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Percy vienintelis, kuris nugalėtų Kennedį
WASHINGTON AS. — Kada Amerikoje lankėsi sovietų ko

munistų partijos sekretorius Brežnevas, su juo buvo atvykęs ne
mažas skaičius sovietų spaudos ir televizijos korespondentų. Va
lentinas Zorinas paprašė pasikalbėjimo su Illinois senatorium 
Charles Percy. Pasikalbėjimas birželio 26 d. buvo filmuojamas 
senatoriaus įstaigoje. Percy tarp kitko pasakė, kad amerikiečiams 
labai svarbios žmogaus teisės, jų judėjimo laisvė, teisė emigruoti, 
nežiūrint ar tai būtų žydai ar kiti. Amerikiečiams labai svarbus 
krikščionių likimas, Ukrainos ir Baltijos tautų žmonės, pasakė 
senatorius Percy.

Kada šį pasikalbėjimą tarp 
Zorino ir Percy perdavė Mask
vos radijas, jo pareiškimas apie 
žmonių teises ir Baltiją buvo 
išleistas. Tada Percy pakartojo 
pilną pareiškimą per Radio Li
berty, Muench ene veikiančią 
stotį.

Sen. Percy yra vienas pagrin
dinių sponsorių įstatymo, ku
ris parūpintų lėšas Radio Li
berty ir Radio Free Europe. Iš 
demokratų pusės įstatymą įre
mia sen. Hubert -Humphrey. 
Sen. Percy, nurodydamas mi
nėto jo pareiškimo išcenzūravi- 
mą, sako, kad tam ir reika
lingos laisvos radijo stotys, 
kad žmonės Sovietų Sąjungoje 
ir Rytų Europoje išgirstų me
keno nebraukomas, objekty
vias žinias. Senatorius sutikęs 
su interviu, norėdamas išban
dyti sovietų objektyvumą. Jis 
žinojęs, kad kai kurios pasikal
bėjimo dalys galį, būti išbrauk
tos. - . ***•

Sen. Charles Percy darosi vis 
stipresnis amerikiečių opinijo
je, kąįp galimas respublikonų
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BELGRADAS. — Rumuni
jos prezidentas Ceaucescu lan
kėsi vakar Jugoslavijoje ir Bri
oni saloje ilgai tarėsi su Jugo
slavijos prezidentu Tito.

WAUKEGAN, ILL. — Res
publikonų vadas senate sen. 
Hugh Scott savo kalbėję pava
dino buvusį prezidento patarė
ją John Dean “maža žiurke”. 
Deano liudijimas senate Water
gate komitete buvęs tik bandy
mas išgelbėti “savo paties kai-

TEL AVIVAS. — Izraelio vy
riausybė nutarė sumažinti pri
valomos karinės tarnybos lai
ką iš trejų metų iki 2 metų 9 
mėnesių. Visi izraelitai, sulau
kę 18 metų, privalo tarnauti 
kariuomenėje. Moterims tar
nybos laikas yra 20 mėnesių.

MASKVA. — Astuoni sovie
tų žydai, paleisti iš kalėjimo po 
16 dienų bausmės už demons-

■ v. -.1»,

Electric Corp. įmonėje Abingdoną

Partija išbarė JAPONAI PRIEKAIŠTAUJA DĖL JAV 
kirkizų poetus PREKYBOS LINIJOS NEPASTOVUMO

MASKVA. — Sovietų kirki
zų laikraštis “Sovietskaja Kir- 
kizija”, partijos' sekretoriaus

TOKIJO. — Jau 12 metų, kai kartą per metus susirenka po
sėdžiauti Amerikos ir Japonijos ministerial, svarstydami preky
bos ir kitus ekonominius klausimus. Valstybės sekretorius Rogers

Tardakun Usubeljev lūpomis -r prekybos sekretorius Frederick Dent vakar Tokijo posėdžiavo 
bara kirkizų poetus, kad jie su Japonijos užsienio reikalų ministeriu Ohira ir dar šešiais mi- 
mažai rašo apie partijos nu- J nisteriais. Amerikos delegacijoje dar turėjo būti iždo sekretorius 
statytas temas, bet per didelį į George Schultz, žemės ūkio — Earl Butz ir prezidento ekonomi- 
dėmesį kreipia į kalni) grožį ir niU patarėjų tarybos pirmininkas Herbert Stein. Jie paskutiniu
kalnų aprašymą. Rašytojai už- momentu iš delegacijos buvo atšaukti ir jų vietoje atvyko jų pa
miršta, kad visi kirkizų ekono- dėjėjai. Rogers dėl to atsiprašė japonų, pareikšdamas, kad “jie

kandidates į prezidentus. Har
ris Poll sekmadienį paskelbė, 
kąd sen. Percy, klausinėtų 
amerikiečių nuomone, yra vie
nintelis respublikonas, kuris 
rįpkimuose galėtų nugalėti 
s^i. Kennedį. Apklausinėjimų 
rezultatas rodo, kad Amerikoje 
Percy nugalėtų Kennedį 46%— 
44% rezultatu. Visi kiti res
publikonų kandidatai: Spiro 
Agnew, John Connally, Nelson 
Rockefeller ir Ronald Reagan 
būtų Kennedžio sumušti 5—10 
nuošimčių skirtumu.

Iš visų galimų respublikonų 
kandidatų sen. Percy mažiau
siai susirišęs su prezidentu 
Nixonu, jis “nesusitepęs” su 
Vietnamo karu ar su Waterga
te. Illinois gyventojų tarpe 
Percy nugalėtų Kennedį 54% 
— 40% skirtumu, rašo Harris 
Poll.

Indija sausros metu 
taiso kelius

NEW DELHI.—Indijos pro
vincijose, kur žemės ūkiui la
bai pakenkė sausra, valdžia 
stato naujus kelius, kad vieti
niai gyventojai turėtų progos 
užsidirbti pinigų. Vienas valdi
ninkas pareiškė koresponden
tais, kad geriausi Indijos ke
liai statyti sausros metu.

Indijos keliai daugiausia yra 
žvyruoti, todėl užėję monsuno 
lietūs dažnai kelius sugadina. 
Sausros metu keliai taisomi. 
Esant mašinų trūkumui, visi 
darbai pareikalauja daug ran
kų. Iš 21 Indijos valstijų, net 
13 buvo sausros daugiau ar 
mažiau paliestos, todėl kelių 
statyba eina pilnu tempu viso
je Indijoje.

ROMA. —- Pakistano prezi
dentas Bhutto lankėsi Vatika
ne ir kalbėjosi su popiežium.

tracijas pasiskundė korespon
dentams, kad antrą jų kalėjimo 
dieną jie visi buvo žiauriai pri
mušti kalėjimo prižiūrėtojų.

LONDONAS. — Britanijoje 
apsilankiusį Portugalijos prem
jerą Marcelio Caetano pasitiko 
piktos demonstracijos, protes- Į 
tuojančios portugalų žiaurų ei- į 
gesį Afrikos kolonijose.

WASHINGTONAS. • 
laikraštis paskelbė, kad valsty-'sjrašinėįusi nepadengtus čekius, 
bės sekretorius Rogers, greit Vakarų Berlyno pareigūnai sa- 
planuoja pasitraukti iš pareigų ko. kad ponia Hubig, 
ir prezidentas Nixonas paskirs 
nauju sekretoriumi savo pata
rėją dr. Henri Kissingerį. Šis, 
korespondentų paklaustas 
tuos planus, pareiškė, kad 
zidentas dar nekalbėjo su 
apie jokius paskyrimus.

BEIRUTAS. — Graikijoje 
vyksta Miss Universe gražuo
lių rinkimai. Libane didelį pa
sipiktinimą sukėlė Miss Leba
non, — Libano gražuolė, kuri 
graikų laikraščiuose įdėtoje 
nuotraukoje stovi kartu su Miss 
Izrael. Libano spauda reikalau
ja gražuolę, kuri pamiršta, kad 
Izraelis yra priešas, atšaukti iš 
varžybų.

KAIRAS. — Iš Maskvos- su
grįžęs Egipto prezidento pata
rėjas užsienio politikos klausi
muose Hafez Ismail pareiškė, 
kad Sovietų Sąjunga ir Egip
tas pilnai sutaria dėl š3vb san
tykių ir dėl Viduriniųjų Rytų 
problemų. Maskva toliau stipri- ( 
na Egipto pajėgumą gintis nuo, 
Izraelio agresijos, pareiškė Is
mail.

ŠANCHAJUS. — Čia lankosi 
Amerikos 8 kongreso nariai^ . . 
važinėju po komunistinę Kiniją sigcdo užmušto tėvo, 
dvi savaites. Iš Šanchajaus 
kongreso nariai grįžta namo.

SAN DIEGO. — Iš Meksikos 
atvykęs 12 metų berniukas San 
Diego zoologijos sode perlipo 
tvorą į vilkų užtvarą ir buvo jų 
gerokai apdraskytas.

R. VOKIETIJOS MEDALIAI SARGYBAI 
ŠAUDŽIUSIAI I BEGINKLIUS

f '"BERLYNAS. — Komunistinėje Rytų Vokietijoje buvo me
daliais už narsumą apdovanoti septyni.pasienio sragybiniai, ku
rie šaudė Į tris bėgančius Į Vakarų Berlyną vyrus, viena j u su-
žeisdami. Generolas Erich Peter, įteikdamas medalius pasakė, 
kad sargybiniai “parodė specialią drąsą atmušdami rimtą sienos 
provokaciją”, šis sargybinių šaudymas į beginklius bėglius su
kėlė piktas demonstracijas Vakarų Berlyne. Prancūzų zonoje 
žmonės net išardė sienoje nemažą skylę.

Rytų Vokietijos valdžia rei- 
I kala uja, kad Vakarų Vokietija 
; prievarta sugrąžintų pabėgusią 
j televizijos komentatorę Renate 
Hubig. Komunistų valdžia tvir- 

— NYT tina, kad ji prieš pabėgdama pa- 4 I . v. . . . • , ? v . .

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

apie 
pre- 
juo

atbėgusi 
su maža jdukterim, nebus iš
duota komunistams. Spėjama, 
kad išdavinio komunistai reika
lauja norėdami atbaidyti kitus 
savo piliečius, kurie planuoja 
pabėgti į Vakarus, šiemet per 
penkis mėnesius iš Rytų Vokie
tijos pabėgo 2,148 žmonės.

Dar neaiškus kitos moters li
kimas. Į Vakarų Berlyną per
nai spalio mėn. atbėgo 17 metų 
mergina Ingrid Brueckmann. Ji 
pati pranešė V. Berlyno teismui, 
kad pernai liepos mėn. ji plak
tuku užmušė savo tėvą, kuris 
buvęs lytinis iškrypėlis ir ją 

. piktnaudojęs jau nuo jos 10 me
tų-amžiaus. Ji paslėpusi jo kū
ną netoli namų,, šiukšlių krūvo
je. Rytų Vokietijos režimas, iš
girdęs apie Brueckmann prisi
pažinimą, ^pradėjo reikalauti, 
kad nusikaltėlė liūtų sugrąžinta. 
Vakarų Berlyno teismas nutarė 
ją išduoti, tačiau spaudoje kilo 
didelis triukšmas, buvo nusam
dyti advokatai ginti jaunos mer
ginos ir byla laukia aukštesnio 
teismo. » '

) Rytų Vokietijos valdžia nepa- 
į galvoda

ma. kad ir jis pabėgo į Vaka
rus.

Vakar senato Watergate 
komitetas pradėjo tardyti bu
vusį prezidento Nixono asme
ninį advokatą Herbert Kalm- 
bach, kuris prezidento rinkimų 
kampanijos metu 1968 ir 1972 
m. surinko aukų virš 16 mili- 
jonųdolerių.

♦ Pietų Vietnamo vyriausy
bė pasirašė sutartį su Amerikos 
Mobil, Shell ir Esso bendrovėm 
bei su Kanados Sunningdale, 
kad jos ieškotų naftos jūros 
dugne, netoli Vietnamo krantų.

Greenwood, Mo., sprogo 
apie 50 tonų dinamito sandėlis. 
Policija rado dviejų jaunuolių 
likučius, jie atpažinti iš jų vai
ravimo leidimu. Ką jie darė 
prie to sandėlio, niekas nežino. 
Sandėlio vietoje liko 30 pėdų 
gilumo, 80 pėdų pločio duobė.

■* Floridoje policija ieško jau
no hipio, kuris automobiliu už
važiavo ant trijų vaikų ir vieną 
sužeistą 13 metų mergaitę nusi
vežė. Jos 5 metų sesuo mirė. 
Liudininkai matė tą automobilį 
tris kart važiuojantį apie bloką, 
vėliau vairuotojas tyčia smogė į 
praeinančius vaikus.

■* Vakar Colorado valstija ga
vo naują gubernatorių John 
Vanderhoof. Buvęs gub. John 
Love perėjo dirbti federalinėn 
valdžion, kaip Energijos tarny
bos direktorius.

miniai ir kultūriniai laimėjimai 
kilo tik rusų ir komunistų par
tijos dėka, kai kuriems poetams 
kalnai tapo lyg Dievu, kurį 
kasdien reikia garbinti, rašo 
Usubaljevas.

Kirkizų tarpe, o jų yra pus
antro milijono, bujoja tautinės 
tendencijos. Jų literatūroje daž
nai figūruoja aukšti kalnai, 
ypatingai kinų pavadinimo kal
nas Tien Shan.

Neseniai Maskvoje daug kal
bų sukėlė kirkizų rašytojo čin- 
giz Aitmatovo drama, kurioje 
aprašomas penkių mokyklos 
draugų gyvenimas. Jie susitarė 
po kiek metų susitikti ant vie
no kalno viršūnės. Keturi susi
rinko, o penktas neatėjo, nes 
jis Stalino laikais buvo vieno 
iš penkių išduotas slaptai mili
cijai ir dingo be žinios. Komu
nistų ideologai piktai žiūri į to
kius kūrinius, kur nėra iki įky
rumo garbinama partija ar jos 
vadai. Ypatingai partija bijo 
‘‘buržuazinio nacionalizmo” 
tendencijų. 
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Sen. Ed Kennedy 
gan populiarus

NEW YORKAS. — Pasku
tinis Gallupo instituto apklausi
nėjimas parodė, kad amerikie
čiai demokratai geriausiu de
mokratų kandidatu į preziden
tus laiko senatorių' Edwardą 
Kennedį. Jis gavo 40% balsų, o 
po jo eina gubernatorius Wal
lace su-16%, sen. Muskie —9%, 
sen. Mac Govern ir sen. Hump
hrey po 8%.

žmonių klausinėjimas paro
dė, kad sen. Kennedžiui kandi
datuojant, jis gautų 51% bal
sų, jei respublikonų kandidatu 
būtų vicepirmininkas Agnew 
ir 50% balsų jei respublikonų 
kandidatas būtų John Connaj- 
ly. šis surinktų 36% ir Agnew 
— 38%.

RAGDADAS. — Irakas pa
skyrė naują karo minister} Said 
ei Rifai vietoj sukilėlių nušauto 
ministerio Shihab.

IRVIN, TUKAS. — Nauja-
I me Texas ae: klrome įtaisyti

♦ Automobilių pramonės dar- telefono įrengtai visi turi kai- 
bo unija vakar pradėjo derybas ną už vieną
su General Motors bendrove dėl 25 centus. Aerodromas bus atį- 

I naujos darbo sutarties.

raskambinimą —

darytas spalio l d.

buvo reikalingi Washingtone”.

Argentinoj veikia 
Urugvajaus grupė 
BUENOS AIRES.'— Iš Uru

gvajaus pabėgęs kairysis sena
to narys Enrique Erro. organi
zuoja Argentinoje opoziciją 
Urugvajaus kariuomenės va
dams, kurie, pagal jį, valdo 
Urugvajų. Prezidentas Borda- 
berry esąs tik “iškaba” kariuo
menės vadams pasislėpti.

Paskutinę Urugvajaus val
džios krizę ir perversmą sukė
lė karininkų reikalavimas, kad 
parlamentas atimtų senatoriui 
Erro imunitetą, kad jį būtų ga
lima teisti už bandradarbiavi- 
mą su politiniais teroristais. 
Parlamentui atsisakius atšauk
ti imunitetą, parlamentas buvo 
paleistas. Sen. Erro vadovauja 
.plačiai opozicijos grupei, vadf7 
namai “Patria Grande” vardu.

Argentinoje gyvena apie 
110,000 urugvajiečių. Jų opozi
ciją karinei valdžiai organi
zuoja Erro ir dar penki Urug
vajaus parlamento nariai atbė
gę į Argentiną prieš pat per
versmą. Jie sako, kad Urugva
jaus valdžia pamėgdžioja kari
nį Brazilijos režimą. Argenti
nos peronistai mielai padeda 
Urugvajaus politikams ir kvie
čia juos su paskaitomis į uni
versitetus ir peronistų susirin
kimus.

Maskva atšaukė 
turistų keliones

BOSTONAS. — Sovietų tu
rizmo agentūra Intourist at
šaukė planus ir susitarimą su 
Bostono kelionių agentūra “In
ternational Weekends” ruošti 
pigias turistines keliones iš 
Bostono į Maskvą ir Leningra- 
4ą. Kelionės turėjo prasidėti šį 
rudenį ir būtų kainavusios 
amerikiečiams tik po 279 dol. 
aštuonioms dienoms. Bostono 
agentūra tikėjosi apie 16,000 
turistų.

Pagal atšauktą susitarimą, 
amerikiečiai turėjo skristi Suo
mijos Finnair ekskursiniu lėk
tuvu į Helsinkį, o iš ten auto
busais važiuoti į Leningradą. 
Bostono kelionių bendrovė jau 
išspausdinusi 400,000 kopijų 
kelionių reklamų knygelių su 
gražiausiais Rusijos vaizdais. 
Dabar tos knygelės bus nerei
kalingos. Inturisto direktorius 
Bolčanka pranešė, kad kelionės 
atšaukiamos dėl nenumatytų 
aplinkybių.

♦ Filmų aktorius Richard 
Burton atvyko į Maskvą, į fil
mų festivalį. Jis paneigė gandus 
apie savo skyrybas su Elizabeth 
Taylor. Jis kalbąs su ja telefo
nu tris kart per dieną.

Japonijos užsienio reikalu mi- 
nisteris atvirai pareiškė ameri
kiečiams, kad Amerikai reika
linga didesnė disciplina ekono
minių reikalų tvarkyme. Abie
jų valstybių prekybos balansas 
yra palankus Japonijai. Ji dau
giau parduoda Amerikai, negu 
iš jos perka. Prieš dešimtį me
tų Japonijos — Amerikos pre
kyba siekė per metus 3 bil. dol., 
o dabar siekia jau 14 bil. Japo
nija turėjo pernai 4 bil. pertek
lių.

Japonijos ministeris Masayo
shi Ohira nurodė, kad Amerika 
spaudžia Japoniją daugiau pir
kti Amerikos prekių, tačiau vi
sai neseniai Amerika uždraudė 
eksportuoti sojos pupeles, ku
rios japonams labai reikalingos. 
Amerika suvaržė metalo laužo 
išvežimą, suvaržė miško me- 
.džiagos pardavimą, x Toks Ame- 
i-ikus^ąigesys :keHąj*'Japonijos 
vyriausybei daug rūpesčių, pa
sakė Ohira.

Neseniai Japonijoje lankėsi 
japonų kalbą gerai mokąs New 
Yorko. atstovas kongrese Samu
el Stratton, kuris daug kalbėjo 
su japonų valdžios žmonėmis. 
Visi nusiskundė amerikiečiu ne
pastovumu ekonominiuose rei
kaluose. Japonija norėjo padi
dinti sojos pupelių užpirkimus 
Amerikoje, tačiau vieną dieną 
prezidentas Nixonas paskelbė, 
kad sojos pupas visai uždrausta 
išvežti. Po keliu dienu tas drau
dimas buvo atšauktas.

Harvardo profesorius, buvęs 
JAV ambasadorius Tokijo dr. 
Edwin Reischauer pareiškė už
sienio korespondentų klube Ja
ponijoje, kad Baltuose Rūmuose 
nėra žmonių, kurie ką nors apie 
Japoniją žinotų.

Komunistai paleido 
du kanadiečius

SAIGONAS. — Vakar Viet 
Congas paleido du kanadiečius, 
kurie eidami savo karo paliau
bų prižiūrėtojų pareigas buvo 
pagrobti komunistų prieš 17 
dienų. Kapitonai Patten ir 
Thomson bei jų vertėjas ir šo
feris buvo gerai prižiūrimi ir 
maitinami. Viet Congo vadai 
Saigone ilgą laiką neigė, kad 
kanadiečiai būtų Viet Congo 
suimti vėliau komunistai bandė 
už kanadiečių paleidimą išside
rėti įvairių lengvatų, net P. 
Vietnamo kariuomenės atitrau
kimo 5 mylias nuo komunistų 
užimto miško.

Kanada liepos 31 d. pabaigia 
savo dalyvavimą Vietnamo kon
trolės ir Priežiūros komisijoje, 
kur ji dirbo kartu su Lenkija, 
Vengrija ir Indonezija. Žinoda
mi, kad Kanada iš komisijos 
išeina, komunistai su jos dele
gatais nebesiskaito.



TVIRTA SVEIKATA-PASTOVI LAIMĖ
Kgnof proto ir jausmu dppnps pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

... JONAS ADQMAVJCJUS, |l. D. 

DIDŽIAUSIAS MŪSŲ PRIEŠAS
Asmenybės menkumas yra svarbiausias mūsų turimas 

negerumas

Nę kas kitas, o asmenybės 
jausmų menkumas žmogų stu
mia j girtavimą. Pastarasis su
daro vieną didžiausių mums vi
siems turimų blogybių. Tai di- 
džiąusias mūsų visų priešas 
yra tas asmenybės sumenkimas 
ir to sumenkimo paseka — gir
tavimas.

Šio krašto prezidentas Nixo- 
nas ir kongresas sudarė komisi
ją narkotikų žalai tirti (Presi
dent’s National Commission pn 
Marijuana and Drug Abuse). 
Tos komisijas pirmininkas, bu
vęs Pennsylvanijos gubernato
rius Raymond D. Shafer pirmą 
kartą mediciniškoje spaudoje 
pareiškė apie jo vadovaujamų

Mediciniška tiesa 

žmonių atliktą darbą, jo vai
sius.

Pagal jį, šiame krašte alko
holis, o ne kas nors kitas, yra 
plačiausiai vartojamas ir la
biausiai pervartoj amas medici
niškas dalykas. Alkoholis yra 
šiam kraštui pirmoji ir didžiau
sioji sunkenybė. Taip tvirtina 
minėtas buvęs gubernatorius 
Pennsylvanijoje . 1972 m. at
likti tyrimai nurodo, kad pusė 
visų suaugusių amerikiečių ir 
kas ketvirtas čionykštis jau
nuolis buvo vartojęs alkoholį 
vieną savaitę pirm negu jie bu
vo minėtos komisijos apklausti 
pereitais metais.

Nustatyta, kad iš svaigalus

—--------

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

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl. $6.00
K. Bielinis, D IENOJ ANT, gražiai įrišta, 464 psL _______ $6.00
Prof. Vęęl. Biržiška, AuEKSĄNDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psl..... .1...’.J.......:.. J....:..J...’..’.. $7.50
Pręf. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ METUYIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl, įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psl., įrišta — $3,00, minkš 
tais viršeliais — ____—..^.7.2..... „.’J— $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVĄ BUDO, gražiai įrišta, 416 psl. $5.50 
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. ................1........ ..... ................... .......J............— $5.00
, Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl........................................ $3.00

P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,
88 psi. * ........     ...... $1.00

Janipa Narūne, TRYS IR /IENA, jaunystės atsiminimai.
170 psl. ....................... ............... .......... -__ ------------- $3.00

M Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 
puslapiai.. ................L.............. .................—............. $3.00

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — Tel. HA 1-6100

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

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

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

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail: V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130' psL, $1,80.

5. _ Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. 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 dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai 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 — pusė knygų, puse žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

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

________ _________________ _ __  t f Y ___ * -f

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. z

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. 
Autorę buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. SI.00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės Į Lietu
vą Įspūdžiai. Tliusfrūota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ J 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. S1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo* 
kmgi. 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.

DABARTIES 
NAUJOVES

Rūta Lee-Kilmenytė, būdama Cleveland*, buvo uiėjvoi į "Tivynėe Cerse" 
radijo valandėlės cenfrą ir pasikalbėjo su valaij^flės Ofpšėjaii. Į| fctfcto } 
dešinę matome inž. R. Kudukį, jo žmoną Gražinu, artiato Rūtą Įr valanda lit 
vedėją J. Stempužį. Cleveland© ir jos apylinkės Uetuviei turėjo proso* pe- 

siklausyti Rūtos kalbos. 
' Foto Vlado Bacevičiaus

vartojančių vieno šimto įpili jo
nų amerikiečių net devyni mili
jonai jau yra’tapusių alkoholi
kais.

Mūsų praktikuojamo įpročio 
pasėkos

Nustatyta, kad mūsų legali
zuotas ir pamiltas įprotis svai
gintis mus žudo pasibaisėtinai, 
o mes kreipiame dėmesį į menk 
niekius. Štai alkoholiškos žu
dynės. 1. Jau. turime 9 milijo
nus alkoholikų šiame krašte. 
Juos išlaikome iš savo prakai
to. Jie, juk, nemoka už gydymą, 
dažnas jų gauna pašalpas mais
tui, rūbams ir kambariui. Jų 
šeimos gauna pašalpą iš mūsų 
taksų. 0 jos gausios. Taip ir lie
jasi mųsy prakaitas upeliais, 
sukdamas alkoholišką malūną 
be paliovos.

2. Daugiau, kaip pusė viso čia 
papildomo kriminalo rišasi su 
girtavimų. O męs vis po senovei 
tebesirūpiname tvirtesnėmis 
spynomis, piktesniais šunimis, 
aukštesnėmis tvoromis. Vis tai 
niekis, palyginus su per degti
nę apturimu kriminalu.

O apie jį — nė žodelio, nė pir
štelio >— tarsi kriminalas mūsų 
tarpe nesirastų. Mes sėjame 
vėjus — piauname audras. Ir
neštoj ame taip neprotingai be
sielgę visi, įimant labai išsila
vinusiuosius, iškilias vietas..už- 
imančiuosius.

3. Daugiau negu pusė visų 
greitkeliuose mirtinų nelaimių 
pasitaiko dėl alkoholio pervir- 
šiaus žmogaus kraujuje. Ar 
reikia dar didesnio žmogžu
džio? O mes “stipriais” skys
čiais po senovei “stiprinamės”. 
Tiek organizacijų, tiek bažny
čių pajamos vis dar vilgomos 
degtinės. Viena ranka saviškį 
mes glostėm, kita — įo širdį 
svaigalįniu kalaviju perdoriam. 
Ir niekas nė žodelio apie tokias 
žmogužudystes.

4. Pusė visų gatvėse užmuštų 
pėsčiųjų esti išsigėre 5. O kas 
suskaitys dėl alkoholio pratin- 
giniaųtųs darbadienius, kas nu
malšins dėl savi^inimosi kilu
sius šeimose barnius, nesantai- 
kas ir peštynes? O kur dar so
cialiniai, ekonominiai negeru
mai ir per alkoholį atėję liguis
tumai bei jiems išlaidos? Degi- 
nam savo gyvenimo žvakę iš 
abiejų galų taip mes besielgda-

Refreshing

mums keltis iš tokios baudžia
vos, iš savo ąąpienybės sųmęn- 
kimo, iš savo jausmų netvar
kos.

Kiekvienas- galime tvarkytis •

KOVA SU VARNĖNAIS

Daugelis varnėnus laiko biau- 
riausiais ir įkyriausiais paukš- 

įčiais žūune krašte. ■ Atgabenti iš 
Anglijos jie čia rado labai pato- 

nes pebųvp Euro- 
ipo8 kraMų grobikų, kurie ten 
kontroliuoja jų yū^nią. Dėl per 

Idįdelio privisiiuo čia jie pasida
lė ąe^enčiaini kaip maras. Spė- 
jąpia, kad varnėnai sulesa de
šimtąją dalį pašarų, išberiamų 
gyvuliams šėryklose. Dėl gau
sumo ir godumo jie padaro ūki- 
ninkains daug nuostolių.

Prieįi kęletą metų vienas žmo
gus pasidarė garsus ir turtingas, 
pardavinėdamas savo išrastą 
pasįaptingą dėžę. Iš dėžutės ėjo 
gąrsąį, kurie imitavo varnėnų 
pavojaus šauksmą. Nors iš pra
džių yąrąėnai lėkė iš miestų, 
bet paskui pamažu apsiprato su 
gąsdinamosiomis dėžėmis ir su-, 
grįžo, nebępaisydami dėžių kirk-|

Reikią paskątų žmogaus as
menybės suzxQpginimui. Tąs 
skatas mes visi turime savu 
darbu sukurti.'Gana ieškoti nuo 
alkoholizmo vąągtų. Jų nėra iki 
šiol atsiradusių. Vien tik per 
pamėgtą ir naudingą darbą mes 
galime savas asmenybes pato
bulinti ir iš gėdingos vergijos 
išsivaduoti. Tac ir kurkime 
žmonišką aplinką savu darbu, 
artimo gerovei pašvęstu. Kitos 
išeities iš alkoholizmo balos nė
ra, nebuvo ir nebus.

Štai, Chicagps šiaurinėj da
lyje dabar atidarytoje Salva
tion Army alkoholikams ge
riausioje aplinkoje — lĮg^inė- 
je yra griežtą tvarką įr gausus 
taisymasis njio asmenybės: sto
kos, nuo girtavimo. Yra'žmonių 
buvusių niekuo, dabar tąpųsįų 
geriausiais 4ą$jįpipįiąį§.' Tik 
nustokime savą-kraują pilstę į 
svetimas, daugiausia airiškas 
statines. Tapkįpie liętuviąi visi 
sau žmonėmis; pradėkime ,sa-

Žmonės bandę naikinti varnė
nus žiurkių nuodais. Bet bėda

- - J"1--jį JU. - ■ '

^pkjos tvoros neatlaikys — 
o įr jokiose vilose mes nebūsime 
saugūs, jei laiku visomis jėgo
mis dabar nestosime prieš 
mums visiems taip stipriai grę
siantį blogį. Gana menkniekiais 
užsįįminėti visiems: tiek kuni
gams, tiek daktarams. Visi vie
nas kitam rankąs, protus ir šir
dis pavedę, stokime sunkiau- 
sion kovon su didžiausiu savu 
priešu — sąvos asmenybės men 
kurnu. Artimui skirtas mūsų 
darbas yrą yięnąs geriausių 
vaistų mūsų dvasinės negero
vės atsikratyme.

Tad visi iš šunkelių ir tikrai 
sveįkaton vedantį vieškelį. Sek 
ąigšl

'PASISKAITYTI. Medical Tri
bune, Vol. 14, No. 10 March 14, 
Į973.

RUSAI, LAUK K LIETUVOS*

Vieną rusą pakeitė kitu

Lietuvos okupantai gerai žino, 
kad statistika yra toks daiktas, 
kurio pagalba gali viską pada
ryti. Vienus skaičius gali nuty-

ta, kad savo ruožtu apsinuodi
ja grobikai, kurie minta kritu
siais varnėnais. Tad imta ieško-

lėtU kitus padidinti ir gauti į 
klausimą tokį atsakymą, Jpkio 
non, Nori parodyti, kad dabar 
Lietuvoje žemės ūkio ar pramo
nės gamyba yra daug didesnė, 
gali parinkti tinkamus skaičius, 
ir ji bus “didesnė”, arba ir‘prie
šingai.

štai kodėl ir Centrinės stątis- 
tikos valdybos viršininku visą 
laiką buvo rusas Borisas Duba-

ti geresnio, parankesnio būdo, sovas, atsibastęs is Rusijos gilu- 
Vienas Ūtos valstijos univer

siteto darbuotojas sugalvojo 
naują techniką, būtent, treni
ruoti varnėnus vengti ttuputį 
apnuodyto maisto. Jo užlesę 
varnėnai pradeda vęmtį. žino
ma, kad po to patyrimo vengia 
apnuodyto lesalo ir atitraukia 
kitus, kurie dar nebuvo apsi- 
lesę. Dėl nemalonaus patyri
mo nebelanko vietų su apnuo
dytu lesalu, tikriau tariant, gy
vulių pašaru, paruoštu gumu
liukų pavidalu. Varnėnai pap
rastai minta vabzdžiais, bet len-. 
gvai prisitaiko prie bet kurio 
maisto. N. R.

pensiją, ir jo vieton Maskva ne
rado nė vieno toms pareigoms 
tinkamo lietuvio — paskyrė 
kažkokį Jurijų Rusenką.

MENAS

I

-Erof. Vaclovo Biržiškos
k

Pirmajam* tom* yra 208 puslapiai, o ąotraįamo 226 ppįlapi<|. 
Abu tomai minkštuos* virieliuos* pa rd uodą rpi už H-OC, o fciftuoi* 

. viršeliuose už $6.0S.
Abi knygas geųąit*, jei pinigus paslysite tokiu adresu;

L739- Są. Hąlsied Street Chicago, Illinois 60608
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GEROS DOVANOS
4IOŠ KNYGOS PARDUODAMOS^ DABAR ."NAUJIENdrSį° 

DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS: \ -

D r, A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tiki 
Minkštais viršeliais tik J________________

Dr. A. J? Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ĮIAURŪS lĄįpNĖS. 
'Kelionės po’ Europą" ispūdžiąL 5Vietoje $2.00 ’ dabar 

tik __ __ _______
Gąjįma taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba

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

■ * *■;

$3.00

$150

viškius remti visomis jėgomis, 
ir nė nepalūšįęie; „kaip mūsų 
apljnkpj degtiąp^- bąįosrima 
džįpti. Su asmenybės, sužmpgį- 
niipu apturi atsparumą viso-, 
kiems negerumams, įskaitant 
ir girtavimą. Todėl visi nuo 
šiandien griebkįmėą -už vienas 
kitą gelbstančipg^vęiklos. Tada 
mūsų gyvenimas , j ims šviesėti 
visomis kryptimis. Tik griebki- 
inės greičiau už stebuklo; eiki
me, sava veikla kurti laimės ki
tam — ir nė nepajusime, kai 
patys tapsime laimingais^ šito
kio gėrio labiausiai savais dar
bais linki visiems saviškiams 
šis skyrius. r'

IŠVADA. Kai paklausi, ko
dėl tu rūkai, kad plaučiai jau 
ir taip nuo rūkymo išsiplėtę ir 
jau išsižiojęs gaudai orą. Toks 
vergas atsako — “Tokį įprotį 
turiu”. Liaukimės mes savu pa
vyzdžiu pratinę*, mažutėlius į 
tikrą vergiją. Su 'girtavimu bei 
kitokiu narkotizavimosi tą pa
ti istorija. Vargas dar didės 
svaigalų vergai Jms eiti plėši
kauta /

er Saladft Iff

/"'B'.ueberry-Nectarin* Iceberg” is a mouth watering combina
tion of fresh blueberries and nectarines with' a
Dressing atop crisp "rafU" of iceberg lettuce. This can įe served 
as a dinner salad, or Mt it star aš the cool winner at a summer 
1 nch.'on alon$ with cold meats, ąitiffths and dessert.'*1* '

J.—
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Why 
Americans own

US. Savings
Bonds.

One food leasea is the Payrol Saving 
Plan. About three-fborths of all Bonds 
are purchased through, the Plan. IPs 
heipug Americans aave mobe monefr 
thm they ewer dreamed they could.

“Ihefs becauee the Payroll Savings 
Plan is such an eomr my to save. All 
you do m sign up where you work and 
the amount yoa specify is ret aside from 
••ch paycheck and need to buy .U.S. 
Savingi Bonds. It’s the easy 'way to 
bold a nest egg.

You’w got your reasons to save money. 
Sh»*s odeEreat way to do it painlessly. 
Jaut ths miukmB who ąre buying Bonds 
the Payroll Savaip Way.

Take stock in America.
Buy U.S. Savings Bonds.:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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m pasėjau žalu kūtą
Nauja lietuviška akademikų šeima

Abu baigė, aukštuosius moks-c Žibutė Jurėnaitė ir Povilas 
Galvydis sukūrė šeimą. Jungėjus, 
tahdų apeigas atliko kan. V. 
Zakarauskas Marquette para* lituanistinę

Vargonais.Lankė meno akademijų C.hica- 
,goje ir meno studijas baigė 
Illinois universitete. Už pa žau- 
gumą moksle, universitete buvo 
garbės dekano studentų sąra
šuose. Yra bendradarbiavusi 
“Eglutėje”

Hijps bažnyčioje.
grojo pianistas M. Motekaitis.
palydint smuiko garsais muz.

Žibutė Jurėnaitė yra baigusi 
aukšt. mokyklą.

R. Nįatiukui. Pažiūrėti jung
tuvių apeigų į bažnyčią susi
rinko didelis žmonių būrys: 
jaunųjų artimųjų, giminių, 
draugų ir bičiulių. -

Pajauniais buvo: Dana Ru
dai tienė, Dana Augustaity.tė,: 
Lidija Gąlvidytė, Jonas Jasiū- 
nas,-Viktoras Šatas it Jonas Ru
daitis.. Abu jaunavedžiai yra 
Lietuvos vaikai, gimę ir užau
gę svetimame krašte. Lietuvą 
pažįsta' tik iš tėvelių pasakoji
mų, -.mokytojų žodžio ir rašto.

su humoristiniais
rašinėliais. Prieš keletą metų 
dalyvavo lietuvių dailininkų 
jungtinėje parodoje Chicagoje 
su savo kūriniais. Pasirvžusi 
dar toliau tęsti studijas meno 
magistrės laipsniui.

Povilas Galvydis yra lankęs 
šv. Jurgio ir Marquette parko 
lietuvių parapijos mokyklas,, 
Morton aukštesniąją mokyklą

Žibutė Jurėnaitė susituokė su p. Galvydžiu.

ir baigė Illinois universitete 
biologiją. Dirba valstybinėje 
tarnyboje inspektoriumi, tik
rindamas valgyklas, kepyk
las ir kitas maisto produtų ga
mybos vietas. Turi leidimą 
pardavinėti nekilnojamą ‘tur
tą ir tuo verčiasi.

Vestuvių puota buvo prie 63- 
čios ir Harlem gatvių, Vetera
nų salėje. Jaunavedžiai buvo 
sutikti mamyčių ir jaunosios 
tėvelio su duona ir druska. Iš-

rūpesčius. |

Philomena sako...

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. . j

Jūs dirbate, tegul ir , jūsų doleriai dirba.
Jei norite įsigyti namą, turėti pakankamai 

„ lėšų.vaikų mokslui ar senatvei, ;
laikas dabar pradėti taupyti.

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

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

90 Day 
Passbook 
Accounts

CHICAGO hhh
savings and loan association

Regular 
Passbook 

. Account

6245 South Western Ave. 476-7575
6245 south am* 47^ 7575

Nesenai išėjusi laukta —
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
♦ • ’ A ~ * •

100 didelio formato psl-, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

kilmingai grojant maršui ir 
gausiu svečių plojimu.

Puotą pradėjo kan. V. Zaka
rauskas, pasakydamas jaunie
siems dąug prasmingų gyveni
mui minčių. Jaunosios tėvelis 
inž. Povilas Jurėnas pasveiki
no svečius, prabildamas j jau
nuosius jautriais, prasmingais 
žodžiais: “Prisiminimų gran
dinė riš jus visada su , tėvelių 
namais, kur pirmą kartą pra
virkdė gailiomis kūdikystės 
ašaromis, kur tyru kūdikystės 
džiaugsmu juokėtės, kur išta
rėte pirmąjį gimtos kalbos žo
dį, kur'prabėgo taip mieli 
mokslo metai”. Į dukrelę pra
bilo: “Brangioji Žibute, labai 
liūdna su tavimi šiandien man 
atsisveikinti, ne todėl, kad jau 
reikia traukti į senelių ir bočių 
eiles. Tavo kūdikystės prisi
minimai spaudžia ašaras. .Taip 
nesenai, rodos, bėgiojome kar
tu po Chicagos parkus nuotai
kingai gaudydami drugelius.

Miela man, kad aš tau galė
jau padėti' baigti aukštuosius 
mokslus. Aš nepamiršiu nie
kada tų malonių ^valandų, kaip 
kartu sprendėme ne vieną tavo 
akademinio darbo problemą. 
Man tų dar daugiau brangi, nes 
mudu jungia meno idėjų pa- 
sauIisJ Skaudu. Negailestin
gas laikas viską nusineša į pra
eitį. Te Aukščiausias lydi tavo 
gyvenimo žingsnius. Viliuosi, 
kad ir tu manęs nepamirši sun
kiose gyvenimo dienose”.

Abiems jaunavedžiams tarė: 
“Mieli vaikai, šeima yra parei
gų sintezė, didelis socialinis vie
netas, kas šių pareigų nesu
pranta — suardo šeimą, šeima 
šiame krašte yra dideliame pa
vojuje. Niekur nėra tokio di
delio chaoso šeimų gyvenime 
kaip čia.

Advokatų būriai, be jokios 
prasmės kelia šeimų ardymo 
bylas, už prirodymą, klien
tams mokėdami premijas, da 
ro pasipelnyjimo biznį, griau
na šeimas., naikina turtą., vai
kai paliekami gatvės globai. 
Prarandama iridivuali ir šei
mos garbė. Todėl reikia budė
ti prieš šio krašto didžiąją šei
mų ligą — epidemiją — skyry
bas. , ,

Mieli vaikai išlaikykite sa
vąją gražiąją lietuvių kalbą, 
kuri yra įtraukta į mokslo pa
saulį ir dėstoma visuose didžiuo 
siuose pasaulio universitetuo
se. šios dienos didelės jūsų 
šventės proga, priimkite rezo- 
iuciją: kalbėti tarp savęs ir 

su tautiečiais tik lietuviškai. 
Laiba yra raktas į mūsų tautos 
kultūrą. Neprapulkite savajai 
tautai svetimuose vandenyse. 
Nepamirškite tėvelių krašto — 
gražiosios Lietuvos”.

Sveikinimai gauti iš Lietu- šeimyninio darbo 
vos raštu: jaunosios sesutė Da- Jauniesiems apleidžiant puotą 
nutė su šeima iš Kurklių. Su jaunimas sudarė iš rankų var- 
ši rd ingai s linkėjimais apgailes-įtus pro kuriuos jaunieji praei- 
tavo, kad negali dalyvauti šau
nioje vestuvių puotoje, pama
tyti taip mielą, artimą veidą, 
kurį pažįsta tiktai iš atvaizdo, 
ir širdingai išbučiuoti.

Iš Vilniaus sveikino jauno
sios dėdė dailininkas Edvar
das Jurėnas. Vilniaus meno 
akademijos profesorius su glė
biu gražių linkėjimų? pabrėž
damas, kad riša abu ne vien 
artimi giminystės ryšiai ir 
esanti taip miela, kad. vienija 
dar meno idėjų polėkiai. Kvie
tė atvažiuoti į Lietuvą pasižiū
rėti mūsų tautos amžiais sukur
tų meno lobių ir dar daugiau 
praplėsti savąjį meno vizijų 
pasaulį.

Jaunavedžius iš Vilniaus te
legrama sveikno jaunojo tetos 
Cicėnienės šeima, žodžiu svei
kino Jaunųjų draugas magis
tras Jonas Jasiūnas, sli pluoš
tu gražiausių linkėjimų.

Jaunosios tėvelis, inž. Povi
las Jurėnas dirba Chicagoje 
prie geležinkelių tiltų ir pra
monės pastatų konstrukcijos 
apskaičiavimų. Yra buvęs Ame
rikos Liet. Inž. Arch. Sąjungos 
valdybos narys. Vienas iš su
manytojų leisti Amerikos Inž. 
ir Arch, žurnalo -“Technikos 
Žodis”. Buvo šio žurnalo re
daktorium. Lietuvoje buvo Za 
rasų, Ukmergės apskr.- inžinie
riumi. Apart techniškų stu
dijų yra dar išklausęs Vyt. Didž. 
Universitete socialogiją. ir žur- 
naistiką, ruošėsi technikinės 
spaudos darbui. Buvo Pieno
centre visos ■ Lietuvos krautu
vių -vedėjui- Motinėlė Domicė
lė Jurėriiėnė dirba ligoninėje.

Jaunojo' tėvelis mirė prieš 
porą mėtų. Jaunojo motina 
Galvydienė yra baigusi Vil
niaus uhiverstete-chemiją.

Jaunieji svečiams pareiškė 
asmenišką padėką už atsilan
kymą į .vestuvių puotą ir sve
čių buvo gausiai apdovanoti. .
IR NUSKYNIAU .ŽALIĄ RŪTĄ

įpusėjus vaišėms,- buvo su
dainuota rūtos dainelė,. prita
riant orkestrui. Jaunasis mik
liai šoko apie sėdinčią jauną
ją su šlųo'ta, ’ simbolizuodamas

orkestras.

darni širdingai atsibučiavo su 
jaunystės draugais ir draugė
ms! atsisveikindami.

šokiams grojo Bichnevičiaus 
vaišių metu prane

šėju buvo aktorius Algimantas 
Dikinis, į pranešimus įspraus
damas humoristinių pabirų. 
Vestuvių nuotraukas fiksavo 
fotografas Noreika. Į vaišes at
silankė virš dviejų šimtų sve
čių.

Vestuvių vaišės vyko lietu
viškų tradicijų nuotaikoje ir 
užsitęsė iki vėlvvos nakties. •F

Stasys Juskėnas

TAISOME KLAIDAS

Praeitą savaitę paskelbtame 
SLA pranešime pasakyta, kad 
SLA Pildomoji Taryba* New 
Yorke susirinkusi rugpiūčio 4 
dieną, paskirs daktarą kvotėją 
iki ateinančių rinkimų^ o turėjo 
būti paskelbta^kad išrinks dak
tarą kvotėją.

Binitės Keinežaitės rašinio 
gale buvo pasakyta, kad stipres
nių paveikslų tarpe buvo Arvydo 
Algimanto kūrinys, o turėjo 
būti Arvydo Algmino, rašyto
jos Algminienės sūnaus pa
veikslas.

"NAUJIENOS' KIEKVIENO

LIETUVIO
DRAUGAS IR BIČIULIS

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija - taip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

. Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių;
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl; Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL S2.00.
•S. Buticp Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI ■ LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai anie 
t išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5 DO.

■ 13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranairiko 
“Anykščių -šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.

’ 14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
. 15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl, 96.00. 
.16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl $2.50.
17. Petras Saga tas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė-

lijil, 92 psL, $1.00. .
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psL $1.00 
49. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psL, $1.00.
20. Elena Tumienėę KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psl. $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psL $3.60.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
rastinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

.....  .r - --- ..... — —::   :—

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR. MINTYS

H tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniau^ Komitetas. - Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reikią 
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
...- -v ■ ■ - - • . 1

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000, OR MORE.
2 YEAR MATURITY.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

Įsteigta 1923 metais. - TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Raginkite savo apylinkę 
augti-tatipykite!

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.
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VALIŪNO ĮSPŪDŽIAI K HflWIO
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi

nimo Komiteto sukviestame 
spaudos atstovų susirinkime lie
pos 11 d. New Yorke Vliko val
dybos pirm. Dr. Kęstutis J. Va
liūnas padarė išsamą praneši
mą apie Pabaltiečių Santalkos 
veiklą Europos saugumo ir ben- 
dradarbaivimo konferencijoje, 
Helsinkyje, Suomijoje, ir apie 
pabaltiečių delegacijų suėmimą.

talkos nota ir kvieslys j pahąl-

ištraukas ii Dr. VtMūuo prane- 
Šimo, ir tuo badu perduoti tiks
lesnius faktus apie įvykius Šuo-

loma tais.
Antradienip vakarę, ljęp<¥ 3 

d., Dr. Valiūnas atsisėdo su DIEstai, latviai ir lietimai veikė 
kartu konferencijoje Pasaulio

talkos bendrą notą. Jie tekstą 
baigė surašyti tik 4 vaL ryto! 
Pabaltiečiai paruošė infanmd- 
nitus vokus, į kuriuos įėjo Vliko

buvome suimti, Noriu atitaisjF-

rias operacines grupes, kurios 
liepos 4 d- išvežiojo tuos vokus

111.00

drevė, 1738 So. Halstad St, Chicago. 
IH. 60606. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigu* reikia shjrtt petto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kaip rusai pripažįsta pavergtom tautom lygiateisis- K&kvieaa ddegacija ruošėsi iš 
kūmo principą, žino kiekvienas lietuvis, kuriam teko sa- aplieto. Pavyzdžiui, lietuviai at-

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus aeki&adienius, nuo ■ vietų Sąjungą. Kitu plunksnos pabraukimu, rusai misa-

kri Patudtiyys turįs visiškų lais
tę, kad savarankiškai įstojęs į 
Sovietų Sąjungą, ir kad Pabal
tijo respublikoms nereikia jokių

ano Gravos. Šis netikėtas dia
logas buvo visiems dalyviams 
didelė staigmena.

Netrukus prisistatė du Rytų 
Vokietijos civiliai apsirengę sau- 
gumie&ai, kurie paprašė, kad 
Grava išeitų iš ambasados. Jie 
jį iy išlydėjo iš priėmimo «a-

Liepos 5 d. ryte turėjo įvykti

Žmonių ir tautų teises
Sovietų Sąjungos užsienio ministras Andriejus Gro 

myka, Helsinkyje dėstydamas įvairius sovietų valdžios 
principus, gražiai nukalbėjo apie nesikišimą į kitos vals
tybės vidaus reikalus. Visi žinome, kaip Rusijos komu
nistai, įsiveržę į kitas valstybes, “nesikiša į vidaus rei
kalus”. Ką rusai darė Lietuvos, Latvijoje ir Estijoje, 
pabaltiečiai labai gerai žino. Jie nesitenkino areštais ir 
tardymais pačioje Lietuvoje, tūkstančius netardytų žmo
nių vežė į Rusijos šiaurę įvairiems prievartos darbams. 
Vsevolodas Safinskis, Sovietų Sąjungos užsienio minis
terijos informacijos šefas, Suomijon suvažiavusiems mi
nistrams pareiškė, kad sovietų valdžia ir ateityje “nesi- 
kiš” į kitų valstybių vidaus reikalus, kaip ji 1968 metais 
“nesikišo” į Čekoslovakijos reikalus. Jei rusų komunistų 
partijos centro komitetas gaus kelis “pagalbos prašy
mus” iš kelių kaimyninės valstybės piliečių, kaip jie gavo ' 
iš dviejų čekų 1968 metais, tada jau visa operacija nesi- 
vadina “kišimasis į kitos valstybės vidaus reikalus”, bet 
“prašymas padėti kaimynams”.

Kiekvieną principą sovietų valdžios atstovai moka 
aukštyn kojom apversti ir savo naudai aiškinti. Be jau 
minėtų įvairių principų, Gromyka perskaitė suvažiavu-. 
siems dar ir šitokius principus;

“Tautų lygiateisiškumo ir pagrindinių laisvių' 
gerbimo principą, sutinkamai su kuriuo kiekviena 
tauta turi teisę nustatyti tokią visuomeninę santvar
ką ir pasirinkti tokią valdymo formą, kokias ji laiko 
tikslingomis ir reikalingomis ekonominiam, sociali
niam, ir kultūriniam savo šalies vystymuisi užtik
rinti.

“Valstybių bendradarbiavimo principą, sutin
kamai su kuriuo valstybes — dalyvės bendradarbiaus 
viena su kita tarptautinės taikos ir saugumo palai
kymo tikslais, palaikys santykius ekonominėje, so
cialinėje, kultūrinėje, mokslinėje, techninėje ir pre
kybinėje sferoj suvereninės lygybės ir neskišimo 
pagrindu.

“Sąžiningo įsipareigojimo pagal tarptautinę tei
sę vykdimo principą, sutinkamai su kuriuo vaisty

Rusiją. Besivadovaudami tuo pačiu kitų kraštų grobi- lę how mwh do we
mo principu, rusai išvalė visus Lietuvos haplrpose buvu- know about her?" 
.sius seifus, kur krašto piliečiai turėjo pasidėję savo brai> 1^1^^ atvyko į
genybes. Tas brangenybes sovietų valdžia pasigrobė ir Helsinkį atskirais Mkhs. Bir-

pakvitavimo.
Panašiai sovietų valdžia elgėsi ne tiktai su lietuviais. 

Panašiai rusai elgėsi ir su lenkais, čekais, vengrais, ru
munais ir kitais pavergtais kraštais. Su bulgarais rusai

tas gėrybes. Prieš šitokią rusų sauvalę sukilo net lenkai 
komunistai, priversdami atšaukti maršalą Bokosovskį ir 
sustabdyti prekių ir žaliavų išvežimą be jokios atskai
tomybės.

Čekai taip pat matė ir žinojo rusų sauvalę, bet jie 
negalėjo naudoti lenkų pavartotų metodų. Čekai, vado
vaujami komunisto Aleksandro Dubčeko, bandė kitomis 
priemonėmis išsikovoti apsaugą nuo sovietinės sauvalės,, 
bet jiems nepavyko. Sovietų karo jėgos buvo pasiųstos į 
svarbesnius čekų pramonės centrus, o komunistinis 
Dubčeko kabinetas buvo suimtas.

Gromyka pasakojo, kad kiekviena tauta turi teisę 
nustatyti tokią santvarką, kokią ji laiko tikslinga ir rei
kalinga, bet Gromyka negalėjo nurodyti bent, vieną rusų 
okupuotą valstybę, kurioje tauta būtų pasirinkusi pagei
daujamą santvarką. Kidtvienoj rusų okupuotoje valsty
bėje buvo pradėti “statyti socialistinės santvarkos pama
tai”, ant kurių tuojau pradėtas statyti “komunizmas”, 
viską atėmęs iš krašto gyventojų ir įvedęs istorijoje ne
girdėtą žmonių išnaudojimą. Darbininkų gyvenimo ta 
“komunistinė santvarka” nepagerino, o darbininkų iš
naudojimą ji įvedė dar žiauresnį, negu buvo pačiais sun
kiausiais rusų caro laikais,. Caro kalėjimuose buvo ma
žiau žmonių, negu prie dabartinės santvarkos. Tuose pa
čiuose kalėjimuose pasityčiojimas iš žmonių nebuvo toks 
žiaurus, koks jis yra dabartiniais laikais.

Darbininkų gyvenimo nepagerino, bet komunistai 
pasiėmė labai dideles privilegijas. Jie gauna pačias di
džiausias algas7 jiems skiriamos asmeninės pensijos, jie 
naudojasi pačiomis geriausiomis vasarvietėmis, jiems 
yra įvestos specialios krautuvės,, jie yra vieninteliai, ku
rie gali naudotis užsienyje gamintais pačiais naujausiais 
ir brangiausiais vaistais.

Gromykos paskaitytas “lygiagretiškumo principas”

pagrindu, sutinkamai su Jungtinių Tautų įstatais”, 
(Tiesa, 1973 m. liep. 6 <L, 2 psl.)

krašte, o “toutų teisė tvarkyti savo gyvenimą” reiškia

ambasadai ir delegatūrai po pa
ketą atskirai. Svarbūs kontak
tai buvo užmegzti su žymiau
siais žurialistais ir su žinių agen
tu romi. Pasak Dr. Valiūno, Dr.

tė tikrai gražiai atliko savo už-

mas, Dr. Valiūnas tarėsi su es
tų pirm. Umaru Pleera. Nėra 
Gravos. Staiga, 10 vai. 30 win. 
trys civiliai apsirengę suomių 
policininkai prisistato prie Va
liūno kambario ir pasako; kad 
jie turi klausimų, Įėję į viešbu- 
ao kambarį, jie pastebėjo lite
ratūros krūvas ant stalų. Jiems 
pasiteiravus apie šia literatūrų,

ko DUtię Grava, Dr. J. Genys ir

tininką tarpe. Viskas vyko drau-

prisistatė Dr. P. Vileišis ir Ge
orgas Kakaras. įima ras Pleeras 
pavėlavo, prisistatydamas tik 
liepos 4 d. Delegacijos apsistojo 
Helsinkio Inter-Continental vieš
butyje, km- kambarius turėjo 
daugelis diplomatų ir žarna-

lyvavo visų Europos valstybių 
(be Albanijos) užsienio reikalų 
ministrai ir JAV bei Kanados

licija suėmė ir nusivedė Dr. Va
liūną į viešbučio kambarį nr. 
628, kur veikia suomių saugu
mo įrengta būstinė. (Matyt, kad 
suomių saugumas iš čia sekė 
mikrofonais svečių pokalbius 
kambariuose).

Viršininkas paklausė Dr. Va
liūną, kodėl pabaltiečiai atvyko 
į konferenciją. Anas jų pa
klausė, kas darė sprendimą su
imti pabaltiečius, Suomijos vi
daus ar užsienio reikalų minis
terija? Atsakymas buvo: vi
daus! Dr. Valiūnas paprašė,

be agitacijos ar triukšmo. Dau
gelis žurnalistą buvo sudomin
ti Pabaltijo klausimu. Netiesa, 
kad pabaltiečiai dalijo kažkokius 
lapelius prie valstybės teatro ar 
prie viešbučio durą. Ryšiai bu
vo užmegzti su taktu. Pavyz
džiui,. Dr. Vileišis net susitarė 
su Kanados užsienio reikalų mi
nistru Mitcheiliu Skarpsu kartu 
papietauti. Pabaltiečiai vengė 
pigios sensacijos ar neskoningų 
išsišokimų. z

Liepos 4 d., trečiadienį, per kad užsienio reikalų ministerija 
pietų sesiją p. Grava gavo pa
kvietimą, kaip spaudos atstovas,: 
į Rytą Vokietijos ambasados

butų, painformuota apie pabal
tiečių suėmimų ir kad jam' bū-

patį vakarą . Jis tuo reikalu pa- 
vaistybės sekretoriai, buvo dau- sifarė su Dr. Valiūnu, kuris jam 
gjau deklaratyvinio pobūdžio patarė, kad reikia vadovautis 

gaire, ar iš dalyvavimo būtų 
naudos. Grava apsisprendė da
lyvauti. Priėmime buvo daug

suvažiavimas. Kiekvienas užsie
nio reikalų ministras paeiliui 
perskaitė savo kalbas ar pareiš
kimus. Nebuvo jokių diskusijų j žurnalistų ir diplomatų. Grava 
ar esminių nutarimų sesijų me
tu. Tikros derybos -syko pri
vačiai. Kadangi dalyvavo per 
400 žurnalistų ir kadangi jie 
dažnai pasikalbėdavo su delega
tais ar jų padėjėjais sesijų salės 
priemenėje, paballiečiu delega
cijų akcija buvo nukreipta į 
juos.

Santalkos veikėjai gavo visų 
akredituotų žurnalistų sąrašą, 
Taip pat įsigijo visų delegatų bei 
delegacijų narių vardus ir ad
resus Helsinkyje. Laimė, Lietis 
Grava gavo spaudos kredencia
lus latviams, kurie leido ketu
riems asmenims vykti į spau- 
.dos galeriją sesijų metu. Ponui’ 
Freimaniui nepasirodžius, ket-! 
virtąjį spaudos pasą atidavė Dr. 
Geniui. Tad, įvairiomis progo
mis, tarp sesijų, pertraukų me
tu, pabaltiečiai sueidavo su spau
dos bei radijo žmonėmis ir net

basadai. Suomiai atsisakę pa- 
informupti užsienio reikalą mi
nisteriją ir suimtuosius iškvietė 
į porcijos būstinę. Išeinant iš 
saugumo kambario buvo susi-

atpažino Anglijos užsienio rei
kalų ministrą, Sir Alec Douglas- 
Home, kuriam jis prsistatė, kaip 
latvis. Jis paklausė §įr Alęe,: 
kodėl nėra Pabaltijo diplomatų 
šioje konferencijoje. Anglų mi
nistras atsakė: “Kodėl į mane 
kreipiatės? čia pat yra mano 
kolega^ Sovietų ministras Mr. 
Gromyka”. Grąvą buvo prista
tytas Sovietų delegacijos pirmi
ninkui. • _*.

B

Jis balsiai paklausė Andriaus 
Gromykos, kodėl Pabaltijo klau
simas neįrašytas į konferencijos 
darbotvarkę. Jis pareiškė, kad 
jis ats.tovaująs baltų atstovams 

"ir reikalaująs laisvės Estijai, 
Latvijai ir Lietuvai. Dar bal
siau Grava angliškai -prabilo: 
:*Tbe Baltic States must have 
full freedom!” Visi atkreipė 
dėmesį į tai. Paraudonavęs Gro- 

/njyka ėmė stukčioti angliškai,

Paskubomis Dr. Valiūnas pap
rašė, kad Dr. Genys praneštų 
mūsiškiams JAV-bė$e, kad pa- 
baltiečių pirmininkai suimti. 
Jis tai ir padarė. Taip pat išei
damas iš sytiko. Dr.
Vileišį, kurį paprašė painfor
muoti J. Audėnų apie areštus.

(Bus daugiau)

SKAI T YK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

JURGIS GLIAUDĄ

Lietuvos valstybes atkūrimo 
pradžia Vilniuje

7
Mieste nesijautė panikos. Jos nebuvo 

todėl, kad miestelėnų padėtis buvo bevil
tiška. Nebuvo kur bėgti iš miesto ir nebuvo 
priemonių bėgti. Vienintelis pasitraukimo 
būdas — geležinkelis į Kauną ir Lydą. Bet 
vokiečiai neleido civiliams naudotis gele
žinkeliu. Stotis apsupta spygliuotomis vie
lomis. Vokiečių sargybiniai tebesaugojo 
savo paskutinius ešalonus, kurie protar
piais vyko Kauno link.

į tuos paskutinius ešalonus vokiečiai 
krovė ne tiktai savo karišką mantą, bet ir 
iš įstaigų išgrobtą turtą, iš privačių namų 
rekvizuotus ar išplėštus daiktus. Tai pas
kutinis lietuviškojo miesto nualiniinas, 
tartum tai būtą garantija už tą paskolą, 
dėl kurios tomis dienomis Berlyne derėjo
si Martynas Yčas.

Visą tą kritišką dieną Sleže*’ičiųs dirbo 
Valstybės Tarybos namuose. Vyko nenu- 
trakstąs Ministerių Kabineto posėdis. Plau
kė visas srautas nesibaigiančią sumanymų, 
derybų su vokiečiais, lenkų ir bolšeVlkų 
veiklos sekimas. Naujienos šliaužė į posė
dį ir buvo viena už kitą grasesnė ir pesi- 
mistiškesnė.

— Pralaimėję mūšį, jeigu teks kraus

tytis į Kauną, -=- jis sakė, nepralaimėsime 
karo. Pralaimėtas mūšis nėra pralaimėtas 
karas. Dargi pralaimėtas mūšis yra prie
laida laimėti karą, nes pastangos didėja ir 
pasiryžimas smarkėja.

Gatve prajojo keliolika lenką raitelių.
— Jūs matote, pasakė Sleževičius, — 

būdami Lietuvos piliečiai, jie tori rūpintis 
sava valstybe. Jie išėjo ginti ne savo reika
lų ir ne savo šalies. Ir čia gtodi ją pralai
mėjimo šaknys. Liublino unijos anachro
nizmo neverta ginti. Lenką kalbos prisiė
mimas nekeičia ją lietuviškos pilietybės. 
Savo vertybes jie išduoda lėkštai ir kvailai.

Kabineto narių pasitraukimo į Kauną 
klausimas darėsi vis aktualesnis. Tai buyo 
ne dėl lenkų reiškimosi Vilniaus gatvėse. 
Grėsė bolševikinės armijos artėjimas, ak- 
tualėjo tipingas Vyriausybės pasitrauki
mas nuo fronto linijos.

— Kaunas yra užfrontė, — tikino Sleže
vičius. — Ten sėkmingiau ruošime karo pa
jėgas. A’yrtousybei nėra reikalo Ūkti Vil
niuje ir eiti į pogrindį. Anaiptol, didelė 
mūsų krašto teritorija atskleidžia dideles 
perspektyvas priešintis ir laimėti.

Vyriausybės posėdžiuose -nebuvo ap
maudo ir panikos. Rinktis Kauną kovos 
manevras.

Domą paruošė vyrui lagaminą, kuriu 
įdėjo maisto porai dienų ir baltinių.

— Viso to reikės pirmomis dienomis, — 
sakė vyrui, rūpestingai stebėdama jo pą- 

pilkėjusį veidą del nepertraukiamo buvi
mo tvaikiame kambaryje.

— Betgi ką nors palik sau, — jis neno
rėjo sutikti, žinojo, kad tų duonos kepalų 
ir naminių dešrų jie neturi daug. Jis tiki
no:

— Valgyti aš gausiu Kaune. Rūpinkis 
buvimu Vilniuje.

Jie nutarė, kad Domą paliks Vilniuje 
greta savo motinos.

Kalbėjo apie maisto nuotrupas, bet 
graudi mintis glūdėjo širdyse. Ar teks iš
likti? Ar teks gyventi kartu? Ar nebus tai 
jų paskatinis laikotarpis? Ar ši perskyra 
nebus įvadas į pražūtį? Jis persiskirta te
roro ir karo akivaizdoje...

Tokių perskyrų turėjo anksčiau. Rusi
joje, kada jam tekdavo nu neriams išvykti 
pabėgėlių reikalais ir trankytis Rusijos plo
tuose. Tačiau ten nesiautėjo pasalų pavo
jus. Tada buvo šešėlis tvarkos ir taikos.

— Kol apsitvarkysi Kaunė, — tikino ji 
vyrą, — tu norėsi valgyli.

— Ačiū, — sakė jis šypsodamasis, o 
akyse buvo mąslus graudulys.

Valandėlę vėliau pasakėt
—r Domą, nereikia perdėtai rūpintis. 

Mūsų buitis kažkaip susiklojo virš kasdie
nybės. Darbas, atsakomybė už visus, dė
mesio trupiniai savam gy\enimui. Visad 
atsimink, kad to akivaizdoje asmeniška 
drama darosi smulki ir ne taip riek sminga. 
Tiktai tada mūsą persiskyi iipas atrodo ki
toje šviesoje ir tikroje prašinėję.

— Taip, — ji sutiko. Ir norėjo sutikit 
— Aš žinau. O tu vis dėlto paimk tą laga
minėlį, nes aš, dėdama ten maistą, man 
atrodo, dėjau ir savo širdį. Tu paimk tą 
lagaminėlį. Tegul jis būna simboliu, kad 
ištversime.

Mudu ištversime, — jis pasakė kažkaip 
linksmai, stengdamasis neišsiduoti, kad 
yra sujaudintas, — mudu ištversime dar il
gam, Domą. Tuo negalimą abejoti.

Šrypsnis po jo ūsais jai buvo šildančiai 
savas.

— Aš žinau, aš neabejoju, -«• ji pakar
tojo savo atsidavimą, bet balse skambėjo 
rūpestis. — Žinau, kad turime elgtis taip, 
ne kitaip. Gal būt, kada nors į mus žiūrės 
ateities žmonės. Tad reikia ištverti.

— Jie nepavadins mus herojais, — jis 
vėl stengėsi nusišypsoti, — bet labiau norė
čiau, kad jie pavadintų raus pareigos žmo
nėmis.

Staiga jo veide dingo švelnios melan
cholijos šviesa. Jis pasakė energingu, be
veik linksmu tonu:

— Ir žinai gi, kokios puikios žinios iš 
provincijos. Savanoriai eįna būriais į re
gistracijos punktus! Bijoma, kad pritrūks 
šautuvų. Teks vyrams ginkluotis šakėmis.

šypsojosi, ir nejučiomis į jo šBtą šyps
nį Domą atsiliepė šypsniu...

Kada vėliau ėjo aplankyti vyrą, vėl už
sibuvusį Tarybos rūmų posėdžiuose, ji 
pakliuvo į lengvą pūgą.

Pūga atsivožė g&tvęie. Vejąs šlavė snie

go kruopas, mažais sūkuriukais kėlė snie
gą, pilstė jį į vėpūtinius išilgai sieną ir 
tvorų. Ėmė spartinti žingsnius.

— Taip, — galvojo, — tur būt, visad bū: 
na taip, kada kinta gyvenimas.

Argi kinta gyvenimas?
Ir sūkuringas minčių atsiminimų po

lėkis pritvindė visą jos būtybę įspūdžių 
skeveldromis: karas, revoliucija, gyveni
mas Rusijoje, bolševizmas, politinė vyro 
veikla, pavojai... Ar tai ne bangos sūpuo
ja juos ir nuolat drasko žiauriai ir dūžtan
čiai?... Ak, kur senų žydriųjų ežerų idi
lė, kada jie ten 1912 metais džiaugėsi nuo
taikingomis lietuviškomis gegužinėmis? 
Bet džiaugdamiesi tarsi to nepastebėjo.

Žydriųjų ežerų skeveldra blykstelėjo 
jai vyro šypsny, kad jis ištarė “žinai gi, 
kokios puikios žinios iš provincijos. Sava
noriai eina būriais į registracijos punktus!”

Žydriųjų ežerų žuvėdros... Ir savano-’ 
riaį, kaip žuvėdros, suplasnoja ir nusklin- 
da į registracijos punktus... Tai gimsta is
torija. Bet kas istorijos vyksme, tas tema
to tik apmaudo arba triumfo nuotaikas.

Kas yra istorijos vyksme, tas aplinkui 
bemato pilką, sunkią ir žiaurią kasdie
nybę.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite

4 —'naujienos, CHICAGO S, ILL,^ TLESDAY, JULY 17, 1073
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šiuos , — daugiau viešuosius 
visuomenės reikalus aptarnau- 

chorus suminėjus, ne
galima pamiršti parapijinių 
chorų veiklos, kuri visada su
darė lyg ir. pagrindą viskam 
kitam. Čia Chicaga irgi stovi 
pirmoj vietoj. Kalbant apie 
anų laikų Chicagos lietuvių 
parapijų muzikinį gyvenimą, 
pirmoj vietoj iškyla visu savo 
svoriu buvusis šv. Jurgio parap. 
vargonininkas Antanas S. Po
cius. Tai buvo ano meto, savo 
mastu, labai rimtas muzikas. 
Jis turėjo gana gerą teoretinį 
pasiruošimą, daug dirbo la
vindamas savb vargonais ir for
tepijonu grojimo techniką ir 
buvo pasiekęs gana gerų rezul
tatų. Pas jį visada buvo su di
deli kruopštumu gerai paruoš
ti chorai, ir puikiai veikė jo

GRADINSKAS
JEI LANGAS NOUS

GALIT ĮDĖT VĖSINTUVĄ

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

užteks. Reikia žmogui duoti 
minimalias sąlygas.

O, pagaliai?, b- klebonai ne 
visi linkę į tokias “operacijas**, 
kokią savo laiku “šv. Kryžiaus”

Be to, jis buvo suorganizavęs parapijos klebonas, kun. Lin- 
Chicagoje muzikos konservą- kus padarė su Sodeika. Nors 
toriją. Pats joje dėstė ir jai va-į tuo sunku patikėti, kad Lin- 
dovavo, laiks nuo laiko pasi-’kus tai padarė grynai savo su- 
kviesdamas vieną kitą iš pa- pratimu. Jį “kas nors” prikal- 
žangesnių ėia buvusių lietuvių bėjo tai padaryti.
vargonininkų. A. S. Pocius ki-i Grįžtant atgal prie parapiji- 
limo buvo jurbarkietis. Jo bro- bią chorų veiklos, iš gana pati- 
lis Jonas Pocius, vargoninka- kimų šaltinių teko nugirsti, 
vo Jurbarko parapijoj, kurią kad “šv. M. M. Gimimo parapi- 
Antanas S. Pocius perleido jos choro Marquette Parke pra

eitais metais didingai nuskam
bėjęs Cherubini “Requiem”, 
tenka laikyti “Gulbės Giesme”. 
Gaila. Bet tai nieko netikėto. 
Viskas eina,-kaip sakoma, prie 
pabaigos. Ne taip jau labai 
džiuginantys vėjai atpučia ne 
iš “Dainavos”, nė iš “Chicagos 
Lietuvių Operos”.

Dar reikėtų atkreipti dėme
sį, nors ir pavėluotai, kad pa
rapijinių chorų ne tik paruo
šiamasis, bet ir organizacinis 
darbas paliktas vien, tik var
gonininkams. --Niekas čia kitas 
nė piršto nejudina. Kodėl, pav., 
parapijų klebonai, ar kunigai

Dar 1824 m. ^Seinuose buvo 
įkurta lietuvių seminarija. Su
valkai ir Seinai buvo tikri lie
tuvių kultūros židiniai. Nuo ne
atmenamų laįkų iki 1946 m. Sei
nų parapijos bažnyčioje pamal
dos buvo laidomos lietuviškai.

go Stasevičiaus (turbūt Anuse
vičiaus, Red.j mirties, lįet|xviš-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI B PAABOHMAI,
KEKVENA DIENA BOfili KRIKŠČIONIUI

Ir nors -atiduočiau maitinimui noturttaRY vis$ savo turtą, o meilės 
paturėčiau, ir jokios naudos nebūty iš to. Kor. 13:3.

Tarnaudami kitiems, turime atsiminti, kad žmonės reikalauja netik pi
nigų, bet tokie, kuriems pinigų nereikia reikalauja mūsų meilės ir užuo
jautos. Mūsų Viešpats buvo vienas iš tokiu; jo meilės pilna širdis 
rado mažai užuojautos mintyse nupuolusios žmonijos, net tuose, kurie bu
vo prakilniausiais, kaip antai apaštalai jo. Matyti, kad Marija mylėjo jį su 
gilia meile ir atsidavimu jam, o tai buvo jam kaip koks saldus kvapas, at
gaivinimas, pMtinripima* ir balsamas; ir matyti, kad ji daugiau už kitus 
suprato Ugumą ir platumą mūsų Viešpaties charakterio. Ji mėgo sėdėti 
Prie jp Imlų. ir mokintis iš jo lankydama tai džiaugsmu ir garbe, ir visokių
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DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

V* Tvmasonis, M. D., S. C. 
įC H j r u r g a s 2454 WEST 71st STREET 

Ofiso tekfn HEmleck 4-2123 
Rezld. tolefu Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t L ,

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd Sf., Chicago, 01. 60629

TaW.: PRpapg^ 64084
-i 1 . 1

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYKI

NAUJIENAS

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834 -----

‘PERKRAUSTYMAI ................. '

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. Š E R-E N A S

2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

Linksmumo arba . liūdesio valandom 
gražiausios gėlės' ir vainikai' antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapam,q gėlės.

RQY R. PETRO (PUTKAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

MOV ING ’
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: Frontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is 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 vaL 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Antanas T
jam išvažiuodamas į Ameriką. 
Abu broliai dar Lietuvoj susi- 
rašinėjimo būdu studijavo Var- 
šuvos Konservatorijoj kompo
ziciją. Stambesnės muzikos 
kompozicinės formos Pocius, 
atrodė, nevaldė, ar neturėjo 
tam laiko. Bet jo harmonizuo
tų liaudies dainų ir kai kurių 
originalių kompozicijų, daž
nas ir su dideliais diplomais 
galėtų' tik pavydėti. Pocius mi
rė 1953 metų pradžioj ir jo vie 
ton buvo pakviestas tuomet 
Los Angeles gyvenęs Baltru
šaitis.

Įdomumo dėliąi, leisiu sąu,_ _ _
paminėti, kad šių eilučių au- [neparagina savo parapijiečius 
toriui ne vieną kartą Baltru-jungtis į choro eiles? Gal di- 
šaitis yra užsiminęs, kad iš delio antplūdžio dėl to paragi- 
viso jis jaučiasi labai nedrąsiai nimo ir nereikėtų tikėtis, bet 
po tokio vargonininko, koks faktas, kad jie to nedaro ir 
buvo Pocius, o kai kuriuos Po- net nemėgina daryti.
ciaus vadovauto choro giedo
tus kūrinius jis bijąs ir į ran- 
r _ • - - ____ _ -
ja buvusiam pirmtakūnui.

Po Pociaus mirties, parapi- raščių, ir t. t., tai norėtųsi so
jiniai Chorai pasipildę ano me- žinoti, kada baigsis apgaudi- 
to naujaisiais ateiviais, dar ro- nėjimas parengimus lankan- 
dė kai kurį laiką, bent kai ku- kančios ir- dar vis, kol kas, tais 
riose parąpijose gyvybės ženk- parengimais tebetikinčios pub- 
?" ----- • ......... ... * _ •
chorai yra .visiškai sunykę, iki 
beveik, 
veiklos, 
sekmadieniais 
“Pulkim ant keliu 
giedoti, o jau apie 4-riais bal
sais “liuksusą”, daugelyje pa- 
rapijų seniai'ė "negatvojama. 
Nekalbėkime apie giedojimą 
plačiai išsimėčiusiose lietuviš
kose parapijose, nes ten seniai 
jau nieko nėra.

Pažvelkime į pačią Chicagos 
lietuvišką širdį: ■— “Dievo Ap
vaizdos”, “šv. Jurgio”, “Šv. 
Kryžiaus”, “šv. M. M. Nekalto 
Prasidėjimo”, “šv. M M. Gimi
mo”, na ir Cicero, “šv. Antano”. 
Iš čia suminėtų parapijų , jau 
keturios neturi ne tik choro, 
bet ir vargonininko. Kai kur 
dar tebesėdi tokie vargoninin
kai, kurie jau vos pakruta. Bet 

kad tas ir var- 
parapijos klebo- 

Jis, sakysim, 
iš valstybės, iš 

ir dar klebo- 
vieną - kitą “grąšį” prime- 
Ir vienam ir kitam gerai, 
jeigu, pav., pakviesti tą 
Ramojaus pasiūlytą Stro- 

tokiai vargonininko vietai

Kalbant apie visokiausius ki-
kas paimti. Tai graži atestaci- tokiUS kuU5riDinės programos

parengimus, kaip, pav., įvai
rių organizacijų, radijo, laik-

lų. Bet šiuo metu parapijiniai

nevertos dėmesio jų 
Daug kur net jau ir 

vienu balsu 
” nėra kam

jis sėdi dėl to, 
gonininkui ir 
nui apsimoka, 
gauna pensijų
archidiecezijos, 
nas 
ta. 
Juk 
patį

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, Ill. 60608

Ilgamečio BALFO pirmininku, prelatu
J. B. KONČIAUS knyga

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 prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608 *

nuošė, Smąįėnuose ir Vyni
niuose. Buvp bapdyta pąoai- 
kinti lietuvj|kąs pamaldas ir 
Punske, bet tam griežtai pasi
priešino lietipris kunigas l^ie- 
vys. Jo nenuįlstąma kova už lie
tuvybę pakirdo jėgas bei sveika
tą ir prisidėjo prie jo mirties. 
Toji nenuilstama kova dėl savo 
teisių buvo tęsiama ir tpliąu iki 
1959 m., kai Punsko lietuviai 
parapijiečiai pasiekė savo tikslą. 
Taip pat nenuHstarnų parapijie
čių pastangų dėka Smalėnjiose 
1959 m. buvo grąžinta teisė tu
rėti lietuviškas pamaldas, ku
rios yra laikomos iki šios die
nos.

Sainų lietuviai parapijiečiai 
nuo panaikinimo lietuviškų, pa
maldų 1946 m. nuolat rūpinasi 
jų grąžinimu. Deja, nei Lom
žos vyskupas, nei pats kardino
las Wyszj’nskis apie tai nė gir
dėti nepori.

daug, bet ne 
tikroji Kris- 

akymus nedidelėje 
>mokamai gausite, jei 
Chicago, Illinois 60629 

•V. RAITO TYRINRTOJAI

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
Telet.: GBovehill- 6-234M

1410 So. 50th Ave., Cicero 1
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ft .i ..-.--r .............— ............ .

likos? Tų parengimų rengė
jams reikia, pagaliau, pasaky
ti, kad ne vasariai, kas nauja, 
šviežia negirdėta ir nematyta, 
turi būtinai būti gražu ir miela 
klausvti.

Gerai, jeigu taip yra. Bet 
gana dažnai nė. Jau kai kuris 
laikas esame pasinešę ta kryp; 
timi, kad būtinai reikią “iškęp? 
ti” ką nors naujo, ką nors ne
girdėto. Mieli parengimų ren-1 
gėjai, kai jūs prarasite publi
kos pasitikėjimą, nė su pyra
gu jos jaugiau į savo parengi
mus neprisiviliosite. Man at
rodo, kad geriau parengimuo
se duoti “žinomą” ir “išban
dytą patiekalą”, negu su “kva
pu”, nors ir naują. Pirmuoju 
atveju, mes bent žinome, kur 
einame ir kas mus laukia. An
truoju gi, jau dabar kuris lai
kas, daugelyje mūsų parengi
mų, pasidaro gaila ir nenau
dingai išmesto dolerio ir laiko.

Buvęs choristas 
(Pabaiga)

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS?

SKAĮTYK PATS IR PARAGINK 
‘ KITUS SKAITYTI

K A U J I E N A S

13 Męfv Mirties Sukaktis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
KOJRY^A J^iKŲLĖNAS 

(K^?Q4.lĮj|.Ė)

Gyv. Sebring, Florida .

Mirė 1960 metu liepos mėn. 
17 dieną, sulaukusi 66 metus.

Gimusi Lietuvpje. Kilo iš 
Suvalkų giiber-,’ 'Marijampolės 
apskf.

Amerikoje išgyveno 51 metus.
Po gedulingu pamaldų buvo _ 

nulydėta į 'Sv’. Kazimiero Lietu-' 
yių kapines liepos 23 d.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyras 'Antanas, sesers dukte
rys: Agnes Rogers, Auna Za- 
bella su šeima, Helen Balsa- 
vich su šeima’ švogeris Norbert 
Mikulėnas su šeima, pusbrolis 
Kazimieras Paplausk: su šeima, 
kiti' giiųinės; draugai ir pažįsta
mi. Lįefuvoje liko sesuo su 
šeima.

Mano brangiausiai žmonai 
pagerbti 1973 m. liepos 17 d. 
bus laikomos šv. Mišios Šv. 
Kotrynos ' tfežnyčioje, Sebring, 
Florida.

Prabėgo 13 metų, kai atsi
skyrei iš mūsų tarpo.
Mes Tavęs, Mūsų Brangiau

sioji, niekuomet npužnjiršime.
Nuliūdę lįęka:

Vyras Antanas, Sesers 
Dukterys ir giminės.

# A

VERA PĄSK
Gimusį Lukošaitč

Pągąl pirmą vyrą Lopsa
(Gyv. Johns, Mich.

Mirė 1973 m. liepos mėn. 14 dieną, 3:15 vai. ryto, sulaukusi 78 
metų amžiaus Gimusi Lietuvoje, Viduklės parapijoj.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: tyras Povilas, podukra Lorain Unites, jos vyras 

Albert, posūniai: Albert Pask Ir Phillip Butkus, jo žmona Frances, 
sesers valkai — Pat Mandeville. Stella Yeagfer, Stanley Cfbbs, Frances 
Shfllis ir jų simoe, 6 anūkai ir 6 pfoanūkai.

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

Trečiadienį, liepos 18 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios i Gimimo Panelės šv. Marijos parapijos bažnyčią, o po gedulin
gų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a Veros Pask giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai

Nuliūdo lieka: 8
Vyras, podukra, posūniai ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus- TeL 467-2345.
. .............. " J

LAIDOTŲVĮŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
-S

Telefonas: LAfayette 3-0440

MUDEKi^lSKUS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių . f et 7 ?*T •
Asspciacijos

AMBULANCE
- PATARNAVI

MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

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

- .1 

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572 ’ - < v * ■ *

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
, (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL 974-4410

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
3 — HAUJIINO5, CHICAGO 8. ILL— TUESDAY, JULY 17, 1973



Dr. Kazys Bobelis skaito paskaitą Lietuvos iauliy S-gos Tremtyje surengtoje Kultūrinėje Savaitėje 
"Gintaro** vasarvietėje, Union Pier, Mich. Is kairės Algirdas Budreckas, prelegentas dr. K. Bobe-

, Ms ir Vladas Isganaitis.
Nuotrauka K. Sragausko

1973 WISCONSIN!) LIETUVIŲ DIENA
Ne iš puikybės ar kokio “ra

sizmo”, o kukliai ir neperde
du n t norisi pastebėti, jog ne
retai tenka pasididžiuoti lietu
viu esant! Vienas tokiam pasi
didžiavimui pretekstas buvo 
Wisconsino Lietuviu Diena, 
praeitą sekmadienį, liepos 15 
d,. įvykusi S v. Teresės parapi
jos parke Kenošoje, Wis.

Jau keliolikta tokia diena 
kasmet surengiama Kenošos 
apylinkėse, lai yra tokiame 
centre, kurį lietuviai ir jų sve
čiai lengvai gali pasiekti iš 
Racine, Waukegano, Rockfor- 
do, Chicagos ir Milwaukee. Vi
sos AVisconsino Lietuvių Die
nos ten yra pravedamos su rū
pestingu pasiruošimu, didele 
doze patriotizmo ir gera pro
grama. Teko jau keletą kartų 
dalyvauti tose Dienose ir vi
suomet išsiveži tautinį pasiten
kinimą, bet praeitoji Diena 
bene bus pralenkusi visas lig
šiolines.

šv. Teresės parkas,, kurį tos 
parapijos klebonas kun. Vin
cent Schneider lietuviams la
bai palankiomis sąlygomis tdi 
dienai davė ir pats šventei in- 
vokaciją padarė, yra pietinėje 
Kenošos miesto dalyje, erdvus, 
aukštais, pavėsingais medžiais 
apaugęs, su visais piknikams 
ir po atviru dangum šventėms 
geriausiai tinkamas.

Lietuviu diena prasidėjo nuo 
vidudienio ir atvažiayus pus

I MOVING — Apdraustas perkraustymas

I
 Pigus Ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Rgu metų patyrimas.

į ' AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 STm CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-5209

k—— ----------3. -------------—-------------------------

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENfi 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didalh paalrinklma* Įvairi y pr^kiv.

* AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARC BLS SERVICE 
1501 W. 69th St, Chk*9o, lit 60639. _ T«l. WA 5-1737 
5333 So. St, Chlc»fo, III. 60603. — T.l. 254-3320 

įvairių prekių paririnkiinas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CartiflkataL 

V. VALANTINAS -----

J. AUGUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 past knyga. Kaiaa 11.50

Nei vienu fano pis, norįs patinti nepriklausomos Lietuvos Ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, neolės apsieiti be J. AugustaRio pa
ruostos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam patinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi paiįstantiejl Įmonės tvirtina, kad J. Augustaltis teisingiau

siai Ir tiksliausiai apraM ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J, Augustalčio knygą galima gauti “N a ui ienose" darbo valandomis. 
Ku negali užeiti į ^Naujienas", tai prašomas persiųsri $1.50 čeki 
arba Money Orderi, pridedant 20 C. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

valandį vėliau parke jau mar
gavo bedt trijų gentkarčių bū
riai ir grupės lietuvių, suva
žiavusių visomis susisiekimo 
priemonėmis, net keliais au
tobusais. Du pilni autobusai 
buvo vienas iš Rockfordo, ki
tas iš Chicagos, dar kitas buvo 
grynai jaunimo — orkestro na
rių, tautinių šokių šokėjų, šau
lių ir kt. žmonių miniai spar
čiai daugėjant, rengėjai turė
jo pilnas rankas skubaus dar
bo galutinai pasiruošti progra
mai, kuri buvo ilga, ir įvairi 
ir įspūdinga. Tai buvo dvigu
ba šventė — ir Lietuvių Diena 
ir Pavergtųjų Tautų Savaitės 
pradžia. šventę ruošė Keno- 
sljos ir Racine ALT skyriai, LB 
Apylinkė ir DLK Kęstučio šau
lių kuopa, o į programą su sa
vo vėliavomis, kalbėtojais ir 
jaunais tautinių šokių šokėjais 
įsijungė ir lietuvių. tautos arti
miausieji giminaičiai bei kai
mynai latviai, estai ir ukrainie
čiai.

Minint asmenis, visų pir
miausiai reikia pradėti nuo p. 
Jono Milišausko, kurs dabar ir 
per visas keliolika ankstybes- 
niu Wisconsino Lietuviu Die
nų buvo generalinio progra
mos pirmininko pareigose, 
dar geriau pasakius pati tų 
švenčių dvasia — spiritus mo- 
vensl Nor's dar gana jaunas, 
bet p. Milišauskas yra nusipel
nęs veteranas, artimai pažįs
tamas ne tik kiekvienam kai

myninių miestų lietuviams, bet 
ir visiems tų miestų pareigū
nams, patį Wisconsino guber
natorių Patrick J. Lucey įskai
tant.

Kiek mielu senai bematytu 
prieteliij teko šioje šventėje 
susitikti! Nusipelnę Kenoshos 
Racine, Rockfordo ir kt. vei
kėjai veteranai Juozas Kaspu
tis, Kasparaitis, Kapočius. Ba
cevičius - Žvalgas, jaunesnieji 
Petras Petrušaitis, Juška,' Šer
nas ir kt. ir kt. Dienos vykdo
mąjį komitetą sudarė, bemi
nėtų J. Milašausko ir Petrušai- 
čio dar Viktoras Kazemėkaitis, 
Lionginas Pliura, Matas Ta- 
mulėnas, ponia Vedeikienė 
(vyr. šeimininkė).

šventės programa buvo pra
dėta lygiai 3 valandą iškilmin
gu vėliavų įnešimu, Amerikos 
karo veteranų saliutų, net tri
jų kunigų (anglų, ukrainiečių 
ir lietuvių) invokacijomis, 
Amerikos ir Lietuvos himnais, 
Kenoshos ir Racine miestu bur
mistrų ir AVisconsino guberna
toriaus sveikinimais (raštu), 
AVis. senatoriaus Douglas La- 
folette, ukrainiečio Dr. Alex 
Cybriwsky ir čikagiškio lietu
vių veikėjo Kaz. Okso prakal
bomis ir baigėsi lietuviu “žil
vyčio" grupės ir latvių ir uk
rainiečių grupelių tautiniais 
šokiais.

' Pastebėtina,'kad Dienoje da
lyvavo net d orkestrai — kelm 
dešimčių jaumj berniukų ir 
mergaičių amerikiečių orkest
ras ELKS iš Racine ii' specia
liai šokiams Greg Biehn orkes
tras. Lietuvių tautinių šokių 
“Žilvytis” grupei vadovavo 
Vanda Stankienė. o akordeo
nu grojo jaunas berniukas, ku 
rio pavardės neteko nugirsti.

Apie šią puikią dieną verta 
plačiau ir tiksliau parašyti, o 
tai galėtų geriausiai padaryti 
vietiniai, kurių tarpe yra aps
čiai gerų korespondentų. J. Pr.

T R U M P A I

— A. Ašoklis. Cicero, III., pra
tęsė prenumeratą anksčiau, kad 
nereikėtų siųsti raginimo ir pa
rėmė Naujienų vajų 3 dol. auka.

— BR. Aukštkalnis. išvykda
mas iš C.anoga Park. Calif.. Į 
Eugene. Oregon, ir keisdamas 
prenumeratos adresą, atsiuntė 
vajui 5 dol. A’ajaus komisija 
visiems dėkoja už aukas, visus 
skaitytojus prašo remti Naujie
nas ir jas platinti. Visi lietuviai 
yra kviečiami užsisakyti Nau
jienas.

— Juozas Gaigalas su žmona 
Elena ir sūnumi Ričardu, gyv. 
Brighton Parko apylinkėje, iš
vyko vienai savaitei j Minneso
ta® ežerus meškerioti.

Matas Rukšlaukis. gyv. 
West Side apylinkėje, praeitą 
pirmadienį prie 2f» ir Ogden 
gatvių buvo užpultas dviejų 
meksikonų. Iš jo atėmė apie 
50 dol, ir nuplėšė rankinį lai
kroduką. Tas įvyko vos prade
dant temti.

HELP WAlftcD — FM4ALE 
Darbininkių Reikia

Į SECRETARY — GAL FRIDAY 
*Must be able to take shorthand, tran- 
1 scribe from dictai ng macihne. type 
| well and be willing to learn other 
i office duties. Excellent fringe bene- 
į fils 100% company paid. Good wor- 
1 king conditions. Salary commensu- 
j rate with experience and/or potential.

H. KBAUER & CQ,
* 1339 WEST 21 ST. 

Mr. FAGAN 
22&('*6i 1

SECRETARY - ŠTENO
FULL TIME.

Requires good skill shorthand, and 
typing. Excellent wages.

Contact Mr HOLT 
649-4100

An Equal Opportunity Employer

TYPIST — STATISTICAL
PERMANENT POSITION

available with medium size loop CPA 
firm. Hospitalization, insurance and 

other fringe benefits.

6414)914

SECRETARY
to salesmen in Chicago office of a pro
minent Textile manufacturing com
pany. Good typing, dictaphone or 
lite steno. Excellent company bene

fits. Previous experience.
RA 6-8171

SIUVIMO MAŠINOS 
OPERATORES k 

Pageidaujamos su patyrimu. Geras 
atlyginimas. Unijos dirbtuvė. Socia
liniai priedai. Senai veikianti firma.

Skambinti Mrs. KLINGMAN 
WE 9-3764 

LIFESTYLE SLACKS LTD. 
527 So. WELLS ST.

SECRETARY
Excellent opportunity for a Secre
tary in medium size modern bank 

office. Many company benefits.
Salary open.

Call Miss GRACE. ’
.847-7100

BUSINESS CHANCES
Biznio Prajos

COIN OPERATED 
AMUSEMENT ROUTE — 
JUKEBOXES AND POOL 

TABLES
-$30,000. Call STANLEY 

499-0072

— Ponia Linda Bums iš Chi
cagos vakarų apylinkės atsilie
pė į naujų skaitytojų bei plati
nimo vajų, užsisakydama Nau
jienas. Vajaus -'komisija nuo
širdžiai dėkoja už dėmesį ir už 
gerą pavyzdi.

— Edvardas J. Jtfankus iš Mar
quette Parko apylinkės, žinomas 
foto korespondentas amerikie
čių ir lietuvių spaudoje bei lei
diniuose, pakviestas Public re
lation direktorium First Natio
nal banko Evergreen Parko apy
linkėje. Jis yra ir įrašų taip pat 
garsinimų specialistas ir turi 
tiems reikalams laboratoriją sa
vo namuose. Visa E. J. Man- 
kans šeima yra gabi mokslo bei 
meno srityse. Ponia Marg. 
Mankus dirba madų projektavi
me. duktė Judita yra baigusi 
Chicago Art institutą. Sūnus 
Gary baigė su pagyrimu Illinois 
Technologijos institutą, o jau
niausias sūnus Jeffrey mokosi 
Hubbard aukšt. mokykloje ir 
yra tos mokyklos oficialus fo
tografas. Yra dalydavę ameri
kiečių taip pat lietuvių parodose 
ir laimėję premijas.

Detroito juodis Robert Driskell, 22 
m , norėjo pasidaryti autobuso šofe
riu, bet negavo to darbo dėl to, kad 
jts turi ant veido daug šleky. Ji* pa- 
siskundė civil iniy teisi V jsteigoje ir
sprendimas buvo atšaukta*. Buvo nu- 
sprftfa, kad strardarm nekenkia jam 

vairuoti autobusą.

HELP WANTED ~ MALI
Darbi n inky Reikia

MACHINE BUILDER
[Growing company needs man with 
' mechanical or electrical background 
J to build special machines. Full time 
steady job. Salary commensurate 

with ability.
All company benefits.

Apply in person or phone:
IMPERIAL STAMP & 

ENGRAVING CO.
1825 So. BUSSE RD. 

MT. PROSPECT

439-7272

TOOL ROOM MACHINIST
Experienced machinist needed to 
help our company design and to build 
tools and fixtures. If you qualify 
we can offer you an outstanding be
nefit package. Guaranteed merit re
view, paid holidays and vacation, 10 
hour minimum overtime guaranteed 

per week.

WESCO PRODUCTS

1333 So. CICERO

Ask for Mr. BILINSKI 
656-6700

TOOL GRINDER
To head up tool crib, grind small 
tools, drill remers and form tools. 
Must be capable of setting up com
plete control of inventory of tools. 

Salary open.
FRINGE BENEFITS.

WESCO PRODUCTS
1333 So. CICERO

Ask for Mr. BILINSKI 
656-6700 ,

MEDŽIO APDIRBĖJAI
• TRIM SOW OPERATORIAI
• ĮVAIRIU MAŠINŲ DARBININKAI
• ĮVAIRIU ŠLIFAVIMO MAŠINŲ

DARBLNINKAI

dirbti naujus medinius stalus ir me
džiaga aptrauktus baldus. Nuolati
nis pilno laiko darbas dienomis. Ge- 

. ras atlyginimas ir darbo sąlygos. 
Apmokamos šventės ir daug bendro

vės priedų.
MARDEN MFG. INC.

5823 No. RAVENSWOOD

Tel. 561-5832
6

M E C H A N I C
EXPERIENCED TOP MAN 

for foreign and American cars — 
with tools. Knowledge scope ma

chine. Good pay.
Call 327-4730
NORTH SIDE

MAINTENANCE SUPERVISOR 
Experienced, capable individual to 
take complete charge of printing ink 
plant maintenance. Excellent salary 

and benefits.
BOWERS PRINTING INK CO. 

2655 W. IRVING PK. 
CHICAGO, ILLINOIS

Mr. F. Venturini 539-2400

AUTO BODY MAN
Small North suburban. Must be A-l. 
Excellent working condition. To in

sure vour future. Stoo in or call 
BILL MADISON MOTORS
666 VERNON GT.ENCOE

835-0800

ENGINEER STATIONARY
To maintain & oper. Hish pressure
Boiler & Equipment. Union Scale.

_ Benefits.
For information Call

MR DAVIES
638-1355

AUTO BODY — FENDER MAN 
OR COMBINATION

Top auto body and fender man. or 
combination man. Experienced, top 
wages. Busy shop. Dont Let this 

pass. You call STEVE 
283-6646.

Located Peterson & Cicero.

ENGINEER - DRAFTSMAN
3 to 4 years HVAC experience for 

growing ML Prospect firm.
Benefits include, paid vacation and 

insurance.

398-5300

AUTOMATIC
SCREW MACHINE

BROWN 1- SHARPE
Set up and operate. Four machine 

line Day shift only.
Benefits and profit sharing 

$5.45 per Hour
L. D. REDMER SCREW PRODUCTS 

515 THOMAS DRIVE 
BENSENVILLE n i TNOIS 

Phone 595-0104

MOLD MAKER 
Experienced in Plastics 

48 hour week — Monday thru Fridav 
TOP PAY 

Hospitalization — Vacation. 
Call Bill — 237-5040

JANSAM TOOL Ą DTE CO. 
4940 W. North Ave. Chicago

NIGHT WATCHMAN
For enclosed lumber yard. Middle 

aged or elderly man preferred.
English snaking

MALKOV LUMBER CO.
ROOSEVTXT RD & CAMPBELL AVE

733-7900

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — ATRTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

AR PARDUOTI NAMĄ? 
SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
TeL 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

LIUKSUS 1% AUKŠTO
20 metų senumo mūrinis namas. 5% 
kamb. su 3 miegamais apačioje ir 3 
kamb. viršuj. Atskiros šilimos, cen
trinis vėsinimas. 2 mašinų mūro ga

ražas. 65-tos ir Homan apylinkė.
, BUD’S REAL ESTATE 

Tel. 254-5554

DES PLAINES 
MT. PROSPECT

Custom built ranch, 3 bedrooms, 2% 
ceramic baths. Formal dining room. 
Living room. 1st floor paneled fa

mily room. Full basement.
Heated garage. Large covered patio. 

Low 50’s. Tel. 298-6356.

L TYOAS
LAIKRODŽIAI IR BRANSINYBSS

Pardavimaž ir Taisymas 
2646 WEST čHh STR SET

T«L: RBpubIIc 74941

NAMŲ REMONTAS
PRIEINAMA KAINA

Įrengiu ir taisiu kambarius, vonias, 
virtuvas. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t.
ZIGMAS

TeL: 778-0838 ar 651-9625

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4565 Archer Art.

Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5SS0
' ■■ -Į. ■ - ...._-S— I '! LL-- ......

TERRA
Branęenybės, Laikrodžiai, Dovines 

visoms progoms.
3237 WEST Mrd ST„ CHICAGO

Telef. 434-4669
............ I .........M—. ■ II JJ . .M.

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 ¥ K U S 
Real Katate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Mteplewood. TeL 254^7454 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareištimai ir 

kitoki blankai

— . ' „-n ■ L"^_^ _ .n,,. ..ur n.JL.

A. G. Aino KEBlHlDtRS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir geni, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
351 MM W. 63r4 Street, Chicago, III.

____ 776-5UJ

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

REAL ESTATE FOR.SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

PARDAVIMAS.,
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

GEROVĖS IEŠKANT
GRAŽUS 6 KAMBARIU mūras. Arti 

71-mos ir Mozart Modemus viduj. 
$21,900.

2-JŲ AUKŠTU puikus mūras, arti 
mūsų. Naujas šildymas.. Alum, lan
gai. Karpetai. Kabinetų virtuvė. 
Sausas beismantas. Garažas. $29,900.

8 KAMBARIU REZIDENCIJA apie 
16 m. Didelei šeimai. Liuksus namas. 
Evergreen Parko ribose. -$36,600.

LIUKSUS 2 BUTŲ mūras — arti 
71-mos ir Mozart. Karpetai. Daug 
gražių priedu. Garažas. įrengtas beis- 
mantas. Siūlymas. $44.900.

ARTI 52-TROS ir CALIFORNIA. 
Didelis, geras 5 kambarių medinis su 
garažu. $18.900.

6 KAMBARIU OCTAGON. Trendas 
sausac beismantas. Apie 50* lotas. 
Garažas. Arti mūsų. $23,000.

ARTI MARGUČIO geras pajamų 
mūras. Alumin, langai. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. $17.900.

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

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
paiamų.- Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. S81.000. * - '

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

PALIKIMO MŪRAS atneša $4.000- 
nuomos. Naujas gazu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000. - * = - '

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

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

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

7 M. MŪRINIS 3 butu ir 2 biznio 
patalpų. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
irengtas skiepas. $9.420 pajamų -i 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
virš 10% pelno.

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

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

TeL 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
[rengiu nieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit sąžiningai ir garantuoji.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, HL Tel.: VI 74447

■ ..... ,J - --- - ................ - ..

K t ( I M C I $ 
CALIFORNIA SUPM KRVICE 
T<U*m] auto motorai, tfaMžial, 

tur>*-uF< ir t. t.
4*24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-TJ27
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