sakyti — ne
brangios. Priežastis ta, kad lig
šioliniai savininkai, daugumoje 
žydai, yra persenę ar išmirę, jų 
vaikai yra patogiai įsikūrę ki
tur, dėlto Union Piere, nuosavy
bes parduoda ko ne “pusvel
čiui”

Neperdedant galima pasaky
ti, kad nėsimku atspėti, kur lie
tuvių gyvenama. Nusiperka daž 
niausiai daug remonto reikalin
gą, apleistą .vietovę — .ir .už ke
lių savaičių“nębepažįntųm tos 
vietos”! Atnaujinta, - papuošta 
— perdažyta, perstatyta, ir bū
tinai naujais gėlynaisbūti
nai su lietuvybės ženklu - — rū-

r-

ir išmestas žuve- 
Įęs-įysųgrię-bę “laidoja” smėlyje 
iškastose' duobėse, taip, kad su
kilę 'ir4..paplūdimius atėjusiej i ■ 
vasarotojai jau randa švarius, 
apgrėbstytus “byčius”.

Mūsų lietuviškieji Gintaro ir 
brolių-Lengvinų rezortai yra 
visi vienoje krūvoje, tik tarp 
Lengvinų_.yra dar išlikusi ne
bloga vasarvietė, kurios savi
ninkai yra nelietuviai, bet kal
bama ,kad'ir jie savo vietą žada 
parduoti rr kad pirmoje eilėje 
kandidtas- jai pirkti yra Petras 
•Lengvinas, kurs be savojo re- 
zortp Union Piere turi dar ke
lis namus'.ir sklypus.

.Praeitą.' savaitgalį visi šie 
trys" fezortai buvo svečių arti-, 
pilniai • ir visi ruošėsi svečių 
antplūdžiui Liepos Ketvirtosios 
proga. .Grupėmis pas Karaitį jp 
‘^Gintare”; viešėjo Chicagos 
Lietuvių Moterų Draugijos eks
kursija' iŠ“ 38 narių, atvažiavu
sių specialiai samdytu (Char
tered) autobusu, o pas Petra

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

i Raginkite savo apylinkę 
į augti - taupykite!

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF 55,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

■
k-. 5 1k7* 1

Chicago, HI. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų
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Pasitarimai įtampai mažinti
Antradienį, liepos 3 dieną, Suomijos sostinėje prasi

dėjo 33 Europos valstybių konferenciją “šaltajam karui” 
baigti ir tarpvalstybinei Įtampai sumažinti. Be 33 Euro
pos valstybių, konferencijoje dalyvauja JAV ir Kanados- 
atstovai. Sekretorius William Rogers pareiškė, kad jis 
laukia svarbių nutarimų, turinčių sumažinti Įtampą Eu-t 
ropoję ir sudaryti sąlygas tautų taikai.

Sekretorius Rogers mano, kad Helsinkio konferen
cija sušaukta paskubomis. Jis būtų norėjęs, kad pirma 
būtų aptarti keli susitarimai informacijoms pasikeisti ir 
sudarytos sąlygos žmonėms su žmonėmis susitikti ir lais
vai padiskutuoti svarbiausias taikos problemas. Sovietų 
atstovai delsė šiuos susitarimus, bet po Brežnevo kelio
nės rusai nutarė padaryti kelias nuolaidas ir sutikti su 
JAV reikalavimais.

Sovietų Sąjunga, kaip žinome, reikalavo sumažinti 
karo jėgas Europoje, pradėti prekybą, duoti jai pačias 
palankiausias prekių pirkimo sąlygas ir visos eilės kitų 
lengvatų. Tuo tarpu JAV reikalavo sustabdyti valdžios 
varomą melo ir šmeižtų kampaniją prieš JAV. ir kitas 
laisvas valstybes, leisti žmonėms laisvai susitikti ir išsi
kalbėti, leisti pasikeisti spauda ir nustatyti faktus. So
vietų valdžia pradžioje labai priešinosi šiems JAV reika
lavimams, bet Brežnevas Washingtone sutikęs patenkin
ti ir šiuos reikalavimus. JAV norėjo, kad pirma šis klau
simas aiškiai būtų aptartas ir Į sutarties paragrafus su
dėtas. Tai aišku būtų užtrukę kiek ilgiau. Sekretorius 
norėjo palaukti dar bent iki metų galo, kol sutarčių teks
tai būtų paruošti, bet sovietų valdžia būtinai reikalavo 
greičiau sušaukti Helsinkio konferenciją ir atleisti “šal
tojo karo” varžtus. Jiems būtinai yra reikalingos Ame
rikos mašinos ir maistas.

Helsinkyje yra visų Europos valstybių atstovai, iš
skyrus Albaniją. Albanijos vyriausybė buvo pakviesta Į 
Helsinkio konferenciją, bet ji nepanoro savo užsienio mi
nistro ten siųsti. Albanijos diktatorius Hočia yra Įsitiki
nęs, kad iš tos konferencijos nieko neišeis. Sovietų val
džia niekad savo sutarčių nesilaikė, nesilaikys irHelsin- 
kyje sudarytų susitarimų. Nepakviesti Helsinkiu ir Mao 
Cetungo Kinijos atstovai. Pekinas mano, kad Maskva, 
susitarusi dėl modus vivendi Europoje, kad rusai galėtų 
pasiruošti pulti Kiniją.

Visi sako, kad Helsinkyje nesvarstys Europos tai
kos problemų, bet kiekvienam aišku, kad Helsinkyje 
padaryti susitarimai atsilieps i visos Europos ateitį. Ru-
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MŪSŲ RŪPESČIAI IR UŽDAVINIAI

KO TRŪKSTA MOŠŲ JAUNIMUI
P. STRAVINSKAS

(Tęsinys)
IV. — DORINĖS SĄMONĖS 
IR CHARAKTERIO STOKA

1) Kuo skundžiasi Amerika?
Amerika, tiksliau sakant, 

jos elito žmonės skundžiasi tuo, 
kad šio krašto jaunimas sto

ti. Doriškai pasimetęs, jis va
dovaujami kažkokia “nauja mo
rale” (“New Marolity”), kuri 
jam “viaką leidžianti” ir “nie
ko nedraudžianti”... Dėl to 
šiandien ir'plinta Amerikos 
jaunimo tarpe nusikalstamu
mas, visoks nemoralumas, ypač 
vad. “sekso” srity' (kaip prieš- 
vestuvinis “seksas”, santykių 
neištikimybė, visokios perver

koja dorinės sąžinės; kad jis 
neskiria gėrio nuo blogio; kad 
dėl to jis neturi charakterio, 
nežino, kur jam reikia ateisto-(sijos ir pan.); didėja divorsų 
ti, ką įsisavinti ir su kuo kovo-'skaičius; vis daugiau ir dau-

ai padarę nuolaidas vokiečiams Berlyne ir Vakarų Vo- 
ietijai pripažino dideles teises, bet rusai skaitys įsiki-

Į vidaus reikalus, jei kas bandys paliesti rusų pa
vergtų tautų likimą. Tvirtinama, kad rusai leis paverg
tų tautų gyventojams laisvą susisiekimą su Vakarais, 
bet kokioje formoje tas susisiekimas bus, tai šiandien 
sunku pasakyti. • -

Kiekvienam aišku, kad Helsinkyje nebus Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir kitų pavergtų tautų atstovų. Rusų 
pavergtas tautas atstovaus patys rusai. Pirmą konfe
rencijos dieną sovietų užsienio ministras Gromyka pa
reiškė, kad jis tikisi didelių darbų šios konferencijos 
metu. Gromyko gali atsivežti kokį kvislingą Į Helsinkį, 
oet oficialiai toje konferencijoje jis negalės dalyvauti, 
nes kiekvienam aišku, kad jis lietuvių tautos valios ne
atstovauja. Jis yra tiktai okupanto Įrankis.

Amerikos Lietuvių Taryba, matydama, kad Helsin
kyje, nebus lietuvių tautos reikalų gynėjb, pasiuntė į 
Suomiją Dr. Joną Genį, Amerikos Lietuvių Tarybos at
stovą Washingtone. Dr. Genys jau pirmadienį buvo Hel
sinkyje. Jis seka konferencijo's eigą ir užmezgė ryšius 
su atvykusiais diplomatais. Jeigu jis matys, kad konfe
rencijoje bandoma padaryti lietuvių tautai arba Lietu
vos valstybei kenksmingi nutarimai, tai Dr. Genys pa
reikš protestą ir Įteiks pareiškimą sekretoriui Wiliam 
Rogers. Be to, Dr. Genys bandys užmegzti ryšius su lie
tuvių tautos laisvei draugingų valstybių atstovais.

Vliko pirmininkas Kęstutis J. Valiūnas praeitą sa
vaitę išskrido Į Europą , biznio reikalais, bet pirmadienį 
jis tikisi būti Helsinkyje. Kartu su Dr. Geniu, Dr. Va
liūnas atidžiai seks, kad Helsinkio konferencijoje ne
būtų pakenkta jau ir šiaip nukentėjusiai lietuvių tautai. 
Duota laisvė ir teisė savarankiškai tvarkytis visai eilei 
tautų, neturėjusių savo valstybės. Tokią - teisęs turi, 
šimtmečius turėjusieji savo valstybę ir savarankiškai 
tvarkiusieji visus savo reikalus.

Pirmon eilėn suvažiavusieji. ministerial priims lai
kiną susitarimą leisti žmonėms užmegzti ir palaikyti šei
mos ir kitokius ryšius. Dabar rusai pačiame Berlyne ne
leidžia susitikti išskirtoms šeimoms. Antras susitarimas 
liečia teisę žurnalisams prieiti prie pirmųjų informaci
jos šaltinių ir paprašyti paaiškinimų, žurnalistams pri
valo būti sudarytos sąlygos laisvai judėti.

Trečias svarbus nutarimas liečia piliečių teises. Už
sienio ministrai rengiasi patvirtinti ir pasižadėti vyk
dyti pagrindinių žmogaus teisių principą. 0 ketvirtoji 
sutartis yra pati sudėtingiausioji, josios paragrafai dar 
neaptarti. Ji privalės sudaryti tarptautinį organą, ku
ris dabos kad pačios pagrindinės žmogaus teisės būtų 
vykdomos, kad žmonės valdžios nebūtų skriaudžiami.

XI skelbtosios krikščioniško
sios demokratijos idėjas, jie 
kūrė savo kažkokią “pilnutinę 
demokratiją”, skelbė ir nuolat 
keitė jos principus, kol visai 
savo “ideologijoje” pasimetė, 
susimaišė — ir šiandien jau vi 
sai tos savo “pilnutinės demo
kratijos” atsisakė, jos jau ne
turi ir kitiems nebeskelhia. Ir 
taip mūsų katalikai, dėka atei
tininkų, šiandien liko kone vi
sai be jokios politinės grupės. 
Ateitininkų jaunimas nestoja 
dabar nei į LKDS, nei į LF. Jis 
nebeturi jokios politinės filo
sofijos, jokios krikščioniško
sios politinės doktrinos. Jis ne
turi irgi jokios doriškai politi
nės sąmonės, o kartu ir charak
terio. Viešajame politiniame 
gyvenime jos šiandien jau vi
sai nebematyt.

Nieko gera negalėčiau pasa
kyti nei apie tų savo “idėjos 
brolių” reiškimąsi viešoje ne
politinėje, sakykim, grynai 
pasaulėžvalginėje srityje. Gi 
štai, Lietuvos katalikai, sun
kiausiose sąlygose, rizikuo
dami savo laisve, gal net ir gv- 
vybe, surinko 17.000 parašų po 
protestu dėl okupanto perse
kiojimo religijos šių dienų 
Lietuvoje. Tas protestas su 
parašais pasiekė ir Jungtines 
Tautas.

Ką mūsų ateitininkai pada
rė tam dideliam įvykiui pasau
lyje išgarsinti? Kuo jie pasi
reiškė, kad Jungtinės Tautos 
aną Lietuvos katalikų protes
tą svarstytų ir padarytų žygių 
sustabdyti pagrindinių žmo
gaus teisių, jų tarpe ir religi
nės laisvės teisių mindžioji
mui mūsų tėvynėje? Manding, 
nieko — absoliučiai nieko! Ko
dėl? Kad išblėsusi jų dorinė 
— religinė sąmonė.

Arba vėl, štai, susideginus 
(protesto prieš okupantą ženk- 
lan) Romui Kalantai, Chica
goje, miesto centre, buvo su
ruošta maldos manifestacija. 
Joje ir aš pats dalyvavau, to
dėl galiu čia paliudyti, kad 
jaunimo joje buvo labai mažai. 
Kur gi buvo ateitininkai, tie 
mūsų “gerieji katalikai”, su 
savo obalsiu “Visa atnaujinti 
Kristuje!” — ? Jų irgi buvo kaip 
ir nematyti. V. Karosas savo 
diskusijoje (Naujienose) su 
Draugo J. Draugeliu aiškina, 
kad Lietuvos katalikus nuo pro
testų prieš Lietuvos okupantą, 
dėl jo vykdomo Lietuvoje reli
ginio persekiojimo, prilaikęs 
pats Vatikanas. Tai netiesa, 
kurią paliudija ir tas faktas, 
kad anoje mūsų maldos mani
festacijoje dalyvavo vis dėlto 
apsčiai mūsų kunigų ir jai va
dovavo pats J. E. vyskupas V. 
Brizgys. O jei ateitininkų ten 
buvo beveik neintyt, tai tik dėl 
to, kad jiems malda šiandien

giau reiškiasi jaunimo tarpe 
nusivylimas gyvenimu, nesu
vokiant tikro gyvenimo tikslo; 
daugėja savižudystės, netgi mi
lijonierių vaikų.

2) Koks yra mūsų išeivijos 
jaunimas Amerikoje? 

f

Gyvenantieji tokioje apnuo
dytoje dvasinėje atmosferoje, 
ir mūsų jaunieji, aišku, yra vei
kiami blogos įtakos. Apie ko
kias dideles mūsų jaunimo ne
dorybes čia nekalbėsiu, nera
šysiu, nes joms įrodyti netu
riu konkrečių faktų, statisti
nių duomenų.

Noriu betgi čia kiek sustoti 
ties kaikuriais mūsų jaunimo 
viešojo gyvenimo reiškiniais, 
kurie, mano nuomone, rodo 
jo dorinės sąmonės ir charak
terio stoką. Tai didelis blogis, 
nes žmogus, neturėdamas do
rinės sąmonės, neskiria gėrio 
nuo blogio, o to neskirdamas, 
jis negali turėti nei tvirto cha
rakterio, vadinas, tos psichi
nės galios arba jėgos, kuria jis 
galėtų palenkti savo veiksmus 
tarnauti gėriui ir kovoti su blo
giu.

Tai kuo gi pasireiškia mūsų 
jaunime ta dorinės sąmonės ir 
tvirto charakterio stoka? štai 
vienas kitas ryškesnis pavyz
dys.

a) Imu pirmiausia mūsų ka
talikišką jaunimą — tai ateiti 
ninkus, įsirašiusius į savo vė
liavą obalsį “Visa atnaujinti 
Kristuje!”

Pagal tą obalsį, ateitininkai 
turėtų siekti krikščioniškąjį 
doros mokslą pritaikyti ne tik 
savo privatiniame, bet ir vie
šajame gyvenime, neišskiriant 
nei valstybinio. To gi siekė ir 
šių mūsų [moderniųjų amžių 
popiežiai, kaip pvz., Leonas 
XIII, paskelbęs savo garsiąją 
encikliką “Rerum novarum” 
(tai krikščionių demokratų 
“konstitucija”) arba Pijus XI, 
pritaikęs tos enciklikos mintis 
ir idėjas šiems laikams sava 
enciklika “Quadragesimo An
no”. Tomis enciklikomis va
dovaudamiesi ir taikydami jas 
gyvenime (ypač “Rerum nova
rum”), mūsų katalikai buvo 
susiorganizavę į gana stiprią 
krikščionių demokratų politinę 
grupę, kuri gražiai veikė. 0 
kas dabar iš tos mūsų senos, 
tradicinės, gausios ir‘ stiprios 
LKD politinės grupės beliko? 
Nors ir esu krikščionis demo
kratas, bet prisipažįstu, kad 
iš jos liko tik negausus išmirš
tančių senių būrelis... Kas gi 
tą LKD politinę grupę tokią 
padarė? Gi ateitininkai, dargi 
tie “aktyvistai”, kurie dedasi 
esą katalikų vadais, pasivadi
nę frontininkais. Eilę metų, 
pametęs Leono XIII ir Pijaus

Priešrinkiminiai pažadai 
galioja tik iki rinkimų
Aną dieną pripuolamai susi

tikau “Paramos* krautuvėje 
du buvusius kandidatus į LB 
7-tąją Tarybą, p. B. Nainį ir p. 
J. šlajų.

Kaip jau žinome iš paskelb
tų balsavimo duomenų, P. Nai
nys su nemaža balsų dauguma 
išrinktas į Tarybą, p. Šlajus 
taip pat, palyginus yra gavęs 
nemaža balsų.

I pokalbį įsiterpė ir p. J. Ja- 
nušaitis, kuris su mechaniškos 
šypseno veido išraiška dėl rin
kimų pralaimėjimų Vaičiūnui 
palinkėjo nusišauti, o man, 
tur būt, kaip kaimynui, pata
rė daugiau nebekandidatuotL

Besikalbant apie rinkimi
nius laimėjimus ir pralaimė
jimus,, buvo užsiminta apie 
kandidatų paskelbtus pasiža
dėjimus ir porinkiininės veik
los platformas. Mano nustebi
mui, p. Nainys, gal tik norė
damas iš pralaimėjusių pasi
tyčioti; pasakė, kad: “prieš
rinkiminėse reklamose paskelb 
ti pažadai ir platformos galio
ja tik iki rinkimų”. Įdomu, ar 
ir kiti laimėtojai po rinkimų 
taip galvoja, kaip p. Nainys?”

Kas liečia pačių rinkimų, 
ypač Marquette Parko apylin
kėje pravedimą, p. Dalios Bo- 
beliencs laiške paskelbtame 
spaudoje, iškelta daug įdomių 
klausimų, dėl kurių laimėji
mų sufabrikavimo meisteriai tu
rėtų susirūpinti. K. Radvila 

jau neberūpi, kad jie yra ap
temę savo dorinę — religinę 
sąmonę, nors ir laiko dar ne
drąsiai iškėlę savo vėliavą su 
popiežiaus šv. Pijaus X — jo 
obalsiu“ Visa atnaujinti Kris
tuje!”...

Aukščiau, dar mūsų nepri
klausomoje Lietuvoje, ateiti
ninkai buvo St. Šalkauskio, Pr. 
Dovydaičio, kan. Pr. Kuraičio 
ir kitų gyvo tikėjimo, aiškių 
principų katalikų vadų ir vei
kėjų dvasios, o šiandien iš jų 
beliko tik dorinę — religinę są 
monę aptemusių, ^pačius save 
ir visus kitus apgaudinėjančių- 
žmonių masė.

(Bus daugiau)

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

L., VAIČIŪNIENĖ

KURSTANČIOS VILTI 
PAŽINTYS

L BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
MUZIEJAUS SURUOŠTOS 
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Už ilgojo stalo, šalimis galinės sienos, 

vienodo didumo abidvi vėliavos — Ameri
kos ir Lietuvos. Mūsiškėje žymu išgyventų 
metų pėdsakai. Iš K. Petrausko kalbos, vė
liau iš jo laiško sužinota, kad vėliava atke
liavusi Amerikon iš nepriklausomos Lietu
vos 1938 m. Ją įteikė kūno kultūros rūmų 
direktorius Augustauskas (vėliau atsilietu- 
vinęs pavardę į Augustaitis) krepšinio pir
menybėse žaidusių ir laimėjusių Amerikos 
lietuvių vadovui A. Kumskiui. Jis. parvežęs 
Amerikon, atidavė ją saugoti teisėjui Zu
rini, tos sportininkų išvykos globėjui. Zuris 
atidavė vėliavą Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejui 1971 m. rudenį. Papasakotojo žo
džiu tariant, ši vėliava naudojama ti ypa
tingais atvejais.

Minėjimą pradeda rengimo komiteto pir
mininkas C. V. Baltramonaitis. Perskaito
ma pluoštas sveikinimų. Tarp jų, negalė
jusios asmeniškai dalyvauti, Lietuvos Ge
neralinio konsulo Juzės Daužvardienės. Mal
dą pakalba kun. Cinikas, MIC. Pagiedama 

JAV ir Lietuvos himnai, vadovaujant Ele
onorai Zapolienei.

Pačią vakarienę pradeda jaunasis Bal
zakas, lietuviškai pasveikinęs, anglų kalba, 
nes, sakėsi tobulai lietuviškai dar nemokąs.

Pagrindinė kalba prof. Kiečio Mackevi
čiaus.

Po šios kalbos K. Petrauskas pristato pa
gerbiamuosius asmenis. įteikia Balzeko Lie
tuvių kultūros Muziejaus pažymėjimus, pa- 
giedama Ilgiausių Metų.

Gelsvame aplanke, viršuje su Lietuvos 
valstybės ženklu. įdėtas pažymėjimas: švel
niai žalsvai pilkšvas lapas, apvestas žaliais 
kraštais, su atspaudu Lietuvos valstybės 
ženklu viršuje. Žemai, prie ąžuolo Šakos, 
Gedimino stulpai, šalia parašai. Viduryje 
atitinkamas turinys.

Pažymėjimas vien savo išorinių spalvų 
ir emblemų deriniu man mielas ir vertin
gas: jis prasmina ir tvirtina nepriklauso
mos Lietuvos respublikos išeivijoje keliau
jančią tautos dalį. * .

Pabaigos kalbą savo bendraamžių vardu 
pasakė Leonardas šimutis. Pabaigos maldą 
•— benedikciją pakalbėjo kun. Ansas Trakis.

Išskyrus Balzeko, visos kalbos pasaky
tos lietuviškai. Visų kalbų pagrindinė min
tis sukosi apie senesniųjų ateivių jų kelyje 
paliktas lietuviškas pėdas, o naujųjų žings
nius tolyn ryšiumi su neatleidžia kova Lie
tuvos nepriklausomybei atgauti. Išėjusiųjų 
ir artėjančiųjų ir visų palikimą renka Bal
zeko muziejus, rišdamas praeitį su dabarti

mi, nusmaigstydamas gaires ateičiai. Pats 
muziejus stojo lietuvių išeivijos istoriniu 
liudininku ir kultūriniu paminklu.

Poetiniu žodžiu prabilti vakarienės me
tu pakviesta jauniausios kartos atstovė ž. Bi- 
laišytė. Ji paskaitė talentinga žyme savo su
kurtą atitinkamą žodį....

Seniausios kartos aš. Gal tie laiškai su 
tautiniais valstybiniais ženklais mane nu
teikė pasiimti vienintelį ilgoką eilėraštį 
Vilnius, nors žinojau, kad prie valgomų 
stalų beveik išimtinai skaitoma juokingybė 
“humoristika”. Aš gi humoristikos nė netu
riu nieko parašius. Taip ir pasiaiškinau:

— Man ir visiems kiliems prisegtas tau
tinis valstybinis ženklas ne juokais pabrėžė, 
kurios tautos aš esu. Prie lėkštės kortelė su 
tautinių spalvų kaspinėliu pasakė, anot 
Maironio, kurios žemės duona ir dvasia esu 
maitinta. Tautos himnas pakėlė užuolaidą 
į didingą Lietuvos praeitį ir artimiausias 
kovas dabartinių aneks. Lietuvoje herojų. 
Gautas toks pažymėjimas uždega neilgai 
trukusios atstatytos nepriklausomybės 
džiaugsmą, palaimą ir gėrį, ir dabar mi
tra ukos atkūrimo viltys. Lietuviškai sura
šyta programa yra lyg pakilęs vėjas, įpūs 
tas tautinę kultūrą uždegančias žarijas ir 
pačią kalbą iškeliantis H “gėdos”. Salia 
zVmerikos vėliavos Lietuvos vėliava tikina, 
kad esame laisvi šiame krašte būti savfnai, 
ir narodo, kur link šis lietuviškas laivas tu
ri plaukti.

Todėl nebūtų prieštaravimas čia prasi
verti vartus į kelio gale kalną, sostinę Vil
nių, kur turi ir ši vėliava grįžti.

Kad eilėraštis nebuvo išsišokimas, pa
jutau iš bendro visų jo priėmimo. Po vaka
rienės— iš priėjusių savo įspūdį pasakiusių, 
net asmeniškai nepažįstamų, daugiausia 
senesniųjų ateivių. Jų tarpe, pasisakęs pa
vardę, iki šiol nebuvęs pažįstamas, vyres
nysis Bąlzekas, p. Kuzienė — abudu kalbą 
anų laikų lietuvių kalba. Jaunasis Balze- 
kas, mano paklaustas, kas jį pašaukė ir iš
rinko į lietuvišką darbą, atsakė — širdis. 
Balzekienė - Radvilaitė paklausta, ar laiky
sis lietuviško istorinio lako savo bendrapa- 
vardžių Radvilų, .atsakė juos žinanti ir jų 
laikysis.

šis atvejis iš tikrųjų buvo ypatingas.
Ypatingas tuo, kad la-ikotarpiu nuo nau

jųjų ateivių čia sustojimo iki dabarties toks 
tokiems surengimas pirmas.««

Ypatingas tuo, kad tokie pažymėjimai 
paruošti ir įteikti asmenims už patarnavi
mus “Lieuvai ir lietuvių tautai” čia gimu
sio, užaugusio lietuvio įsteigto Lietuvių kul
tūros muziejaus.

Ypatingas įrodymu,-kad ir svetimoje 
aplinkoje, tik atskiram atvejui išsinuomo
toje salėje, įmanoma sudaryti lietuviškai 
žydinčią ir veikiančią “oazę” nuotaiką, jei 
rengėjų siela, dvasia, širdis iš savo lietu
viško turinio reiškiasi atitikamais tautos ir 
valstybės regimais įvaizdžiais.

Ypatingas tuo, kad, apskritai tariant, 
su tokiu lietuvišku valstybiniu rezistenciniu 
iškilumu surengtas ne naujosios bangos atei
vių, o senosios lietuviškos atžalos. Taigi 
yra lietuvių išeivijos gyvenime istorinis, iš
ėjęs ir už lietuviško akiračio (Visi surašy
tieji programoje gavo kelių aukštų valsty
bės pareigūnų raštu atsiųstų į jų namus, 
sveikinimus, parašytus įstaigų viešuose la
puose su spaudaisj^štampais” Vieno pavyz
dys: po įstaigos ženklu parašas “General 
Assembly State of Illinois House of repre- 
sentatyves”).
" (Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS’

Jau pasirodė knygy rinkoje 
naujausioj Den Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU 
Į VILNIŲ

336 puslapiai. — Kaina S3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus i “Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.

Čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:
NAUJIENOS, 173? So. HALSTED STREET, 

' CHICAGO 8, ILLINOIS
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DR. ANNA BALIONAS
ĄKHf, AUSV' MOStM 
lt tltKLBS LIGOJ

2858 W. 6Srd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
IR

DR. FANG C. LU
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINt CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Madkal Building). Tel. LU 5-6444 
Antras ofisas —

8007 WEST 33rd PLACE 
JUSTICE, IL. TeL 599-0500 

Priima Ligonius pagal susiurima.
Jei neatsiliepiąs skambinti 174-8012

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ LR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
telef. 695-0533 

Fax Valley AAodicai Center 
• 860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

24*4 WEST 71«t STREET 
Ofisas: H Em lock- 4-5*49 

Reside 188-2283
OFISO VALANDOS: 

zirmadieniaia ir ketvirtai 1—7 vai., 
antrai, penktadienį nuo 1—5. treč. 

if žeštad, tiktai auaitarui.

' Rax.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

erlNEKOLOGINt CHIRURGIJA 
<132 So. Kadėe Ava., WA 5-2670 

valandos pagal susitarimą. Jei nėat-. 
sifiėpia. skambinti Mt 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCEUŪNA1TĖ 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
8132 Še. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2870.
Neatiniiėpuš — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
aezrdenciįos: PR 6-980]

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ ŠPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS- Pirmadieniais antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 11 vaL 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71$t St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofise telef.: 776-2880 i 
Naujas rez. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tek: 925-82*6

Valandos; 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. -

. Sekmadieniais ir trečiadieniais 
' uždaryta.

Rex tek WA 5-3099

Ar mūsų aldermanai 
teisingai gali atstovauti 

piliečiams?
Čikagoje yra 50 distriktų 

(wardų) ir tiek pat aldermanų, 
kurie yra renkanti 4 metams. 
Kiekvienas distriktas apskritai 
turi 40,000 ar daugiau piliečių, 
destis koks jo, distrikto didu
mas. Kadangi du aldermanai, 
ir abu respublikonai, yra apkal
tinti dėl kyšių ėmimo, o lietu
viams turėtų būti svarbu, nes 
lietuvis Ališauskas, vadinama
sis “resoning ekspertas”, darė 
biznį su aldermanais per daugelį 
metų, ir abudu apkaltinti alder
manai lietuviškoje kolonijoje 
— 13 ir 23 dis trik tuose.

Nieko naujo nereikia kalbėti 
ir mąstyti, nes kiekvienas alder- 
mahas panašias “komhinaci-

Z/- • ----- ---------~=--- ■

GRADINSKAS
hm M .—~ — i x v .. -  — 4

19 IN. TV
TIK $119.95

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 
Treč, ir sekm. uždaryta.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
---------  j

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GELiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834;

PERK KAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A S

2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063
V—.

GĖLININKAS 
(PUTKAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

jas” per daugiau kaip 50 metų 
atlieka ir jos vyks neribotą lai
ką. Pirmas dalykas, alderma
nai gauna labai mažas algas už 
jų patarnavimą. Per daug me
tų viena partija buvo įsiviešpa
tavusi nuo miesto valdybos 
(City Hali) iki Springfieldo ir iki 
Washington©, D. C.

Demokratų partija nesitikėjo, 
kad jų L’. S., District Attorney 
ir State Attorney) bus respubli
konai. Negalima kaltinti deni, 
partijos, kadangi respubliko
nai turėjo merą Billį Thomsoną 
ir jie darė tokias pat “kombina
cijas”. Jeigu JAV distrikto pro
kuroras turėtų užtektinai pagal
bos ir pinigų, jis galėtų visus 50 
aldermanų susodinti į kalėjimą 
ir nebūtų klaidos padaryta.

Mūsų vidurmiesty alderma
nai panaikino “ielas”, t. y. ati
davė miesto žemę privatiems 
žmonėms, žinoma, čia nebuvo 
$9.000 kyšių, bet šimtais tūks
tančių. Ir tie aldermanai yra 
beveik išmirę, bet jų vaikai pa
liko milijonieriais ir šiandien 
yra mūsų “politiniais valdo
vais”. Aš nenoriu apkaltinti res- 
publikontj ar/demokratų vadų, 
bet sistemą reiktų būtinai per
tvarkyti.

Ką jūs manytumėt, jei distrik
to prokuroras sukištų 50 alder
nianų i kalėjimą ir iš tikrųjų jis 
nepadarytų jklaidos. Vienas 
distrikto prokuroras su savo 
štabu tą darbą negalėtų atlikti 
per ketverius metus, kuris yra 
skiriamas JAV prezidento. Jei
gu dar vieną žingsnį žengtume 
į politinę dirvą, ir JAV distrik
to prokuroras turėtų didsenį 
štabą ir daugiau pinigų, tai tak
sų mokėtojai turėtų pastatyti 
daugiau kalėjimų.

Išvada: todėl nepasmerkime 
vieno — dviejų sugautų alder
manų, nes jie yra “mažos žuvy
tės”.

Aš manau,, kad jūs skaitėte 
žinias spaudoje, kaip partijų 
vadai žingsnis po žingsnio žy
giuoja i kalėjimą arba jau jame 
sėdi.

Advokatas harles P. Kai

džiau Į Dr. Jono Adomavičiaus 
kabineto duris.

Nuoširdus, energingas, mie
las lietuviškas veidas, draugiš
kas žvilgsnis^ mane padrąsino 
nuoširdžiai nupasakoti savo 
negalavimus. Daug žodžių ne
reikėjo Daktaras mane sekan
čią dieną nusiuntė į ligoninę 
analizei, kur netrukus pože
mio labirintais buvau nulydė
ta į rektogaslroskopijos kabi
netą. čia buvau sutikta kito 
daktaro ir. gailestingos seselei 
Matytį buvo iš anksto susitarta 
mane gelbėti.

Sunki procedūra analizei pa
daryti. Kai nuo stalo svirdu
liuodama atsikėliau ir atida
riau, savo rankinuką ieškoda
ma pinigo, daktaras Adomavi
čius maloniai pasakė: “Nerei
kia. Tau atvykusiai iš už Gele
žinės uždangos lėšos bus reika
lingos vaistams”. Aš su džiaugs
mo ašaromis padėkojau Dr. 
Adomavičiui, prašydama nuo 
manęs padėkoti ir jo kolegai, 
pagelbėjusiam man taip sun
kioje valandoje.

Noriu linkėti dr. Adomavi
čiui nepavargti toliau einant 
tokias garbingas bet nelengvas 
mielo lietuviško brolio dakta
ro gelbėtojo pareigas, teikiant 
patarimus ir savo broliams ir 
sesėms lietuviams. Ačiū, Dak
tare!

Eugenija Jackevičiūtė - 
Keresevičienė

GRESIA VISIŠKAS
CTA SUGRIUVIMAS
Illinojaus legislator a 

išsiskirsto nieko nenutarusi
LegisJatūrai baigiant pava

sarinę sesiją neįsteigus planuo
tos šešių apskričių tranzito ad
ministracijos (RTA) sunkioje 
padėtyje esanti Chicagos Tran
zito Administracija (CTA) tu-

rėš smarkiai sumažinti tarnau
tojų skaičių ir autobusų bei 
“L” traukinėlių linijas, pareiš
kė CTA tarybos pirmininkas 
Milton Pikarsky, tuomi suda
rant nebepakenčiamas sąlygas 
Chicagos mieste.

“Automobilių trafikas už
kimštų visus greitkelius tiek, 
kad trafikas, nebegalėtų paju
dėti. Nebeturėdami kitokios 
susisiekimo priemonės,, žmo
nės turėtų skubiai įsigyti dau
giau automobilių, kurių su
kelta oro tarša perviršytų fe
deralinės valdžios nustatytus 
standartus ir smarkiai padidė
tų oro ir žmonių dujomis nuo
dijimas. Joks miestas negai gy
vuoti, kur sutrukdomas žmo
nių ir reikalingų dalykų judė
jimas. Įvyktų visiška suirutė, 
sako Pikarskv.

Legislatures nesugebėjimas 
garantuoti sritinės tranzito ad 
ministracijos (RTA) planą ne 
tik gręsia sugriauti masinį 
žmonių susisiekimą pačiame 
mieste, bet taip pat stato kri- 
tiškon padėtin mažiausiai tris 
priemiesčių autobusų kompa
nijas, priemiesčių geležinkelių 
tarnybą ir visą metropolinės 
Chicagos susisiekimo sistemą, 
nes kaip West Town Bus Co. 
reikalų vedėjas ’ George John
son sako, be sritinės adminis
tracijos priemiesčių tranzitas 
būtų miręs.

Daily News, atrodo, kaltę 
verčia gubernatoriui Walke- 
riui pareikšdamas: 
dėl sritinės tranzito 
tracijos įsteigimo 
penkiadienio vakarą, 
Dan Walker atmetė
iros lyderių sutartą kompromi
są”.

“Derybos 
adminis- 
sųgriuvo

legislate-

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS"

aa

Pranešu artimiesiems, draugams ir pažįstamiems, kad 
š. m. liepos mėn. 1 dieną, 10:30 vai. ryto mirė

■ 1

i i

MOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

MOsp kovos ginklai ne kūniški, bet galingi Dievu, tvirtovėms griau
ti, suardymui sumanymai, ir visokios aukštybės išsikoliančios prieš 
Dievo pažinimą, ir pavergimui nelaisvėn kiekvieną protą, kad būty pa
klusnus Kristui. 2 K o r. 10:4, 5.

ŠVENTO RAŠTO I

Atsiminkime, kad pirmiausias dalykas dėl kurio Dievas priima mus, 
yra ištikimas paklusnumas jo žodžiui, rodymas meilės ir tikėjimo į jį Atsi
minkime ir tą, kad antras tinkamas dalykas, kurio jis reikalauja, yra brolių 
mylėjimas: buvimas pasirengusiu tarnauti, gerai daryti ir kentėti, net 
numirti už tuos, kurie yra tikrai, ir iš tiesos, pasišventusiais Dievo vaikais, 
kurie stengias vaikščioti jo keliais.

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

IV. RAŠTO TYRINtTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS 
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

t

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

is įvairi v atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
Tek: FRontier 6-1882

* - _________

----- -

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

Telef.-. HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
s— =-------------------------------------------

PADĖKA DR.
ADOMAVIČIUI

Ačiū Jums, Daktare: 
aš jau sveika!

Daug metų mane kankino 
virškinamo trakto negalavimai. 
Nemažai skausmo valandų 
praėjo, daug daktarų stengėsi 
man pagelbėti, bet visos pastan 
gos mažai rezultatų tedavė. 
Pagaliau padaryta skrandžio 
operacija keletai metų skaus
mus sumažino, bet vis ir vėl 
jie kartojosi. Per 20 metij ne
buvo nustatvta tikslios diag- 
nozės.

Be vilties nusikratyti didė
jančiais skrandžio skausmais, 
nedrąsi ir išvargusi pasibel-

VERA SOTNIKOVAITĖ - RADAUSKIENĖ 
gimusi 1903 m. Šiauliuose. Paskutiniu metu gyveno, 3141 
So.-Lowe Ave., Chicagoje. Į JAV atvažiąvo 1949 m., kurj lai
ką gyveno Chicagoje, vėliau Washington, D; C.

Laidotuves tvarko P. J.. Ridikas.

Laidojama liepos 5 dieną greta vyro kapo, Washing
ton, D. C.

Praneša draugų vardu-

EUDEI
SENIAUSIA IR DIDŽLAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODEKN1SKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.______

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

2454 WEST 71 St STREET 
Ofiso telef.; HEmlock 4-2123 

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

.e P. ŠILEIKIS, 0. P.
■L* ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
nKI Aparatai - Protezai. Med. Ban- 

w dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t L

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

LIETUVOS VARDO KILMĖ
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, RL 60608 
Z

Julija Šaulienė

SaladRefreshing Summer
NARIAI;

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių

*

Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

hex

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

.....................   ' ■-- * "■ " U > II— ■ NWn

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIET UIT U ISTORIJĄ W —
Alekso Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psk Kaini 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Mona^ 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu Ir piilųitl:

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL.
---------------- -------------------- ------- - ■ ■■ .................... ....... I ■ I --------------- _ _

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

> 'TBhieberry-Nectarire Iceberg/ iš* a mouth-watering combina
tion of Iresh blueberries and nectarines with a Spicy Orange 
Dressing atop crisp “rafts” of iceberg lettuce. This can be served 
as a dinner salad, or let it, star as the cool winner at a summer 
luncheon along with cold meats, muffins and dessert,

BLUEBERRY NECTARINE ICEBERG
1 head western iceberg lettuce 1 basket fresh blueberries 

j- ‘3 California nectarines
SPICY ORANGE DRESSING 

“ Makes
1 tabJespedn Cornstarch

% teaspoon salt
*4 teaspoon ground ginger

R teaspoon ground cloves
2 cup honey
Core, rinse and thoroughly

’.astic bag of lettuce crisp-it. , • a
nd blueberries, In small saucepan combine cornstarch, salt,, 
inger and cloves; blend in honey then orange Juice. Cook, stlr- 
ing untti mixture thickens; remove from heat. Stir in lemon 

,uice. Pour into small mixer bowl and cool. When cola, gradually 
beat in oil and chill. At serving time cut lettuce cfbsswise into 

i one-inch thick slices to make "rafts/-’ Slice nectarines, removing 
4 pit. Arrange nectarine slices on lettuce, spoon on blueberries 
* and moisten generously with Spicjr Orange Dressing. Top with 

Dairy Sour Cream.
Makes 6 salads f

1J4 cups
Į, cup oranže juice .
2 to 3 taMešpoona lemon juice 

<4 cup com oil
•.Daky Sour cream

drain lettuce; chili la disposable 
Wash; drain and chill nectarines

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, Ill. 974-4410

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

——

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
5 NAUIIINDS, CHICAGO K.U— THURSDAY, JULY 5, 1918



JŪRŲ ŠAULIAI KVIEČIA VISUS t- i?

tema, reikia atsiminti, jog jūrų 
•šaulių veikla tremtyje arba išei
vijoje bazuojasi dviem pagrin-j 
dinėm ideologijomis: šauliška 
ir jūrine. Savo šauliškoje veik
loje jūrų šauliai tvarkosi ir vei
kia pagal IJsST Statulą — Tėvy-. 
nės 
bei 
nes 
mo 
logija, kuriai veikios ribas, bū- ’ darbas. Prašome telefonuoti HAymarket 1-6100. 
dus, metodus bei priemones iš-j 
dėstyti užimtų daug vietos, bet 
tai sudaro vienų jūrų šauliui 
veiklos elementą.' Tačiau jūrų 
šaulių veikloje privalo būti ne-’ 

^pamirštas ir antras veiklos ele-j 
I mentus arba jūrų šaulių ideolo-f 
gija: Lietuvos Jūrinės Idėjos 
skleidimas.

HELP WANTED — MALĖ 
Darbininkų Raiti*

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS SPAUSTUVĖS

Teks dirbti prie knygų ir laikraščio spausdi
nimo darbų.

Norinčius pramokti, pamokysime. Geras at- 
Tai šauiiška ide3- lyginimas ir malonios darbo sąlygos. Nuolatinis

laisvinimo, lietuvių kultūros 
tradicijų išlaikymo, sociali-, 
veiklos ir lietuvybės išlaiky- 
baruose.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS I5SIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois 60608

Jau keli metai iš eilės Čika
gos Jūrų šaulių Kuopa kas va
sarą Union Pier vietovėje ruo
šia savo “Jūros Dienos” šventę, 
Įcuri kasmet sėkmingai praeida
vo. Pati pirmoji tokia šventė 
buvo suruošta 1969 m. rugpjū
čio mėn. 16 dieną, kuri praėjo 
su pasisekimu ir kuri davė Čika
gos Jūrų Šauliams paskatinimą 
tokią šventę ruošti ir ateityje. 
Antroji “Jūros Diena” buvo su
ruošta 1970 m. rugpiūčio mėn. 
29 d. ir trečioji — 1971 m. rug
piūčio 14 d., kurios praėjo dar

su didesniais pasisekimais. Ypa
tingai sėkmingai praėjo ketvir
toji jūros šventė, kuri įvyko 
per 1972 m. ilgąjį Labor Day 
savaitgalį, nes, pasitaikius il
gam ir laisvam savaitgaliui, bei 
geram orui, ypatingai didelis 
skaičius svečių dalyvavo šioje 
šventėje, kas savaime užtikrino 
ir rekordines šios šventės paja
mas.

Gal ne vienas savyje kelia 
mintį — koks yra “Jūros Dienos” 
tikslas ir kaip šioji šventė pra
eina? Suglaustai atsakant šia

-----.’-TV”-!!" ' ------------ ------ ---------------------- ---- L -------l'L.-'. ----T—

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

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

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

Jūrų Šauliai žadina lietuvių 
tarpe jūrinę sąmonę ir savo 

’ veikla siekia, kad lietuviai išlik
tų jūrine tauta ir siektų savo 
Jūrinės Valstybės. Jūrų šaulių 
uniformos, ženklai, vėliavos, 
vimpilai, nuosavi laivai ir visas 
susitvarkymas bei veikla prie 
jūrų, ežerų ar upių tebūna kiek
vienam lietuviui jūrinės Lietu
vos simboliai, siekiant išlaikyti 
ir atskleisti Lietuvos Jūrinę idė
ją mūsų tautiečių tarpe. Tokios 
jūrinės veiklos išeivijoje ypa
tingai teigiama veiklos pusė yra 
dar ir toji, kad svetimųjų tarpe 
jūrų šauliai reprezentuoja Lie
tuvą kaip jūrų valstybę ir lietu
vius, kaip jūrinę tautą. Todėl 
per Jūros Dieną stengiamasi 
kaip tik įsavo tautiečių tarpe

Šviesa, Karnavalas, Aušra, 
Sapnų pasaulis, sutemos, Paša-. 
ka„ Natiurmortas, Ruduo, Pir
mas sniegas (akvarelė), žiema 
(akv.) ir Gėlės.

Parodos kataloge trumpai 
paminėta dailininko mokslo me
tai, gimimo vieta ir vieno as
mens parodų sąrašas.

Covenant klubas savo patal
pose (1-mas 
parodas tik 
dailininkams, 
sirinko pirmą
skonį pilnai patenkino.

Paroda pasibaigs liepos 20

WANTED 
CERAMIC ENGINEER OR 

TECHNICIAN
Familiar with all phases of china or 
porcelain. Knowledge of raw mate

rials, preparation and control is 
important.

Opportunity for right person in a 
modern plant close to Chicago in a 

very desirable area.
CALL 262-2673 
after 6 P. M.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDLMO AGENTŪRA ]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

aukštas) rengia 
pasižy mė j usiems 

A. Petrikonj pa- 
lietuvį, kuris j U

Marihuana kenkia 
širdies darbui

d.

Veteranų Administracijos 
Centro, Wood, Wisconsine, 
daktaras Mahendra S. Koch ra
šo Amerikos Gydytojų Sąjun
gos (AMA) žurnale, kad nu
statyta, jog marihuanos rūky- 

skleisti Lietuvos Jūrinę Idėją, o mas kenkia širdies elketros vei- 
svetimųjų tarpe — pąrodyti, 
kad mes — lietuviai esame jū
rinė tauta.

WELDER
Experience necessary in 
and Heli Arc light 
Steel.

Both Arc 
gauge Stainless 

Steady work —- Day shift. 
Insure your future.
Call Mr. ALLEN 
for appointment.

722-2200

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

Park. 
766-5342

6455 So. Kedzie Avė. PRrospect 8-2233
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMA?
SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel 585-2064

SAVININKAS PARDUODA Marquette 
Parko apylinkėje 5 miegamųjų ■ mū
rini . namą su formalių valgomuoju, 
2% vonių kambariais, pilnu beisman- 
tu. Karšto vandens šilima gazu. žemi 
radiatoriai. Daug priedų.\imazi mo

kesčiai. Virš $20,000. 
TEL. 776-5578

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

PARDAVIMAS.
RALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

t - - TEL., — 254-5554

f ~ 1 1.......................' i į

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

šią vasarą irgi yra ruošiama 
“Jūros Diena”, kuri įvyks š. m. 
liepos mėn. 7 d. Union Pier va
sarvietėje ir kuri yra ruošiama 
platesniu mastu, nes šalia Či
kagos bei Cicero jūrų šaulių, or
ganizuotai atvyksta į šią šventę 
ir Detroito jūrų šauliai su savo- 
šeimomis ir svečiais, šeštadienį, 
iš ryto, apie 9 vai. vėliavų pakė
limas Union Pier Lietuviu Na
mų kieme, per dieną svečiai bus 
vėžinami laivais, (jei oras bus 
tam palankus), vakare vėliavos 
nuleidimas, trumpa prakalba ir 
šokiai su trumpa programa. 
Šokiams gros visų mūsų mė
giamas A. Stelmoko orkestras, 
veiks gausus bufetas ir baras.

Tenka paminėti, kad šiemet

kiniui. Darant eksperimentus 
su septyniais savanoriais nu
statyta, kad šešiems padidėjo 
širdžių mušimas ir įvyko paki
timai elektrokardiogramose. 
Savanoriai buvo vyrai nuo 18 
iki 28 metu C 
buvo duota 
skirtingais 
pi a i s.

“Kadangi
kia širdies mušimą ir jos ilges
nis vartojimas tą širdies ne
tvarką didina, aišku, kad jos 
vartojimas tegali būti tik kenks- 
nningas.”, perspėja Dr. Kochar.

EXPERIENCED MECHANIC 
with keen knowledge of welding on 
semi-trailers. Would consider semi 
experience with minimum 2 years 

training.
If you have the interest, call 

436-7373 — that’s 436-7373

ELK GROVE VILLAGE
BY OWNER

3 bedroom ranch’. Living room, sena-, 
rate dining room. Dishwasher, dis
posal. drapes, ref., stove. Close 
school. New carpeting. A steal 

S37,900. For information
Can 437-3342

amžiaus, kuriems 
rūkyti marihuana 

laikais ir protar-

marihuana pavei-

Vagišius peršovė, 
policininką

Atvažiavusi iš Kvebeko 
riste Mrs. Alice Levesque, 
klydusi Chicags mieste

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
Tel. WA 5-2737
- Tel. 254-3310

2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60429. —
3333 So. Halted St., Chicago, III. 60608.

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

S S B b "S W K K

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para

mą, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsį visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 
ne tik į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovaną — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuvių demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų 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 uzsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chieagole, Ir Kanadoje Naupenoc metams — $21.00,
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.®0, vienam mėneciui — $2.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metų — $11.00, vienam mene
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.
U. U II!r - J -   —— ■ - — '■ - -

NAUJIENOS
1739 So. HAI.STED ST. 

CHICAGO, IL 60608

Munčiu -_____ ___  dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
□ Užsakau Naujienas savo --------- -------- --------------- -------_ kaip dovaną

--------- ----------- proga. 
Sumoku savo prenumerata 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

Pantais

«HtCAO< «, ILL— THURSDAY, JULY 5, 1073

OVER THE ROAD DRIVERS 
Experienced, minimum age 23. Good 
work background. Good safety re
cord. Must pass rigid physical exam. 
Apply in person 9 A. M. to 4 P. M. 
CONSOLIDATED FREIGHTWAYS

7101 So. CICERO AVE.
Call Frank BUCKLEY 581-7101

HELP WANTED — F SMALE 
Darbininkių Rtikia

CUT OF TOWNREAL ESTATE
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

tu- 
pa- 
su- 

visą “Jūros Dienos” šventės or-1 stabdė automobilį Western ir 
ganizavimo darbą apsiėmė Det-j Washington avenues sankry- 
roito Jūrų Šaulių Kuopa “švy- žoje. 

jturys”, kurių nariai ir narės vyriškis stvėręs 
skaitlingai atvyksta net iš va- leidosi 
karo Į Union Pier, kurie samdo tuo metu pravažiuoją policijos 
salę, orkestrą, paruošia maistą patruliai ir vienas jų pradėjo 
ir praveda visą programą, to— vagišių vytis. I’iktadaris pri- 
dėl tikimasi, kad ši šventė šiais bėgęs vienų namu duris palei- 
metais pilnai pasiseks. Jei oro (jo j policininkų Byron Uppling 
sąlygos leis, tai ir šiemet at- ar 9 šūvius, kurių vienas pa
plauks šalia jūrų šaulių jach-.taikė į petį. Sužeistasis nuga- 
tos taip pat Čikagos Liet. Jūrų lentas į ligoninę, o vagis pa- 
Skautijos jachta “Budys IV”, bė^o. 
kuri su savo įgula dalyvaus šio-j • 
je šventėje. Kadangi Čikagos L____________________ _ ■
jūrų skautai dalvvavo mūsų 

. v ‘ V išventėse užpernai ir pereitą va
sarą. tai šiemet jie dalyvautų 
jau 3-čius metus iš eilės Jūros 
Dienoje, už ką Vadovams ir 
įguloms reiškiame didelę 
dėką.

Kad kviečiame širdingai 
kagos, Detroito ir apylinkių 
tuvius į šią tradicinę “Jūros ij0 7 d Vyčių salėje bus rude- 
Dienos” šventę kuo gausiau ap-'ninis banketas, 
silankyti ir paremti jūrų šauliui 
pastangas sujungti kūno bei' 
dvasios poilsį su Lietuvos Jūri
nės Idėjos palaikymu ir sklei
dimu.

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

sąlygos leis, tai ir šiemet

pa-

Cl- 
lie- 

Jūros

BUSINESS CHANCES
Biznio' Proses

KOLMAR ELECTRIC CO.
24 Hr. Service for Industry, Commerce 
and Residence. Elect. Remodeling. 
New Inst. No job to small. Let as put 

some light in your Life.
Cali 276-4205

1624 No. KOLMAR

GRAŽU — PUIKU
VIENUOLYNO PAŠONĖJ iškilus 

2 aukštų mūras. Naujas gazu šildy
mas. Izoliuotas stogas. Iškelti vamz
džiai. šviesus kambarys beismante. 

!Mūro garažas. $29,500.
j ARTI PARKO skoningas Octagon 
'mūras. Gražiai pradėta, greit galima 
užbaigti. $23.900.

ARTI MARGUČIO geras pajamų 
f mūras. Alumin, langai. Naujas gazu 

šildymas.' Garažas. $17,900.
10rf 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. Anie $12.000 
inaiamu. Maži taksai. I pietus nuo 
Talman banko. Pirkėiui pelningas.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16.000 
pajamų. Naudai sutvarkvtas beisman- 
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
matykit.
: PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000 
nuomos. Naujas £azu Sildvmas. Mūro 
garažas. Tik reikia S18.000.

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

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

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

Tuo momentu pribėgęs 
jos piniginę 

bėgti. Tai pastebėjo

SECRETARY
Law’ office. Legal experience not į 
necessarv but helpful. Good shorthand I 
and typing required. Steno experience 
necessary. New office in Chicago in 

IBM building.
S»lary commensurate with 

onalification.
CALL 222-0400

CHUCK & SON HEATING 
SERVICE

So. Side. 24 Hr. Serv., new Instalation, 
Furnace. Cleaning. Repairs all makes, 
Gas, Oil, Coal. Quality service. — 

Reas, prices. 
Call 233-6204

9909 So. WALDEN PARKWAY

TRUMPAI

— Jonas Stulgis, Zarasiškių 
I klubo -sekretorius, grįžo iš šv. 
Kryžiaus ligoninės. Dabar svei
ksta namuose. Zarasiškių klubo 
gegužinė įvyks rugpiūčio 19 d. 

i Onos Bruzgulienės sode, o spa- 
. lio 7 d. Vyčių

— Sekančiais metais Kazimie
ro vardadienį švęs visi Illinois 

'valstijos gyventojai. 25-to dis- 
trikto atst. LeRov W. Lemke 
įnešė įstatymo projektą, kuris 
buvo priimtas ir duotas guber
natoriaus parašui, kad nuo se
kančių metų būtų švenčiama 
visoj valstijoj kovo 4 d., prisi
menant Amerikos laisvės kovų 
dalyvį gcn. Kazimierą Pulaskį. 
Jis buvo gimęs 1748 m. kovo 
.;<>vo 4 d. Lietuvos — Lenkijos 

j teritorijoj, žuvo būdamas 32 m.
v • * 1

; amžiaus kovose už šio krašto 
. ,., , . , laisvę. Senate islatvmą prave-Atidaryme dalyvavo ne- .. „ 1X- , ; . v ■ ..Idesen. INorberl A. Kosinski 
- - -• ------ i(D-li).

Mykolas Maksvytis

Dail. Antano Petrikonio 
paroda.

d. Covenant Club 
N. Dearborn St., 
buvo atidaryta' j.

Petrikonio nau-'

Birželio 25 
patalpose, 10 
vidurmiesty 
dail. Antano
jausiu dailės darbų paroda: ak- 
rilika, aliejus, pastelė ir akva
relė, 
mažai lietuvių. Dailininkas iš-j 
statė 37 darbus, kuriais kiek
vienas atsilankęs į parodą, gė- Į — Kun. A. Sabaliauskas iš- 
rėjosi. Visais atžvilgiais būdin- vyko j Cleveland. Ohio, Alfon- 
gi, ypač akrilikos paveikslai: sas Gailius atostogauja Red Ce-

REIKALINGA
VIRTUVĖS DARBININKĖ 
Healthv Food Rp«tau>'^nt 

3236 So. HALTED ST 
TEL. 326-2724

Call: Frank lapelis 
3203% W. 95th St.

GA 4-8654

‘ 7 M. MŪRINIS 3 butu ir 2 biznio 
patalpų. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas _ skiepas. $9.420 pajamų Į 
metus, išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
virš 10% pelno.

MŪRINIS BUNGAT/OW 5 kambarių, 
2 miegamų. Lahai švariai užlaikytas. 
Geri kilimai. Gražiai aptvertas kie
mas. 65-ta ir Maplewood.

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

Tel. 436-7878

SECRETARY
TO PRESIDENT AND SALES DEPT.
Dictation, typing, filing, diversified 

duties. 
Excellent benefits.

Call 251-8900

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMU BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL GR 6-4421 
6200 So. WESTERN AVE.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIGHTON PARKE išnuomojamas 
3 kambarių beismanto butas su pri
vačiu Įėjimu, vonia ir visais baldais 
naujame name. Skambinti po 4 vai. 

vak. Tel. CL 4-3252.

dar T>ake vasarvietėse. Mikana, 
Wis. M. Gvozdžius išvyko į East 
Chicago, Ind.

TERRA
Brangenybės, Laikrodzlil, Dovines 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST-, CHICAGO

Telet 434-4660

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

“—T   —     - ’ -   

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 KUS
Real Sstate. Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tai. 254-7451 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiširimai ir 

kitoki blankai................ .........................

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

įrengiu ir taisau kambarius, 
virtuvas. Atlieku cemento < 

šaligatvius, laiptus ir t.

— Du detroitiečiai atsiuntė 
mums savo gerų pažįstamų ir 
gerų lietuvių adresus siųsti Nau
jienas susipažinimui. Vajaus 
komisija nuoširdžiai dėkoja už 
paslangas ir nuoširdų norą pri
sidėti prie naujų skaitytojų su
radimo bei platinimo, kviesda
ma teigiamai atsiliepti į šias' 

'pastangas.

vonias, 
darbus:

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

NAMŲ APŠILDYMO

JOHN PUCETA
Skambinti ryte iki 8-tos valandos 

arba tarp 1 ir 3-čios 
925-4661

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 00600. Tel.: VT 7-S447
.......  .............................. .... WWRR- ........ ....

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus krantus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arehar Ay*. 

Chicago, III. 40632. Tel. YA 7-5W0

Af T VERAS '
LAIKRODŽIAI IR BRANtKNYBtS

Pardavimai ir Taisymas
2M6 WEST SYK BET

T»I.: RBxibllc 7-1 HI
__________________________

CALIFORNIA SUPWSERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tun»-ups ir t. t.
4124 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-W27

A. G. AUTO REBUJIDKS
Cit automobilini išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekomis sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3511->4 W. 63 r J Street, Chicago, IIL

_ TIL. — 776-5*11
Anicetai G«rK»ZlnMk»<# m v.




