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ATSTOVAS HAYS ATGAUNA SĄMONE, 
IR TAISOSI,-SAKO DAKTARAS

Elzbietos draugė Colleen Gardner tvirtina, 
kad atstovas Young jai mokėjęs ne už darbq kongrese

BERNESVILL, Ohio. — Gydytojas Richard Phillips, tvirtina, 
kad kongreso atstovas Wayne Hays pradeda atgauti sąmonę ir 
mirties pavojus pamažu praeina. Aiškėja, kad kongreso atsto
vas Hays, parskridęs iš Washington©, negalėjęs užimti ir paėmęs 
miegamų jų pilių. Jis paėmęs tų pilių žymiai daugiau, negu gy
dytojai jam leisdavo imti. Jis pramiegojęs visą naktį, o kai žmo
na nepajėgė jo prikelti, tai ji šaukėsi gydytojo, kuris ligonį tuojau 
nugabeno į ligoninę.

Jeigu kongreso atstovas būtų 
norėjęs nusižudyti, samprotauja 
gydytojas,* tai jis būtų palikęs 
kokį raštelį, bet prie jo stalo nie
ko nerasta.

LIBANAN ATSKRIDO TIKTAI VIENAS
ŠIMTAS ARABU KARIU

Palestiniečiai bandė išstumti Siriics 
karius iš aerodromo apylinkės

NIKOSIJA, Kipro sala. — Vakar į Beiruto aerodromą atskli
do pirmasis arabų valstybių kariuomenės dalinys, susidedąs iš 
vieno šimto kareivių. Manyta, kad netrukus i Beirutą atskris ir 
daugiau arabų karių, bet visas reikalas vakar buvo sustabdytas, 
kai aerodromo srityje palestiniečiai pradėjo pulti Sirijos dalinius, 
valdančius priėjimą prie Beiruto aerodromo.

Kongreso atstovas pradeda
- atsigauti

Tas pats gydytojas pareiškė 
įsitikinimą, kad ketvirtadienį są
mones netekęs kongreso atsto
vas Hays atsigąus. Visi kiti jo 
organai veikia tvarkingai, tik
tai nis neatgauna sąmonės, bet 
yra pagrindo manyti, kad jis ne
trukus sustiprės ir galės kal
bėti.

Tuo tarpu Elzbieta Ray, Lon
done patyrusi, apie kongreso- at
stovo Hays pastangas nusižudy
ti, labai apgailestavo, kad ji, ne 

— tekusi kantrybės, paskelbė ’apie 
Josios lengvą ‘darbą kongreso 
raštinėje”. Ji būtų geriau pa
dariusi, jeigu nieko apie tai ne
būtų Skelbusi. Londone leidžia
ma josios knyga apie darbą-“kon
greso atstovų kancliarijose”, bet 
ji gal dabar pakeisianti paruoštos 
ir baigiamos spausdinti knygos 
tekstą. Patyrusi, kad kongreso 
atstovas gali atgauti sąmonę, ji 
gali vėl pakeisti savo nuomo
nę. Londono spaudos atstovams 
ji pareiškusi, kad vienu metu 
ji taip pat buvo bemananti nu
sižudyti, bet norėjusi patirti, kas 
toliau bus.

Elzbietos draugė skelbia 
sensaciją

Dar nepasibaigė Elizabeth Ray 
paskelbtos sensacijos apie Kon
greso atstovo Hays “norą pa
gelbėti sergančiai moteriškei”, 
josios draugė Colleen Gardner 
paskelbė, kad ji gaudavusi $26,- 
000 už tokius pačius patarnavi- 
mūs kongreso atstovui John 
Young, kokius Elzbieta Ray 
teikdavo Ohio kongreso atstovui 
Wayne Hays. ’

Teksas atstovas Young atsi
sakė daryti bet kokius pareiš
kimus dėl Colleen Gardner pa
reiškimų. Jis pareiškė, kad da
bar jo raštinėje dirbančios trys 
gabios moterys, kurių kiekviena 
gauna po $20,000 į metus.

Ekonominės viltys
WASHINGTONAS. — Ameri

kos prezidentūros ekonomijos pa
tarėjas Alan Greenspanas, kalbė
damas kongreso ekonominiame 
komitete, pasakė, jog Š. m. pa
baigoje bedarbių būsią mažiau 
7% ir krašto ūkio reikalai pa
gerėsią 7%.

Infliacija Amrikoje 1976 m. tų-komunistų blogas gali laimė- 
padidėsianti 5-6% ir prekės pa- ti, nebent žymesnė dalis neo- 
brangiiančioi 5.9%. ‘ fašistų persimestų į jo partiją.

Kisingeris sako -
■ , • * — - .

Reaganas nelaimės
SANTIAGO, Čilė. — JAV sekr. 

Kisingeris, būdamas Čilėje, ten 
susirinkusiems diplomatams, pa
sakė, kad kandidatas į preziden
tus, buvęs Kalifornijos gubern. 
Reaganas nelaimės rinkimų. Esą, 
jo išdirbta Užsienio politika ne
pasikeis ir ateityje, nežiūrint 

lkas rinkimus laimėtų: demokra
tai" ar respublikonai.

• _ * ■ ■ *

Pasak diplomatų, Kisingeris 
sakęs, kad 95% prie prez. For- ’

Kubiečiai negrįžtu ĮSPĖJIMAS ŽUVIES VALGYTI MĖGĖJAMS 
į namus . Rochester (N. Y.) ■ universiteto tyrinėtojas Thomas W. 

į Clarkson įspėja visus, kas žuvį gaudė ir valgė sugautą English 
BRIUSELIS. — JAV gynybos ^iver> Ontario, ežerų grandinėje, kad jie gali būti apsikrėtė gy\’- 

sekr. Rumšfeldas pareiškė Briu- .sidabriu (mercury), kurio yra “pilna” tų ežerų žuvis, apnuodyta 
selyje susirinkusiems Nato or- 

|do išdirbtos UfeiMio^ politikos |gaJacii0vs^JaI"s“ždar3nle 
pasiliks ir ateityje ar net bus j?“?”6’ k?d j1“11? kareIV!ai"'“j 
praplėsta, ypač ekonominėje sri- . °f’ n?ra nXJ nekenkia, bet taip pat nu-
tyje. Be to, Kisingeris prasite- b°S. Castro buvo tai tatyt< kaJ Jaugumas, Ojibay
ręs, kad jis nepasibks-ralstybės '^eSai u ^ lgenties indįfcĮt- tarnaujančių
sekretoriumi rinkimams pasibai-1 . ^s. Jo8,?™" !meškeriotojų palydovais (gi
gus, bet jis taipgi anksčiau nė- terlui Pata«-|dais), savo kraujuje turi iki 200
atsistatydinsiąs, nes tai sudary- Castfo žadėjo kas savaite 200 ir net 400 bilijonų merkuro da-
tų daug sunkumų prez. Fordui.

; Naujas Sovietų 
nusiginklavimas

VIENA. — Paskutinėmis die
nomis Sovietai yra pateikė nau
ją nusiginklavimo planą, kur iš
dėstoma, kaip ir kokiu būdu su
mažinti karines jėgas Europoje. 
Sovietai atsisako viešai paaiškin
ti savo nusigirfklavimo planą, 
bet visdėlto paaiškėjo, kad jis 
toli gražu nepatenkina laisvo
jo pasaulio ir Nato reikalavimų. 
Sovietų nusiginklavimo planas 
ne tik nepatenkina vakariečių, 
bet jis ir neparodė geros va
lios.

Sovietų pateiktas naujas nu
siginklavimo planas šiek tiek 
turi daugiau pasiūlymų, negu 
ankstyvesniuose pasiūlymuose 
kad buvo. JAV pareigūnas pa
lau j a, kad Varšuvos pakto jė
gos būtų sumažintos iki Nato 
pajėgumo. Bet, rytų blokui ne
sutinkant, šis klausimas ir to
liau pasilieka kliūtimi.

Italijos krikdemai 
nebesitiki laimėti
ROMA. — Italijos ligšiolinė 

valdančioji krikščionių demo
kratų partija, susilpninta nau
jomis reveliacijomis apie Lock
heed kyšius, prisipažino, kad ga
li šiuos rintkimus pralaimėti. 
Partijos pirmininkas Amintore 
Fanfani pasakė, kad šio mėne
sio 20 dieną įvykstančiuose vi
suotinuose rinkimuose socialis-

. Siaurės Irlandijos^ Belfasto mieste kiekvieną savaitę vyksta sproginėjimai ir bereikalingos 
zmonii; žudynes. Vyriausybė nutarė kontroliuoti ginklus besinešiojančius žmones. Belfasto cent
re policija pastato paveiksle, matomus kontrolės punktus, kurie parodo, kai žmogus nešasi gink
lu ąr eina be ginklo. Irlandijos gyventojai yra pripratę prie kratų gatvėse, tai nesipriešina ir 
radi|o peršvietimui. Policijai šitokiu būdu pavyko išaiškinti teroristus.

kareivių grąžinti Kubon, bet iki 
šiol to jis nedaro. Kaikurie su
važiavę Nato šalių ministeriai 
sako, kad jų slaptosios tarnybos 
surinktomis žiniomis, jokio Ku
bos kareivių judėjimo nesima
to. Jie, esą, dar ir nesiruošia iš
vykti. - >

Teroras Argentinoj
BUENOS AIRES. — Ketvir

tadienį būrys ginkluotų vyrų, iš
laužę duris į Katalikų Tarptau
tinio Migracijos Komiteto patal
pas, pagrobė didelį pundą do
kumentų, daugiausiai užrašų ir 
adresų tūkstančių politinių pa
bėgėlių, gyvenančių Argentino
je. Paskutiniai mėnesiais pa
slaptingi dešiniųjų^ ** “mirties 
skvadai” pagrobė ir sušaudė ne
mažą skaičių Argeiftmoje esan
čių svetimšalių kąiriąspamių. 
J. Tautų žiniomis šimtai argen
tiniečių mirė panašiomis aplin
kybėmis.

Ginkluojasi ir siūlo 
mažinti ginklavimosi

VIENA. — Sovietų Sąjunga 
pateikė ‘naują didesnę iniciaty
vą” — mažinti ginklų išteklius 
Centro Europoje siekiant išly
ginti jėgų balansą, bet atsisakė 
pateikti detales kiek tai liečia 
Varšuvos pakto valstybes (Rytų 
bloką). Jungtinių Valstybių de
legatas Hans Holzapfel pareiš
kė^ kad Vakarų valstybės stebi 
Varšuvos pakto valstybių didelį 
nesnorą nusiginkluoti iki Nato 
valstybių lygio ir tas nenoras 
yra nuolatinė kliūtis derybų pa
žangai.* ei. ' f

chloriną gaminančio Dryden, Ontario, fabriko paplavomis.

Medicinos nustatyta, kad iki 
į 5 bilijonų merkuro dalių vande-

lių savo organizme, o tai jau yra 
labai pavojinga.

Gyvsidabris žmogaus organiz
me atakuoja smegenų celes ir 
visą nervų sistemą, aiškina 
Clarkson. Pirmieji tuo chemi
kalu apsinuodijimo ženklai yra 
klausos apsilpįmas, susilpnėjęs 
regėjimas, rankų ir kojų susty
rimas, drebulys ir koordinaci
jos sutrikimas. Organizman pa
tekęs merkuras koncentruojasi 
kraujuje ir plaukuose.

Tyrinėtojas Clarkson kreipia
si į visus, kurie yra meškerioję 
English River, Ontario, su pra
šymu atsiųsti jam apie 50 savo 
galvos plaukų, kad galėtų ištir
ti ar yra ir kiek yra gyvsida
brio koncentracijos. Plaukus 
prašo kirpti ko arčiausiai šak
nų ir atsiųsti jam laiške, adre
suojant Mr. Thomas Clarkson, 
University of Rochester Medical 
Cerf ter, Rochester, N.?.Y., įra
šant ir savo vardą, pavardę, ir 
kada meškeriojo ir kokio On
tario vietoje, kokios žuvies val
gė, kada ir kiek daug. Kurių mer- 
kurio koncentracija bus rasta 
aukšta, tie gaus pranešimus.

SENATORIAUS PAREIGOMS 
MOYNIHAN KANDIDATAS
NEW YORKAS. — Buvęs 

Jungtinėse Tautose ambasa
doriumi prof. D. P. Moynihan 
pareiškė spaudai, kad jis pra
šomas draugų kandidatuosiąs j 
senatorius ir rungtyniaus dėl 
senatoriaus kėdės su respubliko
nu sen. J. L Buckley.

BRANGSTA PLIENAS
Amerikos plieno gamybos ben

drovės pakelia kainas kaiku- 
rioms plieno rūšims net 20-25 
dol. už toną. Daugiausiai pabran
ginamos tos plieno rūšys, kurios 
vartojamos statyboje.

Sovietai ruošiasi 
karui Europoje

BRIUSELIS, Belgija. — Nau
jausiame Vakarų valstybių žval
gybos raporte pranašauna, kad 
Sovietų Sąjunga tiek pagerino 
savo prietnones, kad gali ilgą 
laiką konvenciniais (ne atomi
niais) ginklais vesti karą Euro
poje ir nutraukti Vakarams aly
vos ir žaliavų tiekimo linijas. Ra
porte, kurs buvo’pateiktas šiau
rės Atlanto Valstybių Organi
zacijos (Nato) ministeriams, 
konstatuojamas Sovietų jėgos 
didėjimas sausumoje, jūrose ir 
ore.

Jungtinių Valstybių krašto 
apsaugos sekretorius Donald 
Rumsfeld per Lisaboną atskri
do j Briuselį, kur prasideda pa
vasarinis Nato valstybių minis- 
terių mitingas.

JT giria maisto .
'i atsargų planus ■.
ROMA. — Jungtinių Tautų 

general, sekretorius Kurt Wald
heim pareiškė, kad naujas ag
rikultūrai kelti įstaigos steigi
mo planas yra “labai reikšmin
gas žingsnis pirmyn maistu ap
rūpinti milijonų milijonus žmo
nių pusbadžiaujančių neturtin
gose valstybėse. Waldheim kal
bėjo Romoje atidarydamas kon
ferenciją tikslu įsteigti Tarp
tautinį Fondą agrikultūrai kel
ti tarptautiniu mastu. Naujoji 
įstaiga jau turi gavusi pasiža
dėjimą $500 milijonams iš aukš
tai išsivysčiusių kraštu, jų tarpe 
$200 milijonų iš JAV ir $400 mi
lijonų iš Petroleums Ekspor- 
tuojanbių Kraštų Organizacijos.

brangsta. Naujos gi mašinos 
1977 m., kaip GM praneša, pa- 
brangsiančios iki 6,%.

Komunistai už 
įstatymų ribų

MADRIDAS. — Daugiau kaip 
tuzinas Ispanijos centro ir kairių
jų partijų yra parlamento pri
imtu įstatymu įteisinta, • joms 
leidžiama atvirai veikti politinė
je srityje. Politinis darbas joms 
buvo draudžiamas daugiau kaip 
4G m.

Bet grynai komunistinės par
tijos bei grupės pasilieka ir to
liau už įstatymo ribų. Jos nėra 
įteisintos. Jų veikla — pogrin
dis. Manoma, kad net jei komu
nistai registruotųsi nekaltu ki
tu vardu, tai ir tuomet vargu 
ar rastųsi Ispanijoje bent vie
nas teisėjas, kurs jų registraci
jos pareiškimą patvirtintų leis- 
t^-viešaFvėiktf. "Nebent Tspanr? 
jos Vyriausias teismas palan
kiai komunistų atžvilgiu pasisa
kytų. Kol kas tokio sprendimo 
dar nėra.

Ispanijos komunistų partijos 
pareigūnas Armando Lopez Sa
linas kreipėsi į kairiųjų partijų 
vadus ir prašė, kad jos nedaly
vautų politikoje iki komunistų 
partija nebus valdžios organų 
įteisinta.

Raudonu pelių farsas
C a

LUANDA, Angola. — Raudo
nųjų pelių farsas Angoloje jau 
yra prasidėjęs. Jame teisiami 
13 -į komunistų belaisvę pakliu
vusių savanorių kareivių, kurių 
tarpe yra trys Amerikos piliečia.i 
Juos teisia penkių asmenų su
darytas “liaudies tribunolas”. 
Jiems padeda sukviesti įvairių 
šalių taip vadinami įgaliotiniai 
•— farsininkai.

Amerikiečius ginti yra į An
golą nuvažiavęs adv. R. Cesner 
su padėjėju. Amerikiečių gy
nėjai prašė, kad būtų šaukiami 
liudininkais gynybos ministeriai. 
kad kaltinamųjų psichiatrinis 
stovis būtų tyriamas ir kaltina
moji medžiaga būtų prieinama 
gynėjams, bet gynėjų prašymas 
buvo atmestas. Teismo buvo pa
aiškinta, kad apeliacinis teismas 
Angoloje neegzituoja.

Angolos vyriausybės kaltinto
jas reikalauja, kad visiems 13- 
kai belaisvių būtų paskirta mir
ties bausmė. Manoma, kad ne 
kitaip “teismas“ ir nuspręs. Gy
nėjai dar bandys Įrodyti, kad 
suimtieji nebuvo paleidę šūvio ir 
kad Jie net neužmušė nei vieno 
žmogaus.

VartotosDETROITAS
auto mašinos jau dabar smarkiai

šiltas
Saulė teka 5:15r leidžiasi 8:25

Arafato vadovaujami jialesti- 
niečiai gavo įsakymą pulti Siri
jos karius, esančius Beiruto prie
miesčiuose ir kontroliuojančius 
atskrendančius penkių valstybių 
arabus. Sirijos kariai atsikirto, 
beth praeitą naktį visame Beiru
te ir priemiesčiuose prasidėjo 
kovos. Į perpildytas Beiruto li
gonines vėl pradėjo vežti sun
kiai sužeistuosius. Palestinos 
partizanai nepajėgė išmušti Si
rijos karių iš laikomų priemies
čio pozicijų. !

Savaitės pradžioje Egipte pa
daryti arabų valstybių susita
rimai Libano taikai. Arabų Ly
gos atstovai pasižadėjo pasiųsti 
Į Beirutą po šimtą savo karių, 
kuriems bus įsakytą palaikyti 
taiką Libane ir gerbti pagrindi
nes^ teises turėjo vykti Saudi 
Arabijos,. Libi j as, Sudaną, Si- 
rijos. Alžirijos ir palestiniečių 
daliniai. Sirijos daliniai jau 
šiandien yra Libane. Sirijos ka
riai neturi jokių pretenzijų į Li
bano teritorijas, bet jie neleis 
palestiniečiams, druzams arba 

kitiems sauvaliauti. Visos ara
bų valstybės pasižadėjo nutrauk
ti karo veiksmus ir siekti taikos.

Nespėjo atvykti taiką prižiū
rintieji kariai, pačiame Beiru
te ir Libane prasidėjo karo veiks
mai. Aerodromo srityje padėtis 
yra tokia pavojinga, kad joks 
lėktuvas negali nusileisti. Pa
lestiniečiai nekreipia dėmesio į 
Kaire savaitės pradžioje pada
rytus susitarimus. Ten vienas 
paragrafas sako, kad Sirija at
šauks savo karius iš Beiruto ae
rodromo srities penkių dienų lai
kotarpyje. tuo tarpu palestinie
čiai pareikalavo, kad jie tuojau 
pasitrauktų. Palestiniečiai norė
jo priimti atskrendančius arabų 
valstybių karius Libano taikai 
prižiūrėti. Sirijos karo vadas, 
gavęs susitarimo tekstą ir pre
zidento Asado Įsakymą, visai ki
taip susitarimą suprato. Be pen
kių dienų jis nesutiko atšaukti 
Sirijos karo jėgų. Jis Įsakė pa
lestiniečiams trauktis, o kai šie 
nepakis’...>ė, tai Įsakė juos suim
ti. Tada prasidėjo kautynės ne 
tik aerodromo srityje, bet ir visa
me Libane.

Labai aštrios kovos prasidėjo 
Sidono uosto srityje, kur yra 
didžiausios aliejaus valyklos. Pa
lestiniečiai norėjo išstumti si- 
rijiečius iš uosto ir valgyklų apy
linkės. bet ir čia Sirijos kariai 
griežtai pasipriešino. Sirijos ka
ro laivai kontroliuoja Libano 

.vandenis ir neleidžia niekam pa
bėgti. Arabus paveikė buvusio 
prezidento Suleiman Franjieh 
pareiškimas, kuriame jis aiškiai 
pasisakė prieš nuolatinį arabų 
taikos prižiūrėtojų korpusą Li
bane.
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® Geras kortų dalintojas
Las-Vegas losimu namuose tu

Dėl teroro uždaro 
oarkus

4637 So. Archer Avė.
(Prie 47-ios)• žalvariniams (misingi

niams) daiktams -ir plokštėms 
valyti galima pasigaminti na
muose pigią, bet gerą priemo
nę. Reikia iš pušės puoduko 
miltu ir tiek pat druskos pa
daryti minklę pilant reikiamą 
kiekį acto, ta minki e ištepti 
žalvarį ir lėkšti minklei išdžiū
ti,’ b pb to valyti" ir blizginti 
minkštu audeklu.

® Senus pyragaičius ar se
no pyrago riekelės galima at
šviežinti. Reikia aptepti svie
sto tirpinių/ užberti druskos 
su prieskoniais, parmezano sū 
riu ir paprika, kaitinti broile- 
ryje iki pradės ruduoti ir pa
tiekti karštus.

• žmogus be.maisto gali iš
bąli iki 30 dienų, bet be van
dens jis mirs po 5 — 6 die
nu.

Come under nur wing 
VVe care what happens tn you

karlq,, bei padalinti į tris jąr 
įieturiaš.(įalis( ir valgyti kas 3 
—r-* 4 valandas. .'-4

kalbų, naudoja vokiečių ir is
panų kalbas. Studijuos biologi
jos ir parengiamosios medici
nos mokslus Loyolos universite
te, Chicagojer Chicagos Lietu
vių Moterų Klubas su pasidi
džiavimu pristatys gintarėlę 
Astą Eleną Grinytę Chicagos

Norint žinoti to'-vąrdo kil
mę. tenka pažvelgti į Respub
likonų partijos istoriją. Ji bu
vo įsteigta tik 1854 m. ir grei
tai tapo žinoma Grand Old 
Party — GOP vardu. Klausi
mas kyla, kur buvo ta partija 
•steigta?

Gimtinės garbę 
tis dvi nežymios 
pon. Wisconsin, ii 
chigan, Aį 
korių p‘av; 
Wis..:#»^si 
kė mibstV 
way 1864 w 
vo nutarta daugiau nesivadih- 
ti Ripon organizaciją, turi bū
ti įsteigta Respublikonų orga
nizacija. Galutinai tai buvo 
padaryta kovo 20 d. Ripon mo 
kykloje. Po to ir kitose valsti
jose pradėjo steigtis Respubli
konų organizacijos skyriai. 
Maine valstijos atstovas Israel 
Washburn Jr., Vašingtone su
šaukė 30 kongreso atstovų, ku 
rie sutiko, kad naujoji partija 
hutų vadinama Respublikonų 
vardu. •

mokyklų 
Priklauso 
s, “Gran- 
ansamb- 
muziką, 

vokiškai. 
150 valan- 

dirbdama šv.
Tolimes- 

rinko me- 
- radiolo- 
kolegijoje. 

Loretą Regina Andrijauskaitė 
bus pristatytą visuomenei Gin
taro baliaus metu, berželio 19 
d. Conrad Hilton viešbutyje.

Praeitą savaitę teko būti vai 
Šėse ir kalbėti apie politiką. 
Niekas iš ten buvusių nežino
jo. kodėl Respubiikbftū parti
joj liberalai yra pavadinę sa
vo sambūrį Ripon Society var
du?

non- savm- 
ietovės: Ri- 
Jackson. Mi 

pdo, kad; Respubli- 
ririimas kilo Ri$m, 
nkime. -kjuį su$au- 
tieras A Ivan Ė. Bo- 

vasario 28 d. Bu-

GINTARĖLĖ INDRĖ MARIA 
BISKYTĖ,

Ohio pirminiuose rinkimuose Jimmy Carter surinko 391,511 
bals j, o paveiksle matomas Morris Udall gavo 154,786balsus, Car
tons yra sitikinęs, kad demokratę partija jj pasirinks savo kandi- 
datų prex'dento pareigoms, bet Udall vis dar tvirtina, kad ir jis 
gali būti parinktas partijos kandidtu toms pareigoms,

Formali Respublikonu par
tijos konvencija vyku*Jackson, 
Mich., 1851 m. liepos 6 d. Par
tijos centro komitetas buvo įs
teigtas Prttsburgho konvenci
joje 1856 m. vasari# 22 ir 23 
d. . , M, HUkiiųlė..

net išviečių mūrines sienas, mi
šką padega. Daugiausia nusi
kaltimų ir nelaimių Įvyksta 
pradedant nuo Stevenson greit 
kelio iki Madison, taip pat ir 
Indėnų juostoje* šiaurinėje mi
škų dalyje. Per vienų savaitę 
buvo areštuota 162 triukšma
dariai,sako Division-Oak Bark 

užvaizdą Richard Dillia- 
ir no. Toje saugonių dalyje nuo

stoliu padaryta už 10 — 12,000 
dolerių.”

Eigulys Stanley Bazdek sa
ko, kad šiaurinėje miško srity
je kiekvienų savaitę vandalai 
sudegina keliasdešimt stalų ir 
šiaip parkams pada 
nuostolių.Parkai uždaromi ka
belį pertiesiant skersai įvažiuo 
jamąjį kelių. Cementinius stul 
pus, prie kurių prirakinti ka
beliai, išverčia arba kūjais su 
daužo ir naktį įvaižiavę miškų 
krūmuose kelia orgijas.^. Par
kus patruliuoja tik iki 1-mos 
v/ryto.

Net dienos metu žmonės bi
jo važiuoti miškuose pikni- 
kauli, kur yrą įrengti žmoniš-

Reginos ir Vlado Andrijauskų 
dukra, gyvenanti Marquette 
Parko apylinkėje, šįmet baigia 
Marijos aukštesniąją mokyklą 
ir Pedagoginį Lituanistikos In
stitutą. Anksčiau lankė Mar
quette Parko Lituanistinę ir 
Kristijono Donelaičio mokyklas. 
Ypatingai pasižymėjusių Ame- 
r: kos a u kš t esi ii u j u 
studentų d-jos narė, 
lietuviu jūrų skautam 
dies’’ tautinių šokių 
liui. Mėgsta dainuoti, 
sport į, baletą, kalba 
Yra pašventusi api 
du laisvalaiko 
Kryžiaus ligoninėje, 
nėms studijoms pas 
die nos technologijos 
gijos šaką Du Page 

Regina

Mr. Meilutės ir Kęstučio Biskių 
dukra, Downers Grove, 111., šį
met baigia Maironio mokyklą, 
Lemont, ill., ir Benet akademi
ją, Lisle, III. Kalba ispaniškai. 
Mėgsta sportą ii- šokį: yra **Gran 
dies” tautinių šokių grupės na
rė. Tolimesnėms stud.joms iš
vyksta į Regis kolegiją Denver, 
Colorado, kur studijuos politi
nius mokslus ir kalbas. Chiea- 
gos Lietuvių Moterų Klubas su 
malonumu pristato debiutantę 
Indrę Maria Biskytę Chicagos 
visuomenei Gintaro Baliuje, 
birželio 19 d., Conrad Hilton 
viešbutyje.

ASTA EjlENA
GRINYTĖ,

« Nestatyti molinio Amazonę 
ant palangės, medinio stato, a į* 
ant kitokiu mediniu daiktu.

*■ ; *. ,į. •

Molinis indas praleidžia “drėg
mę. Jį reikia dėti ant Mrėmę 
nepraleidžiančio padėklo,

® Arbatinis šaukštelis Cas
tor alyvos ir kiaušinio balty
mo mišinys, gerai suplaktas, 
yra gera mostis tepti perdaug 
saules nudegintą odą.

J

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLOR TV SETS

ki patogumai. Nežiūrint to, 
saugonių valdyba gavo daug 
skundų, kad parkus žada taip 
anksti uždaryti. Bei taip nutar
ta, taip ir bus. žmonių saugu
mas pirmoj vietoj.

OL prie ko priėjo “mūsų” 
jaunimėlis! M. S.

WHILE YOU EARN 6'/z % to
. • " ' . . » -IN OUR SPECIAL ACCOUNT

iniir money is different 
than you. l lie more weight it 
puts on the belter. The fatter 
it gels, the healthier it is. To 

help your money gain the 
it most, give your money the 
^5.. best possible interest.

Yun’il X find it

'z'1

Taip .daroma todėl, kad ne- • 
pajėgiama apsiginti nuo van
dalų ir teroristų. Orui sušilus 
į miškus privažiuoja paauglių 
gengių. Girtuokliauja ir nepiB 
namečiai, užkabinėja piknikau 
tojus, net išvaro iš miško ra
mius žmones. Kapų puošimo sa 
vaitgalyje tokie padaužos sukė
lė tokias muštynes, kad iššauk
ta policija negalėjo jų suvaldy
ti. Buvo daug sužeistų ir tuoj 
buvo uždarytos šiaurvakarių 
miško kai kurios sritis.

Žmonės po darbo vakarais 
nori pabuvoti tyrame ore, pa
valgyti vakarienę, ar šiaip “šu- 
nukų” pasikepti, dabar bijo 
ten važiuoti, nes paauglių mi
škuose dieną ar vakarais pil
na. JMiškus jie užvaldė.

Superintendantas Gerald W. 
O’Connor, sako: “mes turime 
parkus uždaryti kol dar šviesu, 
nes neįsivaizduojamai padau
gėjo z vandalizmas. . Sudegina 
stalus, sudaužo vandens puni-1 
pas, kiek tik įmano sugadinai

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
•Funds must rwnatn in the spnoel account ftx te»m bf certificate. From four deposit, deduct the Cost df the item, but the Ihterest you earn pavt 
for rt. pti/s gives you an additional gam of 6 %% to % On your fui deposit. Federal regulations require substantial interest penalty for eariy

6.81%
6.002%

baigusi Kristijono Donelaičio (pagrindinių lietuvių ir anglų 
žemesniąją ir aukštesniąją mo
kyklas, šįmet baigs Homewood 
—Flossmoor aukštesniąją mo
kyklą. Y’ra lietuvių skaučių są
jungos ir “Grandies” tautinių 
šokių ansamblio narė. Gavusi 
[Ilinojaus valstybės akademini 
studentų pažymėjimą, domisi 
kalbomis, menu, sportu. Yra 
paplūdimių sargybos narė ir I visuomenei birželio mėn. 19 d 
plaukymo instruktorė. Šalia' Conrad Hilton viešbutyje.

5 METAI KALĖJIMO UŽ 
“LEIDIMĄ” KIRPYKLAI

CHICAGO. — Tinley Parko 
gyventojas Pasquale di Costanzo, 
61( nubaustas U. S. Distrikto 
teisme 5 metams kalėjimo ir 
$10,000 pinigine bauda už par- 

didelių|davinėjimą falšyvų leidimų kir
pėjams ir grožio salionų darbuo
tojams, neturintiems tokiems 
verslams kvalifikacijų. DiCos- 
tanzo buvo vienas iš penkių as
menų, kurie už kainas iki $1,000 
pardavinėjo fiktyvius valstijos 
leidimus asmenims, neišpildžiu- 
siems Illinojuje reikafeujšmų 
sąlygų. . .

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

with $1,500
Yoū_ can have this 19" BCĄ XL100 
COLOR TV. . .with Remote Control/ , 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months. _ „

Or With $2,000
And your money grows to $2.112.23 ft 4 
years. /

Or With $5,000
And your money grows to $5.408.95 in 
2% years.

Or With $10,000 .
And your money grows to $10,551.99 g 
in 114 years.

Or With $20,000
And your money grows to
$20,890.22 in 1 year.- A

with $1,500
You can have this 17" RCA XL-100 
COLOR TV.. .and your money grows to 
$1,897 in 72 months.'

Cook apskrities miškų sau 
gopių (Forest Preserves) admi srities 
nistracijd, valdanti penkis 
pusė milijonų akrų miškų Chi
cagos vakarinėje srityje, pra
neša blogų žinių. Gamtos mė
gėjų saugumui miškai bus už
daromi, ir niekas negalės juo
se pasilikti pradedant temti. 
Iki šiol miškų saugonės ir mie
sto parkai buvo uždaromi 11 
vaL vakaro.

FEDER/U. SWINGS
Harr,c Office: 1192 Archer Avr'nt/c. Chicago. lUIrroiS 60632 phnnr 8A7 1140 

Grovr. Office: 5 100 Forest Avgmre, Downers Grove Illinois 605 15 phone: 963 1140
Office 11st roder^i G^vmas of Lombardi 23 North Main, Lombard Illinois 60148 phone 627 1140

5'/4%=““3Z 5.39% ™
Yh»Ic1 on interest compounded daily) 

accumulated for erne yew s 

’A U,-
fir- rw.’v w-'Mr.wx1 <yf

Or With $2,000
And your money grows to $2,283.06 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5.553.48 in
2J4 years. . '

o-with $10,000
And your money grows to $10,691.09 in 

years.

k Or With $20,000
And your money grows to 

jV$2L024.81 in 1 year.

MEMBER MES TAIP PAT PARDUODAME VI-RELO SUS CHICAGOS PRIEMIESČIUS IR
Y L“ T' 7,000 MIESTŲ JAV-SE PER RELO

l®ter-Ctty Relocation Service

MAGDUTĖS;MARGUMYNAI
Naudingi patarimai ir litt'dL 

dalykai

^7 7/ n/ « »»*
Z ''^4 'A■ /*+ ZV g

Į mtrrimnm.tumes
c st ono 4 years

Q / 0/ ( 
/© rmrumwm trems /M- /V JO

r.aetiticatn Aęco«rn**.‘

/2 /O , ono ,

O / Ortibrar* 

f O fD -nn d

254-8500 *

& Oro vėsintuvą geriausiai 
nustatyti 76 — 78 laipsniams. 
Kiekvienas laipsisn žemiau 

temperatūros sunaudoja 
daugiau elektros.

9 Truputis druskos į saldų 
pieną nepakeičia saldaus sko
nio, bet ilgiau sulaiko nuo rū
gimo.

s Stengiantis sumažinti syo 
NAjJILN/’S* 3OLSEVIKAMS Mr. Gedo ir Aldonos Grinių du- rį. patartina savo pagrindinį 

' jG AKYSb kra, Flossmoor, III., anksčiau i valgį arba pietus nevalgyti iš



hAl'l rbUslMAb 19ib illfcl
sukakties paradeKapų puošimo dieną motinos

J. Dagio skulptūra (medis)

T. S. Eliot savo poezijoje iš
reiškė jog piešinys darosi sūdė-1 Mackuvienė ir Juknevičienė ėjo 

aplankyti savo vaikų . kapus, o 
aš išskubėjau iš Detroito New ! 
Yorkan. Gegužės 30 d. buvo Da-1 
lios Bulgarytės gimtadienis. Tai Į 
"T. S. Eliot poezijos posmas, ku
ris dar sykį išreiškė gyvenim u

Laikraščiuose skelbimai .apie 
Fernando Arrabal (gimusio 1932 
metais ispanų Moroke) vaidini
mo Asirijos architekto ir impe
ratoriaus naują pastatymą La! 
Mama Annex teatre, režisuo
jant garsiam režisieriui Tom 
O’Horgan, (pastačiusio Plankus, 
Jėzų Kristų Superžvaigždę, Len
ny ir kt.). Nuo 1970 metų mes 
esame draugai su Arrabal Jis 
šiandien vienas iš garsiausių dra
maturgų, bet tuomet jis dar bu-, 
vo tik prasimušantis. Dalia'J. 
(teatre ji buvo Dalia Mackus) 
Chicagoje suvaidino Micaela 
Arrabal Labirinte. Ji tenai Švie
tė. Visoje Arrabal karjeroje tė
ra tik dvi moterys aktorės (taip 

jis man sakė) — Dalia ir Del-

tingesnis iš gyvų ir mirusių, kai 
mes senstame. Jis mirė 1965 
.metais, o mes newyorkieciai Da
lia Bulgarytė. Algirdas I.ands- 
bergis, Kęstutis šiliūnas, Kazi
mieras žoromskis ir aš rūpino
mės paminėti 196-1 metų gruo
džio mėn. 27 d. tragiškai žuvu- 

, sį mūsų poetą Algimantą Mac- 
Jkų (1932—1964). Landsbergis 
savę kalboje sugretino pasauly
je išgarsėjusį Eliot su lietuvių 
jaunoje kartoje pamėgtu Mac
kum, kuris prieš pora savaičių 
buvo palaidotas Kazimierinėse 
Chicagoje.

Mes jautėmės vieniši prieš li
kimą ir išdavoje aš vedžiau Da
lią Juknevičiūtę-Mackuvienę, nu- 
skriausdamas kitą žmogų. Ir 
vėl nelaimė, ir vėd kitas žmo
gus nuėjo į kapus. Dalia J. mirė 
1965 m. vasario mėn. 25 d., pa
kirsta tris metus užtrukusios vė
žio ligos, ir buvo palaidota ša
lia Algimanto kazimierinėse.

i gynėjai kelia balsą
ANAHEIM, Catif.

COSMOS PARCELS EXPRESS 1
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 

ir tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant
■' DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ.

I , ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

gavėjas nieko . nemoka. T
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS | 

PRISTATYMAS.
Visuose mūšų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš

tos kokybes prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

MOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

488 Madison Avenue (tarp 51ir 52 g-vės)
. FLOOR 21st . . . .

Tel.: (212) 758-1150/1

• APPLE-V ALLEY, Minn. 55124 7707—147 St. Tel
’ • NEW YORK, N. Y. 10003 45 Second Avenue
• NEW YORK, N. Y. 10011 135 W. 14 St.
• So. BOSTON, Mass. 02127, 389 West Broadway
• BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue
• CHICAGO, Illinois 60622, 2222 West Chicago Ave.
• CHICAGO, Illinois 60629, 2501 West 69 St.
• CLEVELAND, Ohio 44134, 5879 State Road
• IRVINGTON, N. J. 07111, 7*2 * -------
• IRVINGTON, N. J. 07111, 1082 Špringrield Ave.
• FORT WAYNE, Ind. 46808. ------------ ’ "
• GRAND RAPIDS Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N. W.
• HARTFORD, Conn. 06106, ------------ *
• LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St. .
• LOS ANGELES, Calif. 90022,
• NEW HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard
• NEWARK, N. J. 07106, 698 Sanford Ave.
• PASSAIC, N. J. 176 Market Street
• PATERSON, N. J. 07505, 60 Broadway
• PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th St.
• PHILADELPHIA, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.
• PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street
• SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 1826 Divisadero !
• TRENTON, N. J. 08620 — 4 Quay Court — Tel
• WATERBURY, Conn., 905 Bank Street
• WOODHAVEN, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Ave.
• WORCESTER, Mass. 01610, 144 Millbury Street
• YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street Rl 3-0440

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

NSUREO

PER ANNUM 

$5000 or more 
minimum 

30 month*

ANAHEIM, Catif. — Nepai- 
; šydam as, kad maisto produktų 
I dažymas ir visokiausiais chemi

kalais “gerinimas*, geriausių 
medikų yra smerkiamas ir var
toti draudžiamas, JAV agrikultū
ros sekretorius Eari L. Butz net 

jfederalinį įstatymą, draudžiantį 
vartoti vėžį sukeliančius priesko
nių chemikalus ir nuodus, pa
vadino “nonsensu”.

Savo kalboje Maisto Techno- 
loginjos Institute Butz pasakė, 
kad 1958 metais Kongreso 
išleistas Delaney Amendmentas, 
draudžiantis vartoti įvairius 
priedus, galinčius sukelti vėžį, 
iš viršaus atrodantis gera idėja, 
bet praktikoje pasirodęs "tikras 
nonsensas”.

žmonijos prieaugliui nesulai
komai daugėjant, maisto produk
tų nebeužtenkant, maisto paruo
šos industrijoje chemikalų var
tojimas turės didėti, o ne mažė
ti, pranašavo maisto produkcijos 
ir paruošos galva.

WINSTON - Salem, N. C. R. 
J. Reynolds Tobacco. Co. stam
biausias rūkomojo tabako ciga
rečių pramonininkas ruošiasi 
pradėti kampaniją “už rūkorių 
teises” ir rūkymo viešose vieto
se draudimus. Mažiausiai 20 val
stijų yra išleidusios įstatymus, 
draudžiančius rūkyti įvairiose 
vietose .

Reynolds tarybos pirmininkas 
William Hobbs perspėjo tabaki- 
ninkus, kad paliktus nesudraus
tus įvairius prieš rūkymą išleis
tus ir tebeleidžiamus potvarkius, 
tie prieš rūkymą nusistatę “fa
natikai” greit pasiektų, kad rū
kymas būtų visiškai uždraustas.

Ateinantį šeštadienį. birželio 12 diena, lietuviškos organiza
cijos renkas prie Stale ir Wacker.

\:tujieniečiai. ramovėnai, Lietuvių Spaudos Klubas, šauliai 
ir šaulės renkasi prie Wacker Drive ir llubiiard gatvių, pietva
karinėje šios gatvės pusėje, šiaurinėje Wacker Drive ir Hubbard 
galvių sankryžoje renkasi Lietuvos Vyčiai. Greta Vyčių, į vaka
rus nuo Hubbard, prie Wacker Drive ir S. E. Illinois renkasi 
Lithuanian Bicentennial Committee ir jį sudarančios organiza
cijos.

Visi kiti rikiuojasi Hubbard gatvėje, tarp Wabash ir Rush 
gatvių. Priešakyje rikiuojasi Lietuvos Vyčiai, o vėliau seka ma
rijonai, Juodelio grupė, Grandis, Balzekas, šokėjai Neo-Lituanai 
ir kiti.

Visi privalo susirinkti 11:00 vai. prie 5Q0 North Rush St., 
East of Wabash.

Vėliavų parade lietuviai pajudės lygiai 11:30 AM. Visi pri
valo būti savo vietose, 11:00 AM, kad galėtų tvarkingai įsitrauk
ti į paradą. '

Sovietų Sąjungos daroma lietu- kių atstovų, birželio X pradėjo 
vių tautos naikinimo minėjimas. 
Kalbės Sibiro koncentracijų sto
vyklų kalinys Jonas Kreivėnas 
ir dainuos sesutės Naureckaitės. 
Bus susirinkimui patiektos pri
imti atitinkamos rezoliucijos. 
Programą praves studentas Fe
liksas Kasparas. Po minėjimo 
bus kavutė, kurią paruoš ponios, 
vadovaujant šaulei Pranutei Dvi- 
laitienei.

Visi Cicero ir apylinkių lietu
viai maloniai kviečiam dalyvau
ti. S. Paulauskas

diskusijas įstatymo, kuris įtei
sintų vyriausybei priešingas 
partijas. Spėjama, kad disku
sijos bus karštos, bet visdėlto 
jį patvirtins dauguma parla
mento atstovu.

Buvęs informacijos ministc- 
ris Pio Cabanillas, kurį gen. 
Franco buvo nušalinęs iš inini- 
sterio, pareigų už liberališkus 
jo nusistatymus spaudos atžvil-

, phine Šeyrig Paryžiuje. 1970 
metais Stratfordo, Ontario Šeks
pyro festivalis statė Architek
tą ir-imperatorių ir aš apie tai 
rašiau ilgoje recenzijoje Naujie
nose. Pagal Arrabal, aš patai
kiau į taikinį ir jis tą straipsnį 
visur cituoja. — Rašyk vėl, — 
jis man sako. Tačiau dabar aš 
rašau apie paraleles.

■ - ; / >

Sekmadienio vakarę 
prieangyje Dalia ir aš 
me visą grupę lietuvių, 
stovėjo Algirdas Landsbergis, 
Jonas Jurašas ir iš Lietuvos sve- 
čiavimuisi atvykusi 'režisierė 
Irena Bučienė.

Būtinai reikia supažindinti 
juos su Tom ,Q’ Horgan ir Fer
nando Arrabal. Po vaidinimo vi
si kalbamės. Irena nori autogra
fų, taip pat ir Jurašas. Jurašas 
nori prasiveržti Amerikoje, gal 
La Mama jam galės padėti. Kur; 
esi šiandien Dalia M. 2 - Tu esi 
taip reikalinga tiems žmonėms. 
Tom pasako ja. jog. Dalia išmokė 
jį lietuviškų keiksmų.. Bet tai 
buvo Chicago j ė. Aš sakiau To
mui, jog Dalia savo laiku lietu
viškoje spaudoje sulygino jį su 
Lapinsku. Kas yra Lapinskas? 
Sakau, jog čia ne keiksmas, bet. 
geriausias palyginimas.

Clive Barnes iš NYT jau pa
rašė sayo puikią recenziją apie 
vaidinimą ir Erica Munk rašys 
neužilgo į Village Voice, tačiau 
aš palieku prie savo pirmutinės 
nuomonės — Stratforde man 
buvo Įdomiau ir tai aš pasakiau 
O’Horganui. Ten režisavo mo
teris ir jis man tai prikišo. Jis 
turėjo trumpinti autorių iš 4 
vai. į 2 vai. Irenai patiko, o tas 
svarbiausia. Aš visuomet palai
kau autorių prieš režisierių.

Aš sakau Jonui Jurašiui, jog 
Naujienose telpa visas Algi
manto Mackaus literatūrinis pa
likimas. Naujienos jau išspaus
dino jo vaidinimą Slėptuvę. Te
gul jo žmona Aušra suredaguo
ja Mackų. Taip — jis sako — 
Aušra visuomet labai mėgo Mac
kų. Dabar reikės susirašinėji
mų ir pasitarimų.

Irena nori važiuoti Chicagon 
ir matyti teatrus. Dalia yra mi
rus bet štai adresai jos drau
gų teatre. Goodmane jos var
das yra legenda. Ją sutiksi Good-

teatro
sutiko- 
Eilėje

mane, bet ne kapuose. Ne taip 
susitarėte Lietuvoje, ji jau nie
ko nesakė jog ji mirs.

Elaine Stewart, La Mama sa
vininkė, numeta ašarą dėl Da
lios M. Ji buvusi tokia nuostabi...

Pirmadieni Kapų puošimo die
ną žiūrime Jono Meko premjeri
nę filmą Paklydęs, paklydęs, pa
klydęs. Nuo 1949 iki 1965. Iš- 
sikėlimas iš Brooklyno lietuvių 
kolonijos (kur jis fotografavo 
Steponą Kairį, Biržiškas, Tys- 
liava, tautinius šokius, piknikus) 
į vienišą Manhattaną, kur jis 
pradeda filmininko menininko 
kelią. Sakau aš Jonui — tu esi 
filmų Marcel Proust. Ne! Aš 
tik esu paprastas filmininkas.

Ne! Ne! Ne! Paralelės su
siveda. Dalia jas bandė suves
ti kartu. Visi esame žmonės. 
Ji vaidino Arrabalį ne vien dėl 
to, kad jis gimė 1932 metais. 
Kažkur atsiliepė jautrumas. Ar- 
rabal rašo vaidinimą jos garbei. 
Bet didžiausia garbė yra drau
gystė.

Kartu su gyvąja Dalia mes 
žvelgiame į Meko liūdną filmą. 
Mes nesame pasimetę ir mūsų 
pasaulyje mes sutalpinsime gy
vuosius ir mirusius.

Kur yra šiandieniniai mūsų 
dramaturgai ? Landsbergis yra 
mano draugas ir jis man patir 
ka. Ostrauskas yra draugas i 
jis man nepatinka. Mano 
tys yra pas Anatolijų Kairį,
jis supranta teatrą ir yra akt 
lūs. Aktualus užtenkamai ai 
rikietiškam teatrui. Mano ; 
mūrinė meilė buvo Ant., škėi 
bet aš norėčiau matyti gerai 
statytą Anatolijų Kairį, 
pinsko surežisuotas Kairio va 
dinimas Curriculum Vitae bi 
vo mano nuomone vienas iš svar 
biausių spektaklių Amerikos lie 
tuvių teatre. Publikai patikę 
bet prieš tai rašė nieko nesu 
gebantys antanaičiai ir kitokii 
tamsaičiai. Vienur buvo teatras 
o kitur pajuoka ne vien iš teat 
ro, bet ir iš savęs.

Mes papuošėm teatralų ka 
pus (Mackaus Slėptuvė išėji 
Naujienose šiais metais) su vil
tim į naujus prasiveržimus.

Saulius šimoli finas

CICERO
Birželio 13 d- 10 vai. 20 min. 

prie Cicero šv. Antano parapijos 
bažnyčios bus iškeltos JAV ir, 
gedulo ženklan pusiau stiebo, 
Lietuvos tautinė, vėliavos. 10 v. 
30 min. bažnyčioje bus pašven
tintos JAV ir Lietuvos vėliavos 
ir visam laikui paliktos bažnyčio
je, kaip Cicero Jūrų šaulių Kuo
pos Klaipėda dovana.

12 vai. parapijos salėje įvyks

nes

Įteisins priešvalsty
bines partijas

Madridas. — Ispanijos par
lamentas, susidedąs daugumoj 
iš mirusiam gen. Franco palan

nėtą įstatymą, Ispanija pasiju- 
sianti esanti daugiau laisva, de 
mokratiška ir turinti daugiau 
teisybės.

iKATTVY ir KTTA.M PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTI "NAUJIENAS”

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA /
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti Įtakos j 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 St, Chicago, DL 60608

Taupykitef dabar612-432-7083 
L: AL 4-5456 

CH 3-2583 
268-0068 

TL_6-2674 
BR 8-6966 
WA 5-2737 

884-1738 
ES 24685 

Teta 374-6446 
Tel.: 432-5402 

GL 8-2256 
246-9473 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LOJ-1446 

"GR 24387 
345-2028 

PO 34818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 
Fl 6-1571 

609—5854867 
PL 64766 

Tel.: 4414712 
SW 8-2868

Tel

762 Springfield Avenue

1807. Beimeke Rd.

518 Park St.

960 S. Atlantic Blvd.

Tel.: 373-8783

Tel.
Tel,

St.

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa-

jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die-
nuošimčius nuo mėnesio pirmos 

dienos. ,

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

PER ANNUM 

certificates 
$5000 or more 

4 year min.

★

PER ANNUM 

$1000 or more 
1 year min.

Kubos

Kubos kariuomenės 
viršininkas Afrikoj*

HAVANA.
pranešimu, vyriausias karinome 
nės vadas Raul Castro, Kubos 
diktatorius Castro brolis, lankė
si Gvinėjoje ir kitose Afrikos 
juodųjų valstybėse, matyti, no
rėdamas pridėti prieskonių į Ki- 
singerio Afrikoje išvirtą košę 

Gvinėjos prezidentas Ahmec 
Sekou Toure ir Raul Castro ben
drai pareiškė, kad jie tvirtai 
meta ir pasmerfcia Rodezijos 
Pietų Afrikos vyriausybės kri
minalinius veiksmus, remiamus 
tarptautinio imperializmo.

’ Havanos radijo aiškina, kad 
R. Castro nuvykęs į Angolą pa
tikrinti atgal į Kubą atvežamą 
kariuomenę, kurį kovojo už An
golos prokomunistinį liaudies po- 
pularu judėjimą, remiamą So
vietų.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

□
Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

Įsteigta 1923 metais. ■ ' - j ' TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų
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VISO

kratas, atsiminęs, jog 1926 me>

MIŠKŲ CK1S IR ADMINISTRACIJA

į raudonąją armiją paimti. V<> 
kietis divizijos vadas sutiko lie
tuvius iš nelaisvės paleisti. Nu
vykęs į belaisvių stovyklą mjr. 
Songinas savo ranka sudarė bu-

Kyšrų k&ittinkd nttjr. & Buvo 
vfi&čių pdKdjes vathr esant7 ge
nerolui Wysocky, .o vėliau gem

pači jos meto tarnyba. Mokėja-' 
mas vokiečių kalbą,- sugebėjo 
Songinas prieiti prie Vilniuje 
apsistojusios divizijos vado ir

lietuvių naudai. Vokiečių ka
riuomenė patelė j nėlaisvę nema
žą skaičių Lietuvos kariuome
nės karių, kurie bdHevikmečiu 
buvo į raudonąją armiją įjung-

go į vakarus ir tapo tremtiniais Vakari; Voiketijoje. Ki
tus rusai ištrėmė j rytus įvairiems prievartos darbams. 
Veik visi buvo išvaryti iš kaimų, atimta iš jų, iš tėvų pa
veldėta žemė, kad būtų galima visą kraštą apsodinti ko
lonistais ir praplėsti didžiosios Rusijos teritorija. Kara-

ginag buvo' vokiečių policijos va
do adjutantas. Majoras Songi
nas nešiojo Lietuvos karininko 
uniformą. frniekada, turbūt, pa- 
sauly je nėra btn-ę atsrtHtimo, kad

jis kada nors apsirikęs bfittį 
vii kiti kalti

galią turėjo tarėjai. Jau jų rei
kalas, kaip jie įsakymą įvykdys 
:■=- ar jie memorandumais ar®-' 
taip aiškinsis ar tuojau paklus
niai vykdys. . >

Leningrado ir. prie federalinės respublikos.' KomunP 
štai dar turi drąsos pasigirti,' kad- iKrajų- kd/o^jų jie h€- 
strigža.

JONAS AUGUSTAITIS

ALEKSANDRAS TENISONAS
ŽEMAITIJOS GIRIU TAKAIS

ščionis demokratus Smėtonė žub 
vajtizfos' nusČūme’ faifo progą 
pykti .išHėtf.- Nieko ypatingo

tos žemes atsiuntė didžiausius rusų kolonistų būrius-
Praeitais metais komunisitės Lietuvos geografas Al

girdas Stanaitis, pasinaudodamas rusų pravestais gyven
tojų surašinėjimais, paskelbė straipsnį kariame dėsto

tuojau ir paklausė, paskelbdami 
: savo įsakymą 1943* metų pra
džioje, kad visi karininkai regis
truotus! miestų- burmistrų 
valsčiaus riršaičfųfištiri^Ž.

koje. O* visi kiti lietuviai išmėtyti po įvairias sovietines 
respublikas.

Greta esančioje Latvijoje' gyvena 40,589 lietuviai. To
se srityse lietuviai seniai gyveno. Jie gyveno Latvijos nė-' 
priklausomos Lietuvos laikais. Jie ten turėjo savo ūkius, 
mokėjo gražiai jais verstis, leido vaikus į mokyklas ir 
mokė juos amatų. Nepriklausomybės pradžioje buvo sten
giamasi lietuviais apgyvendintas sritis priskirti Lietuvai, 
bet to meto valstybininkai neturėjo reikalingų duomenų, 
nežinojo, kur ir kiek lietuvių gyveno ir nemokėjo derybų

rib laikraščiui, išrūpindamas lei
dimą spausdinti ir išgaunant už
tenkamai laikraščiui popieriaus.

Po kurio laiko savisaugos da- 
lirtiaf iš vokiečių karinės vridŽioš 
buvo pervesti tvarkyti ir pri
žiūrėti SS ir policijos vadui.

Tadd ir' G. Songinas iš Vil
niaus buvo perkeltas j Kauną ir 
paliktas tffif karininku,- tad it 
vokiškasis jo titulas buvo “Ver- 
biridurigs Officer”. Neteisybę

visuomenės tarėjais buvusį ne
patenkinta irbuvę priekąjtrt 
(deja, kito kalbos mokami 
peikdamas, priekaištus vienui 
“fšmėtingjrmais”, kuri “iftiftūrii- 
jimais” 
pozicija
SS ir policijos vado, iš kario kai 
kam galėjo būti nemaloni. Priė- 
kaištų galėjo' būti ir jam, bet

veliantieji lietuviai visą laiką skaitė save lietuviais. Lat
vių daromuose gyventojų surašinėjimuose jie vadinosi 
lietuviais, ir dokumentuose prie lietuvių kilmės prisipa
žindavo. Latvijos lietuviai ir šiandien- daro tą pat j. Jie 
žino, kad sovietų karo jėgos yra pagrobusios’ ne tik Lie= 
tuvą, bet ir Latviją, bet jie visvien pasisako esą lietuviais.

- ' - f' ■ -P.’ ’ T,. . .

Didžiausis lietuvių skaičius, išskyrus pačią Lietuvą, 
gyvena vadinamoje federalinėje Rusijos respublikoje’. 
Rusijoje yra 76,718 lietuvių.. Vieni ten gyveno dar nuo, 
Pirmojo Pasaulinio Karo. Rusijon jie buvo: išvykę dar 
prieš tą didįjį karą ir nebegrįžo. Karo pabaigoje dalis lie
tuvių grįžo į nepriklausomą Lietuvą, o kiti liko sovieti
nėje Rusijoje. Vienas kitas iškilo, turėjo progos gauti 
aukštesnes atsakingas komunistų partijos vietas, bet 
dauguma gyveno ir tebegyvena dideliame skurde' ir 
varge. \

Karaliaučiaus sritis Stalino buvo priskirta prie Lė-' 
ningrado apygardos, bet visa Leningrado apygarda įeina 
i Federalinės Rusijos respubliką. Algirdas Stanaitis,'be
vartydamas Rusijos gyventojų surašymo duomenis, pa
jėgė suskaičiuoti, kad dabartinėje Karaliaučiaus srityje 
dar yra lietuvių. Jam uždrausta- pasakyti,- kad- savo laiku 
visa Karaliaučiaus sritis buvo lietuviška, bet jis5 nurodo, 
kad šiandien Karaliaučiaus srityje, yra ' 23,400 lietuvių. 
Prieš sovietų invaziją toje srityje gyveftusių1 lietuvių'., ten 
jau nebėra, jie buvo likviduoti arba išvežti j stovyklas’. 
Bet ten atsirado 23,400 lietuvių jau po karo, kai rusams 
reikėjo specialistų. Dabartinėje Karaliaučiaus srityje' lie
tuviai sudaro tiktai 3;1% visų šiandieriiriių tos srities gy-- 
ventojų. Kalingrado srityje šiandiėn' yra daugiausia ra
sų, vėliau seka gudai, toliau sėta ukrainiečiai, o liettfnai 
stovi ketvirtoje vietoje. Savo laiku lietuvių apgyventos 
žemės šiandien yra rusų jau kolonizuotos, priskirtoj prie

į. A-. Smetona ir K. Ulmanis ■
Knygoj 180. J. M. sakosi 

jog- jam teko skaityti Smetonos 
atsiminimūš. tie atsimi
nimai pavSafrfti, nerašoma. Spe-
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mandagumo vizitai nėra meši- 
skaitymo ar įgnorąvime veiks
mas.

J. M. rašo, jog mjr.
buvęs uolus Wysocky planų vyk
dytoj as. „Deja,, ryšių karininkąr, 
kartais vertgjais vadinąmi, vykT 
domosios-gaHos neturi, bet-jųpa-

.Latvijos prezidentą Karlį Ūlmak 
riį. _J. "kurią” 'istoriją:'

"6 koks’ skirtumas tarp laD 
rių pYezidėntd Ulmano ir mūsų 
Smetonos! Ulmanis, nesibijoda- 
■mas eksperimentų, kėlė savo tau
tos gerovę, o kritiškoje valsty-' 
bes vžandoje pasiliko krašte ir'

Lietuvių karią iš 
nelatevės wMtfminu

Nacių ir bolševikų karui pra
sidėjus, kai J. Matulionis su ki
tais laikinosios vyriausybės na
riais tebeposėdfiavo ministeri
jos portfeliai besidalindami, mjr.

Žiauria prievarta rusinama Karaliaučiaus 
sritis

Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co^ 1
1739 So. Halsted Street, Chic*90, III. 60608. Telephon* HA 14100 
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

Jp'titikuoja sato' i 
nistracijos savan 

’vietoje” iė3 pst). Ji^ pfaČfau 
Žemaitijos rajono' mfškd

jai surusinti, jiems patarnavo pretekstai?, xaa 
Prūsijoje gyveno slavams artima viena giminė 
visą Karaliaučiaus sritį surusintų. Pirmiausia

Amerikos lietuviai žino, kad Karaliaučiaus sritis bu
vo lietuviška. Mums tai pasakoja kiekvienas Mažosios 
Lietuvos, Antrojo Pasaulinio karo eigoje pabėgęs ir Ame
riką pasiekęs lietuvis. Reikia tiktai turėti kantrybės pa
siklausyti jų pasakojimų ne vien apie Klaipėdos sritį, bet 
ir kitų buvusių Prūsijos žemių likimą. Vienas kitas trem
tinis parašė ne tik straipsnių, bet praeitį liečiančių stu
dijų apie visą tą Baltijos pajūrį ir buvusius jo gyven
tojus.

Henrikas Tamašauskas seniai . parašė, o Chicagqs 
Lietuvių Literatūros Draugija neseniai išleido 336 pus
lapių knygą “Lietuviškasis pamarys”, kurioje duoda ne
paprastai įdomių duomenų apie karo metu dar buvusius 
gyventojus, jų apgyventų kaimų ir miestelių vardus, mo
kyklas ir papročius. Suvalkietis Jonas Kriščiūnas, karo 
metu nustebintas Pamario lietuvių gausumu ir jų gera- 
širdingumu, nutarė minėtą knygą finansuoti, kad kiek
vienas laisvas lietuvis turėtų žinių apie dar neseniai ten 
gyvenusius, iš tėvų paveldėtą žemę dirbusius, savo lietu
viškas šeimas auginusius Baltijos Pamario gyven
tojus.

1948 metų pabaigoje teisininkas P. Pakarklis, pasi- 
naudoųęs iš Karaliaučiaus archyvų parvežta medžiaga, 
parašė “Kryžiuočių valstybės santvarkos bruožus”. Tai 
buvo didelė rastais dokumentais paremta knyga. Joje aiš
kiai buvo matyti kryžiuočių pastangos naikinti visa, kas 
tame krašte buvo lietuviško. Bet tokio paties likimo susi
laukė ir Pakarklio paruoštoji knyga. Nespėjo Vilniaus 
spaustuvė baigti knygos spausdinimo darbo, iš Maskvos 
atėjęs įsakymas jau liepė fcnygos rinkon neleisti, kelis eg
zempliorius paskirti Į slaptus valdžios ir policijos knygy
nus, o visa kitą sumalti ir padalyti popierių naujiems ko
munistų leidiniams. Chicagos Lietuvių Literatūros Drau
gija padarė minėtos knygos svarbesnių skyrių santrauką 
ir išleido, kad būtų matyti kryžiuočių pastangos naikinti 
lietuvybę Prūsijos srityje.

Bet rusai ne tiktai sumalė Pakarklio baigtą spaus
dinti knygą, jie ėmęsi labai stiprių priemonių visai Prusi-

Neilgai trukus Valstybės gynėjas pareikalavo gir. 
A. Tenisoną pasiaiškinti dėl pavartoto smurto prieš 
moteris miške prie vartų, einant Leizerio advokato 
skundu Valstybės ginėjui. Kadangi to smurto nebuvo, 
girininkas perlipo per tvorą, vartus atidarė policija, 
tai girininkas liko nenubaustas. Eigulys Urnikis po 
šio incidento buvo pašalintas iš pareigų. Bylos proce
sas tęsėsi iki 11^10 m. ir Lcizeris Aiksės neiškirto. (Pis
čiau knygoje, psl. 173—176).

šis incidentas pirmiausia parodo netvarką miško 
tvarkymo srityje, o be to visai jau neleistiną Leizerio 
įtaką Miškų Departamente. Tuo metu Miškų Dep-to 
direktoriumi buvo Stasys Vaiciekauskis (1926—1936).

ArčhaiSgėlskČF gainios if Ruš£-’
jos valstybės santvarka buvo skiftnlgf, net Lteilvoj^ 
Jis ten laike 10 mef$ pagal Skipitį, subre'ndo į tipin
gą rusišką: biurokratą valdfitink^. Skipiti rasoj 

“Kaip jau e^ū tftrn^jęs, jis atsivežė iŠ RėžjoS

Visai nekalbant čia apie'mokesčių pblrffką, kurią 
aiškiai nusako šie skaičiai, matome, kad miškų’ ūkis 
davė tais ir panašiai visai kitais metais daugiau už vi
sas pajamas už žemę, daugiau už mokėsčius iš preky
bos ir pramonės!... Tas duoda pagrindo kiek pasiaiš
kinti apie miškų vyriausią administraciją ir atsakyti i 
klausimą ar ji atliko savo pareigas?... Miškus tiesiogi
niai administravo Miškų Departamentas, prižiūrimas 
Žemės Ūkio ministerio, \yriausybes nario. Pirmas Miš* 
kū Dep-to direktorius; nuo 1918 iki 1921 m. buvo prof. 
Povilas Matulionis. Jani Sejūs į Dotnuvos žemės Ūkio7 
akademiją rektorių, Miškų Dep-to direktorium buvo 
Stepas Bilevičius (1921 — 1922) (sulenkėjęs Lietuvos 
bajoras, silpnai kalbėjęs fieJuviškai); jį nuo 1922 iki 
9125 m. pakeitė Vladas Vaitkus, už silpną reagavimą 
rhalverzacijoms pašalintas. Nuo 1926 iki 1936 m. vidu
rio Departamento direktoriumi buvo St .Vaiciėkau- 
iskas; nuo f936 iki nepriklausomybės galo — .Ahfanaš 
Rukuiža1. Tad. ilgfa'ušiaY fvafkė miškus Sf. Vaiciėkau-. 
Įskis, kurį čia tenka plačiau prisiminti.

Teisininkas advokatas, buvęs miūistėfis, Rapolas 
Skipitis, s#vo atsirnžŪinfŪose 1967 m. — Nepriklauso
ma Lietuvi — apie miškus ra!so:

“čia norėčiau pasakyti, kad Vakartį Ėurdpoš val
stybės miškų tvarkymas buvo geresnis, negu Rusijo
je“... “Kita vertus, tenka apgailestauti, kad visi vyres
nieji ir aukštąsias vietas užėmę mūsų! miškininkai bu
vo Rusijoje išėję miškininkystės mokslus ir ten atli
kę praktiką, rfėrtorėjo duoti reikiama? pasireikšti va
karietiško išsimokslinimo IniškMlinkaIWs• ir tiror’ būdu 
perilgai’laikėsi rtftsišk o, o nė vakari e tfško stiliaus Lie
tuvos miškų tvarkymo. Dėl tų ir kilį nesklandumų 
mūsų valstybės miškų ūkis ilgokai tūrėjo žymių tru
kumų” (Skipitis, psl. 267)-

Pajamos iš miškų ūkio sudarė vieną didžiųjų’ po
zicijų Lietuvos valstybės pajamų brūdžefe; be to miš
kai davė Lietuvos valstybei ne tik didžiules pajamas, 
bet jie buvo ir kultūros bei sveikatos nešėja. Todėl 
mišku administracija turėjo jais ne mažiau susirūpin
ti, kaip rūpindavosi kitomis valstybės šakomis. Pvz. 
1939 m. priešpaskutiniame vyriausybės pajamų biu
džete Lietuvos miškai davė 21.822,629 litų pajamų 
(Vyr. žin. Nr. 791, ?37. 1949. H. 12 d.). Palyginus su 
kitomis valstybės pagrindinėmis pajamomis, matome:
1) Žemės mokestis 1939 m. davė—19,290,099 litų (?1);
2) l’rek. ir pram, mokestis davė- 14,985,000 ” (§ 3, 4);
3) Spirito monojMilis .............  41,2U.(XK) ” (§30);
4) įvežamieji muitai .......—............... 54,810^000 ” (§27).

jimo, ėmė,ruo5|i miško s^rtinientus ūkio bi 
įki'ruoštĮ* AiedžraĘ^įi pardavinėti” (ibid, - pšT.

. - į. (Bus-daugiau)

daryta, vertėjo faktus duoti, Įj^t 
nė bendrais Žodžiais, o kartais 
riet’ rrielagingais, Švaistytis.

Pagaliau, kai 1944 m.. buvo 
areštuojami Vietinės rinktinės 
kariai, areštavo. ur mjr. Songi- 
ną ir jį išvežė į koncentracijos 
Kg-ėrį. 'šio Mėfutionfs ne
žino. Bendrai, areštuoti eAš M^- 
tulionis užuojautos nereiškia,.® 
tik jiems kalčių prirašo; kaltžs 
^tei. Plechavičius dėl V. R. ® į S •j ■ x
kimo ir dėl jo bei kitų kariniu-' 
kų areštu; Galvanauską galėjo 
.areštuoti, dėl jo nesusivaldymo 
įkalbose; valstiečių liaudininkų į 
komunistų kalėjimųs nedaug p^ 
fm’fe ir patys; Matuliui

goję išspausdinta). Didesniam 
pažteiinirritri ir'jįajuokai J. M. 
Šo trumpą geri. Wysocky 
grafiją”: — “Faktinai šis S. 
S. policijos generolas' už kažko
kius nuopelnus Čekijoje buvo par 
keltas į waehmeisierius. Skai
tytis sų.. tokiu 4<gefie'rolu” nela
bai h* beverta”. j,

žifp
riašyti. Dėj^l^d ir "riėKbai _it 
Ževėrta”, bet skaityjasr. T-an®-

kumėntą ir aš* Vilniuje mačiau. 
Manau, kad jį Songinas' ir 
dttbar savo archyvię Nebeturį.

Š£up mjr. Songmu?kle3i4 ka

bėjo ir pf^srtžrėf ‘Jet ne Songi
nas, įiūno sūrius būtų VoTsetijo-' 
j^ Sunykęs’”...

Ryšių karininko tarnyboje
Ryšys šū rt^iėSų divSSjoė vak 

dŪ ūėnufr^co žf Kšr pridėjo 
steigtis lietuvių savisaugos da
liniai, mjr. Songinas buvo pžE-* 
skirtas dŠ'ėialftf- karinus-'

s ta kelmai miške, bet liko žali ir po desimtiėš ririSų. 
PaūĮSį vyko tada ir Raseinių ir Ta’įŽfifcės
urėdijose ir rtišidarė nuomonė, kad inspėkfonuš “ski
na sau kelią tolimesnei karjerai” (ibid., pšt

per de^i&tį su Žtr&nlMtfų, rusiško tipo biu- 
rokrtkašį? r^iętišify faUŠriįį iidaxBis rytietiškais - ru- 
siškais metodai^ tvarkė Lietuvos miškus; ifeąi^jrda- 
m£b kėli amą jaunesniųjų pajf^i- žfeįsių
Europoje btei Lietuvoje lūfŠIaėinkystės flMratefe, Ta
čiau nežiūrint to, miškininkystės pažanga' Eelia- 
rirfrf iėį pajjt^ rir' ėiiiĮ^ūėmis sąlygomis. Skipitis ap
rašo, tad Vincas žemaitis (baigęs miškininkystėj iiirik- 
skiš VditetnPjfc Tharąndte) 1926 —192& ft. fcatfų 
Audos tmitknoce pradėjo reikšmingą fftūjovd e&-

rusiško biurokrafo rfėsugėbčjūšio titSanizti šuprSJti 
Lietuvos reikąlųL Sir savo bendradarbiais- mtšktnrr!- 
kaiš jij iūdavęs^visūomėt tik oficiafūš, ff gra
sus, o tas, anot miškininkų, ūžkirsdavo ketią iniciaty- 
vaf, vėčriisfal į tinkamą mišlčiį eUsplofaStim^ &• pažan
gesnį miškų tva/kymą. Jis nėšuprat^s ir nemėgęs V^ 
karų Europoje išėjusių miškiį fnokslus miškininkų ir 
nedavęs jiems Išsireikšti” (ibfti, psl. 271).

Skipitis ap^ilestaūjū, kdd Vakaruose baigę^ miš
kų mokslus miškininkai B. Augustaitis ir K- Sčesnule- 
vičius “visą laii^r buvo Valstybės KtfttfoTėS vafčBriliri-' 
.kais.”, Patįkstina'ma, kati miškų inžinferihfs filadrf# Auk 
rgtistaiės/ baigęs miškų ftokstus Vieloje, grįžęs įstota 
tarnybon į Miškį Departift^ritfu bet dėl Vaiciekauskio 
•politikos neužHgb perėjo įVam. Kontrolę. Vėliau prie 
dir. Rūkuižos ji4 grįžo1 į Miškų Dep-tą Ir paskntirfro 
metais htivo mijkų inspetlorius KaiŠedoryje 6-ioms 
urėdijoms. Panašiai ir su Sččšmilevičiumi.

A. Teriisoū’as savo kftygdje, Aprašinėdamas miški-' 
D--. » -gsi^iškžffušį' trumpai kaltina Ir

Ukiūkų bft. dūkštosios mišk# ^tifti-. ^fofrftijčs Ari^e' 
diŠkus poelgius. (Sk.: ^“Juokas ne 

iračo vieną įvykį, kai 
torius St Vaiciekaus-

Tad kiek čia kaltės ryftų aan^ 
JMI kaitiittffttžs opdruo 

tfiį tM paty*
ftip J. M. Ifift prt»a ra3b, jdg 
nėf buvo įurfarę- 
afėūi® harinfnfatoa taikyti 
ctjas, atleisti juoš ® darbo. La
bai puikiai moka Mtftulioritf Š- 
tus kaltinti, bet visoje kftigb-SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS
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DRT ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

2858 W. 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

I DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA '
Telef. 695-0533 

Fox Volley Mod id 1 Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE*587"ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER . BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad.. penktadieni nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

h-
k-

■■

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinom direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, I IL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai 
TeL: 562-2727 arba 562-2728

r MATULIONIO . . .
(Atkelta ii 4 pal.)

vq preridento Ulmanio vardą, 
pagarbiai nusiims kepurę. O 

kas minės- Smetoną, prezidentą, 
kuris savo raštais kopė į miglo
tas augštumas, bet tautą, isti, 
kus nelaimei, apleido.

J. M. pranašauja, jog latvis 
nusiims kepurę, išgirdęs Ulma- 
no pavardę, bet nežinia, ką lat
vis sakys tojdą Matulionio su
fabrikuotą istoriją paskaitęs. 
Gal tik pasakys latvių mėgiamus 
du žodžus: ‘žirgą galva”.

Liet. Enciklopedijoje yra plati 
Ulmano biografija.. Rašoma, ka
da jis perversmą padarė ir pa
naikino demokratinę santvarką. 
O kur perversipai— ten ir ašt
rių nepasitenkinimų, idėjos prie
šų areštai. Nevisiems latviams 
Ulmanis taip jau “į nepasiekia
mas augštumas” gavo vardą iš
kėlęs. O ir ne su ginklu ran
koje “didvyriškai žuvo”.

1940 m. birželio 16 dieną UI- 
manio vyriausybė buvo privers
ta priimti Sovietų S-gos ultima
tumą dėl okupacijos. Prez. Ul
manis liko Latvijoje ir dar išbu
vo 34 dienas. Per tą laiką jis, 
kaip prezidentas, turėjo pasira-

Balias aktyvioje
- darbuotėje

Chicagos Balfo apskr. v-bos 
posėdis jvyko gegužės 30 d., Lais
vosios Lietuvės redakcijos pa
talpose, dalyvaujant ir skyrių 
atstovams.

Posėdį atidarė apskr. pirm. 
V. Šimkus. Pereito posėdžio pro
tokolą skaitė prot. sekret. G. Gie
draitytė. Balfo labdaros para
mai nutarta rugpiūčio 22 d.t su- 

Į rengti šaunų pikniką, “Polonia 
Grove’’ - sode, Archer ir 47 st. 
Chieagoje, Bus gausūs lietuviš
ki- karšti, ir šalti valgiai. Veiks 
didelis bufetas. Gros A. Hamo- 
nio orkestras.. Labai prašomos 
visos organizacijos, tą dieną, su
silaikyti nuokitų parengimų.

Nutartą rugsėjo mėnesio pa
skutinį. sekmadienį suruošti ru
deninio vajaus atidarymą, ku- 
rio 'grlobėju, maloniai sutiko būti 
p. T. Zogas Midland Savings 
and Loan Ass. prezidentas.
' Nauja išrinktoji Chicagos aps- 
valdyba sekančiai pasiskirstė 
pareigomis: •

V. Šimkus — valdybos pirmi-. 
ninkas; J. Mackevičius pir-

Čikagos meras remia 
elektroninius bankus

ČIKAGA. — Čikagos meras 
Daley yra įsitikinęs, kad lllino- 
jaus 1970 m. konstitucija sutei
kia miesto tarybai teisę išleis
ti parėdymus, kuriais remian-

I

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS *

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.’ - z “

TEU — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
3907 'West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

1

DR. K. a. V. JUČAS
'489-4441*561-4605 7

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVĖ, 
5214 N? WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12" vai.

Aaip prezdueiiLiiii, vureio pasira- . . . . , v> L
Syti aktus kuriais “tegaliai” val-.Ų“ vicep.rmmmkasjJh-.B, Mo- 
dža iš jo rankų perėjo j komu/*!516'’6 ~ “ tra-vaeejomnnn- 
nisto Kirchenšteino ir jo suda- reikalams; F. ^ęrel-
rytos vyriausybės Tankas. Po to f*“. - **?»». OBSgS 
okupantu buvo nalienta Lima- ukv> reikalams; K, Kasakai, 

tis — izdmmkas; K. Januška 
sekretorius; G. Giedraitytė- — 
protok., sekretorė; E. Litvinas 
ir Antanas Kevėža; . Spaudai 
ir informacijai; J. Kreivėnas 
(Sibiro tremtinys) -r--.- ryšiams 
šu apskr. Balfo skyriais ir. kito
mis organizacijomis.; K. Balčiū
nas— organizaciniams reika
lams, vakarų pusėje; V. Lapenas
— organizaciniams reikalams, 
pietų pusėje; K. Repšys — pa
rengimų vadovas; K. Repšienė
— parengimų šeimininkė; V. Na
vickas — ypatingiems reika
lams; Dr. B. Motošienė, V. La
penas ir K. Balčiūnas — naujų 
skyrių steigimui.

Posėdis praėjo darniai ir su
tartinai, su ryžtu toliau tiesti 
pagalbos ranką reikalingiems 
savo tautiečiams; 1 ' Inf-

nisto Kirchenšteino ir jo suda-

okupantų buvo paliepta Ulma
niui iš vykti į Rusija. Liet. En
ciklopedijoje rašoma, jog Ulma
nis gyveno Vorošilovške iki 1942 
metų, kol Vokiečiai Įsiveržė Į 
Kaukazą, o po to Ulmanio liki
mas nežinomas.

Tai štai, koks Matulionio fak
tų tikrumas.

(Bus daugiau)

SUSIRINKIMŲ

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO pus
metinis narių susirinkimas Įvyks tre
čiadieni. birželio 16 d. 1:00 vaL po 
pietų Gintaro salėje. 2548 W. 69th 
St. Nariai kviečiami atsilankyti. Yra 
daug svarbių reikalų aptarti ir lai
kas užsimokėti duokles, nes per va
saros karščius bus atostogos. Bus -Ir 
vaišės. Rožė Drdžgalvis. rast

Ofiso feLr HE 4-1818 .
Rezidencijos: PR 6-98GI

. DR. J. MSKAUW 
GYDYTOJAS; JR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS" 
2454 WEST 71sf STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. "ketvirtadieniais ir penkta- 

- dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
cptometristas

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W.Jlst St. — Tel. 737-5149
Tikrina airis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: antrad. nuo 1^-4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545 '

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS 
Apšvietos pusmetinis narių susirin
kimas, iyyksr. -šeštadienį,--12- 
dį 1:30 vai. popiet 2549 W. 71 St 
Narės kviečiamos atsilankyti, nes- 
yra daug svarbiu reikalų aptarti ir 
kurios dar neužsimokėjotė duoklių, 
tai užsimokėkite, šiame susirinkime, 
nes vasaros laike bus atostogos. Pb 
susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast;

LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ LY
GOS pusmetinis susirinkimas Įvyks 
birželio 14 d. p. Zolpienės namuose, 
3554 So. Halsted St. kaip 1 vai. po 
pietom Narės prašomos dalyvauti. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Nut. Raštininkė

PERKRAUSTYMA!

M0 V ING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠĖRĖ N A S 

Tęl. WA 5-8063

• tis Čikagos bankai galėtę steig 
Ii elektroninius savo skyrius, 

neitusikalsdami įstatymams.

Ulinojaus teisinai buvo priėję 
išvadų, kad ttokie elektroniniai 
bankų skyriai prieštarauja kon
stitucijai. Vyriausias Amerikos 
teismas tuo klausimu dar n ėra 
pasisakęs.

Liūdna 3 Metų Mirties Sukaktis

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Vakare ir ryte Ir vidudieny *i dejuoju Ir Uukiu, o |ls figirdo ma

no _ Psalmė 55:17.
Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tje, 

kurie reguliariškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Danielis. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasišventusio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo Žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėją arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis i 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

Visi žino, kad mirti t yra Žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? J tą klausimą atsako knygutė "Viltie po mirties", kurią gausite 
nemokama L Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

fI

i

i

i«i

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

„ TeL: PR 8-1723
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po piety ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

MOVING
Apdraustas perkrausfymas 

iš įvairių atstumu. .
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek: F Rentier £1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

Pažinkime mūsų Baltijos 
pajūrį — Mažąją Lietuvą

" -r -*-O. -

--TIenrikąs Tomas - llamašaus- 
kas/neseniai atspausdintoje 336 
pusi, knygoje: “Lietuviškasis 
Pam ary s” > ryškiai atvaizduo j a 
mažlietuyių . gyvenimo būdą, 
nuostabiai įvairią gamtą dviejų 
lietuviškiausių Pakalnės (Lan
kos) ir Labguvos; apskričių.

Martyi^as Emilis Nauburas 
įžangoje duoda įdomių istorinių 
ir geologinių šio prie Kuršių ma
rių-krašto formavimosi duome
nų. Skaitytojas stebėsis, nežiū
rint 700 metų svetimos vergijos 
ir priėvarlimd vokietinimo^ išli
kusiu to plataus krašto lietuviš- 
kumu. -

Knygoje yra 90 to krašto bū
dingų vazidų ir sąrašas 1,200 lie
tuviškiausių. vietovardžių -su že
mėlapiu ir angliška santrauka.

Knygos kaina; $6, užsakant 
paštu -— 6.50 dol. Galima gau
ti Naujienose, 1739 So. Halsted 
St., Chicago. 6O6Ū8. Iff. ir kitur. 
Leidėjas: Čikagos Lietuvių Lite
ratūros Draugija.' ]

TOYOTAS - DATSUN5
PIRMENYBIŲ LENKTYNĖS

• Japonų-gamybos .auto mašina 
Toyota yra geratįsigalėjusi Ame 
rikos rinkoje. Toyotos mašinų 
Amerikoje biivo pereitais metais 
parduotu 147,578. Joms tesuge
bu konkuruoti Datsun tipo ma- 
šį^aj Datsun 1975 m. buvo par- 

,js.viso: 137,416.
. Atgulantiems 1977 metams au
to gaminančių bendrovių var
žytynės dėl. pirmenybių Ame
rikos rinkoje yra gana įdomios. 
Datsun yra išleidusi ir gamina 
trijų ratų, modelį F40, kurių to
kių kitos auto gaminančios ben
drovės nepuri suprojektavusio.?. 
Taipgi Datsun pasireiškia ir ki
tais modeliais. i

Savo laiku Amerikos auto ma
šinų rinkoje dominavo Volksva- 
genas, bet paskutiniais metais 
jį sugniuždė Toyota su Datsuh.

V. Tumasenis, M. D., S. Č 
C H I R U R G A S 

2454 WEST 71st STREET 
Ofito telef.: HEmtock 4-2123 
Rezfd. telef^ Gibson Ml 9$ 

Priima ligonius pagal susitarimu

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR tf-0834

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos -^kĖtnbinti telef. HE 4-2123 
Jei neatsiliepia, tai telef. .GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHdPEDAS-PROTEZISTAS 

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

I—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 

Talats PRospect 6-5084

» - j ♦ c J
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiau*^ ir xzthi

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams Relės.

ROY R. PETRO (PUT?>^ ^AS) 

DAUBARŲ ŠONUS
5525 So. Harlem Ave. — 586J220

FIGHT HEART DISEASE

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

GIVE HEART FUND

M ■. į J
-iANTANAS STAKENAS

mirus, gilaus skausmo prislėgtai žmonai Stasei, sūnui Algirdui, mar
čiai Lindai. anūkui-Mykolui, seserims Elenai Purtulienei ir . Monikai 
Butkienei^ Švogerkoms. Valerijai Palčiauskienei ir Liūdai Martin, jų 
šeimoms ir kitiems artimiesiems šioje liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučia v

JAV (R) Lietuviu Bendruomenės Vidurio Vakaru Apygardos 

Tarybos vicepirmininkui organizaciniams reikalams \

JULIUI NORKUI

DAIMID
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

CRANE SAVINGS and Loan Association

Phone: YArds 7-1911

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

VALANDOS: Pfrmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.
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ON INVESTMENT
ACCOUNTS

Taupmenos padėtos j reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio
? * 10-tos dienos duoda pelne dividendą uf visa mėnesį

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

Tragiškai žuvo 1973 m. birželio 13 d. sulaukęs 69 metu amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Panevėžyje. ~
Pasiliko didžiai nuliūdusi žmona Veronika, du sūnūs — Vytautas 

Vokietijoje. Mindaugas su šeima Chicagoje ir duktė Janina su šeima 
Prancūrijoje, ir 6 anūkai, Lietuvoje liko du broliai ir sesuo, 3 švoge- 
riai. f-

Jau praėjo treji metai nuo mano mylimo vyro mirties, ir nėra nie
kados linksmos dienos. Mano širdis dar tebėra pilna skausmo ir ašaros 
dar nenudžiūvo nuo mano akiu. šv. Mišios bus atlaikytas už jo sielą 
švento Jurgio ir šv. Petro bažnyčioje birželio 13 dieną. Prašau gimi
nes, draugus ir pažįstamus pasimelsti už jo sielą.

, Liūdinti —

VERONIKA STAKĖNIENĖ

fFRANK RAMONAS
Gyveno 6429 So. Karlov Avenue

Mirė 1976 m. birželio 10 d. 10:05 vai. ryto, sulaukęs 82 metus am
žiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Lila Pawlowski, jos vyras Steve, 

ir Lena Gniądek su vyru Mitchell, anūkai — Robert, Cheryl ir Susan 
Pawlowski .taippat Mitchell Jr., Mark, Kim ir Laurie Gniadek, proanū
kė Maria Pawlowski ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

• - Velionis Buvo vyras mirusios Elizabeth Spurgaitės.
r <^; Kūnas-pašarvotas Modeli laidotuvių koplyčioje, 5725 So. Pulaski 

Road.
Pirmadienį, birželio 14 d. 10:00 vai. ryto bus lydimas is koplyčios 

? į Bethania kapines.
Visi a. a. Frank Ramono giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

- kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

- . >*1 Nuliūdę lieka:
i. dukterysr žentai, anūkai, giminės.

Laidotuvių Direktorius Modeli. Tel. 767-4730.

TARYBOS PREZIDIUMAS

DR. ZENONAS DANILEVIČIUS
KUN. KAN. VACLOVAS ZAKARAUSKAS 

DR. V. PLIOPLYS ir t 
ANTANINA REPŠIENĖ

iiiiiini

TĖVAS IR SONUS

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

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJBIO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

Mokam* 4 mėty 
Certiflkafams.

Mažiausia $5,000 
ar daugiau.

B. R. PIETKIEWICZ, Prej.

-Tel. LAfayette 3-1083
AUTOMOBILIAMS

6
1 / Mokama 1 mėty
/2 TO Certifikafams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HI. 974-4410

REpuhlic 7-1213
Virginia 7-6672

' ; P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET



T R U m' p A I 1 nę nuodugniam tyrimui ir tik
rinimui. Jie apgarfestatspi. kad 
negalėjo dalyvauti Naujiem: 
bankete.

SO c. Speak V p yra atkreipę* 
pavergtų tautų kilmės kanadie 
cių ir amerikiečių dėmesį, ypa-

— I -KV S Ranwvte C hicugua 
kyriaun nariai kviecwhii įlai)- 
Mtiti Didžiajame JAV Vėliavų

nes (i. Urbonas yra veiklus lie- Rinktis reikia miesto centre, 
tuviu visuomenėje, išrinktas Į prie Wacker Drive ir Hubbard 

I Lietuvių Atgimimo Sąjūdžio gatvių sankryžos, pietvakarinė- 
nimo pratęsė savo prenumera- Kana<los vietininkijos pirminin |je Hubbard gatvės pusėje. Rėž
tą ir kartu su gerais linkėji- .
inais atsiuntė penkinę Naujie
nų paramai.

Po xl atsiuntė Stepas L.Ever i 
lin iš Avenel, New Jersev, ir Jo! ........................................... i

Edvardas liupkus, Gulf 
Breeze, Fla., iš anksto be ragi-

Juozas Demereckas. XVin- 
nipcų, Mun., Canada, platinimo 
\ajaus proga atkreipė savo dė
mes į Naujienas ir jas užsakė 
(rWnesiams.
skaitytojas j). J. 
yra demokratinio 
visuomenininkas, 
nuolat išrenkamas
tuvių Klubo valdybon finansų 
sekretorium, o Kanados Lietu
vių Bendruomenės Winnipego 
skyrius jam patikėjo atsako- 
mingas ir reikalingas didelio 
takto Tautos Fondo vadovo pa
reigas, kurias jis sėkmingai ei
na jau daugelį metų. Jis yra at
viras religinių tradicijų palai
kytojas, bet ir su kairiaisiais 
gražiai sugyvena. Su Naujieno 
mis jį supažindino ir užsaky
mų priėmė mūsų koresponden
tas ir platintojas K. Beniušis— 
senas naujienietis. Dėkui p. J. 
Demereckui už dėmesį, o K. Be 
niušiui už nuolatinį bendradar 
biavimą ir reprezentacijų.

REAL ESTATEMust have experience in mak
ing own complete set-ups from 
prints. Complete knowledge of 
progressive dies, automatic 
feeds, OBI and straight side 
presses.

READY METAL MEG.
4510 W. 47th STKEET

. , PRESS BRAKE
Must be experienced in making 
own complete set-up on press 
brakes from blue prints.

READY METAL MFG. 
4&10, W, 47th STREET

REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, lama — PardavimuiIkia būti nurodytoje vietoje, ly

giai 11:00 vai. ryto. Valdyba

— S. L. A. 134-tos Moterų 
Kuopos susirinkimas įvyks bir-

ku.

Christian A nli-Comniunism | 
Crusade, PO Box 890, Long! 
Beach, Cal. 90801, Amerikos ne 
priklausomybės 200 m. sukak- į:00 vai. p. p., Chi-

proga, ruošia specialų ^8^ Savings ir Loan patalpo- 
priešsubversyvinį seminarą lie.se’ ^245 Western Ave. Na- 

Antanas Marma, veiklus 2—4 d. Amerikos sostinėje, ina,°nėkite dalyvauti 
ir sąmoningas Brighton Parko! Ambasadoriaus viešbuty, 1112) a
tautietis, pratęsė be raginimo: hU St., NW, Washington, DC. 
savo prenumeratą ir atsiunUįSludetnanis, mokytojams, dva- 
dešimkę Naujienų leidimui pa-pininkams ir policijos tarnauto 
remti. Tos apylinkės tautietis Jams duodamos pilnos arba tik 
užsisakė Naujienas 3 mėn. tin- mokslo stipendijos.
kalnesniam susipažinimui. AI- dėl informacijų keriptis j CA- 
dona Brusokienė įteikė $4 Nau organizaciją. Seminarų ve- 
jienų paramai. Dėkui už aukas.dėju bus lietuviams žinomas 
ir už dėmesį. Visi skaitytojai j dr. Fred C. Schwarz, o lektq- 
— v — i------- -.-r- •• . riais _ komunizmo ir naujo

kos kairės žinovai.

— Stephen Pikell-Pikelis zš . , . -- -------  -■ -r —
(Bielinio fondo premijuota kny
ga, PĖDOS MIRTIES ZONOJE. 
Jos autorė Elena Jiičiūtė, sep
tynerius metus iškalėjusi Sibi
ro tundrose ir vergų darbo sto^ 
vykiose, aprašo savo pergyve
nimus.. ‘r:’

šios knygos jau net tris lai
das išleido L. š. S. T. Simo 
Kudirkos kuopa New Yorke. 
Gaunama visuose knygų kios
kuose, pas platintojus ir tie
siog pas leidėjus, rašant adre
su: K. Bačauškas 84 — 55 86th 
Ave., Woodhaven, N. Y. 11421. 
Knygos kaina — $10.00 (USA)

(Pr.)-

Naujasis mūsų
Demereckas
nusistatymo

tolerantasj
senųjų Lie-| 

nas Urba iš Amsterdam.
York. Dėkui visiems.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
— tt ZEMALSNUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKČJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Valdyba

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 Vv. CermaL Roa<’ Chicago JJ‘ Virginie 7-7747

Dėl jų

CC organizaciją. Seminarų ve-

♦ Elektros įvedimai, pataisy
mai. Turiu Chicagos miesto lei- 

j dimą. Dirbu ir užmiesčiupse.
i r į Dirbu ' greit, garantuotai ir są

žiningai.
Klaudijus Pumputis 

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel.: 927-3559

MECHANIC - WELDER

__— Anna ir Motiejus Stoniai, 
Amerikos Lietuvių Tarybos vei 
kėjai ir lietuviškos veiklos ve
teranai iš Lawrence, Mass., va
saros sezonui išvyko į Hamp
ton, New Hampshire.

prašomi paremti Naujienas ir 
jas platinti. Visi lietuviai, kvie 
ėiami su jomis susipažinti ir 
pareikšti savo asmenišką nuo
monę jas užsakant.

--— Giliaras Urbonas, PO Box. .. .
272, Station B, Toronto, Ont.Įstas dalyvauti Kanados plauki- 
M5T /2W2, Canada, išleido 4,kų rinktinėje šių metų Pasau- 
ir 5-tą mėnesio Speak Up nu-

Vankuverio yra vienas iš de
šimties geriausių plaukikų vi- 
sanie pasaulyje. Jis yra pakvie

linėje olimpiadoje, kuri įvyks
nierį ir jais pradėjo antruosius Montrėalio mieste.. Jo tėvas

Bob buvo taip pat-žymus spor 
tininkas, dalyvavęs 1952 m. ir 

4955 m. Kanados olimpinėje 
‘ " c. Andrius

metus, šis numeris yra ne ma
žiau įdomus už buvusius iširau

—— Juozas J.Bimba su žmona, komis iš kitų laikraščių bei žurį
nalų savo komentarais ir net krepšinio rinktinėje:atvykę Į Calumet City iš Flori

dos, nuvyko patikrinti sveika- karikatūromis ar piešiniais, su- Klimas iš Toronto “Vyties” klu 
tą pas savo gydytoją. -Jis jiems talpintais i 16 psl. Metams kai- pakviestas Olimpinių var- 
patarė vykti į Woodlawn ligoni nuoja $5, paskiri numeriai po žybų teisėju rutulio stūmime.nuoja $5, paskiri numeriai po. teisėju rutulio stūmime.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted -ct., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANT, INAS

... — ---- ——;---------------------------------- —-------- •

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREEKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 * Tek WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

Esamomis žiniomis Olimpinė
se varžybose dalyvaus 18 spor
tininkų iš okupuotos Lietu
vos.

— Austrijos vaikams buvo 
uždavinys pavaizduoti Ameri
kos gyvenimą savo meniškais 
piešiniais 200 JAV nepriklauso 
mybės proga. Geriausi 75 pa
veikslai yra išstatyti Mokslo ir 
Pramonės muizejujė’ ir ten bus 
iki birželio 30 d. Tai Austrijos 
vaikų dovana Amerikai sukak
tuvių proga.

GERIAUSIA DOVANA 
šeimai ir artimiesiems — K.

For plant in heavy metal industry 
to work on conveyers systems, over
head cranes, and other machinery. 
Must have mechanical and welding 
experience. Steady work. Excellent 
working conditions.

Must speak English.
R. LAVIN and SONS, INC.

3426 So. Kedzie Ave.

An equal opportunity employer

HELP WANTED — FEMALE 
. .Darbininkių reikia

SUMMER HELP NEEDED TO TAKE 
CARE OF CHILDREN AND HOME.

Live-in. v Private room and bath. 
NORTH-SHORE HOME.

Call 835-4937.
- -1--- -

. M RENTING IN GENERAL 
.Nuomos

IŠNŲOMpJAMAS kambarys antrame 
-aukšte/ atskiras įėjimas ir patogu
mai. Tel. 523-8944. _________

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių butas 
62-ros ir Albany apylinkėj. Telefonas 
737-1196 po 5 vai. vak.

NAMV PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VISŲ KOŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-22.'
8424 SO. NEW ENGLAND

6 kambariu patrauklus namas su 4 
patogiaiis miegamaisiais ant didžiu
lio 80 pėdų sklypo. Ąžuolinės spinte
lės, Hollywood stiliaus vonia. 15 pė
dų kedro lentelėmis iškalta rūbinė, 
daug Įvairių priedų, 2 mašinų gara-

■ žas. x
ERWIN J. MICHAELS. 254-8500

SAVININKAS PARDUODA 2 butų 
po 6 kambarius mūrini narna prie 
66tos ir Rockwell. Tel. 839-1611.

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
su 2 kamb. pastogėje. Centrinis šil
dymas gazu. garažas. 56-ta ir Rock
well. $22,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas gazu, 2 masinu

62-tra ir Talman. r_. ____
3 BUTAI ir tuščia krautuvė. S360 

pajamų per mėn. - Brighton Parke. 
$28,000.

garažas.
S29,900.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ugų metu patyrimas.

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

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VA.HJS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujiem; platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtą lietuvią laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar ją įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ją bendras institu
cijas ir remia visą lietuvią bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvią daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuziją laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūną pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonią gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišką reikalą renesanso.
KAINUOJA: Chicago|e Ir Kanadoje metams — 530.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $630, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamaL

Prašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą*

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

SM0

Smokey’s friends 
. don’t play L 
with matches!

NAUJIENOS,
1 39 So. Halsted St. 

Chicago, HL 60608

[J Siunčiu doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS
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BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

nuomosit.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE

8929 SO. HARLEM AVE.
Tel. 598-3290 

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861

— Kiekvienas lietuvis gali ap 
sidrausti gyvybę nuo $100 ■ iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrąuda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam; 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda . organizacijų na
riams —- tik $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin Jo j Naujienos 
Tel. 421-6100. ' (Pr;.

—• Lietuvių Perisininkų Sąjun
gos Chicagoje visuotinas narių 
susirinkimas įvyks šių metų bir
želio mėn. 15 d.' Ž'Val. po pietų 
■Gage Parko Fieldhouse (prie 
55 ir Western gatvių) patalpose. 
Programoje bus birželio tremi- 
jnų paminėjimas ir išlikusiųjų 
gyvų kankinių pagerbimas. Pen
sininkai ir nepėnsininkai-'kvie
čiami susrinkime skaitlingai 
dalyvauti. VALDYBA (pr.)

— Didelis pasirinkimas pa
veikslų ir rėmų. Dėl išsikėlimo 
į Fiordą kainos per pusę suma
žintos dali. Antano Petrikonio 
Marquette Meno galerijoj, 3215 
W. 63 St. (prie Kedzie Avė.). 
Tel. 436-2112. Galerija atdara 
7 dienas savaitėje visą birželio 
mėnesį. (Pr-)

Pirkite Naujienas,

Remkite kiekvienas,

Nes tos rašo tiesa , .■ T o l
Ir veda į šviesą.

3% ROOM APARTMENT for rent, 
partially furnished. Ideal for single 
or elderly couple. 1600 North — 1 
block west of Wells.

Call MO 4-1216. '

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

ii.li L t
M. A. ŠIMKUS 

a Rea! Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- j 

šymai ir kitoki blankai.Į—iŠ

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

FOR -SALE 8 upholstered English 
-dining room chairs, refractory table, 
side board and hutch. 1920 vintage, 
dark oak. Call 945-1138.

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

STASE’SFASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

Tel. 436-4184 
Sav. Stase Bacevičienė

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1 -00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

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

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. HI. 60609 TeeL VI 7-3447

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $71 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis:
Ar L A U R A 1 T J $ 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775-

PUSMEČIUI $70.00; CHICAGO J 
; S52 CICEROJE

; , . : (10Z20/5/UM)
Pensininkams automobiliu 

APDRAUDA
' ■ Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonu©*! 7374988 — TEXACO

58-tos Ir Western Avenue kampas

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612. S. Paulina St
D ižo ntmus .11 lauko ir H vidaus.

Skambinti YA 7-9107
STASYS'ŠAKINIS

Nesenai išėjusi laukta • '
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslu. Raina $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 af, Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

CHICAGO, ILL. 60629

HOMEOWNERS POUCY |

Br«ng«nybčj, LilkrocHial. Der»hcs 
visoms progotno.

1237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4666

LAIKRODŽIAI IR BRANGEKYBŽS
PardsvImM ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
T.Irtj REpublIc 7-1 Ml

....... • ... J

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av« 
Chicago, III. 6063% Tai. YA 7-5980

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyt4 prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ’ ir galimų skaitytojų 
adresus.

(Pr).

PLEASE 
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fire*I

Call Frank Zapoiis 
3208Y2 W. 95th St.

GA 4-8654

į State Farm Fire and ^Casualty Comp

Didžiausias kailių
pe.8 vleninteŲ
lietavj kailininką 9^

Chicagoje ------

NORMANĄ

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, DI. 60601

263-5826 
(į>taigo») ir 
677-8489 

(buto)

PASTSEKEMA BIZNYJE
NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ
BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI

easy ways 
to get the

Codes 
of 

people

write to
1 When you receive a letter, 

note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.

2 Call your local Post Office 
or aee their National Zip 
Directory.

3 Local Zipe can be found 
on the Zip Map in the 
busin pages of your 
phonebook.




