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Indijos vienuolė

Demons.

tų Maskvą ryšium su tos egzili- 
nės valdžios pripažinimu. Maty

Saulėta, vėsiau.
Saulė teka 6:14, leidžiasi 7:28

LOS ANGELES.
tracijos prieš karą Los Angeles 
virto riaušėmis, kuriose buvo 
nušautas meksikiečių laikraščio 
redaktorius Ruben Salazar.

Jis gali visai sustabdyti automobiliu judėjimą, visas mašinas nukreipti vienu taku ir pa- 
Dešinėje kitas pareigūnas tikrina, kiek auto-

teikė ir už tai de Gaulle jam bu
vo dėkingas.

Gyvendamas Paryžiuje, Vino
gradovas užmezgė ryšius su žy
miais prancūzų menininkais, ra
šytojais ir net su prancūzų* mi
lijonieriais. Ambasadoje nuo
lat buvo keliamos šaunios puo
tos. Ambasados rūsyje, sakoma, 
niekad nepritrūkdavę geriausios 
rūšies vyno...

Praeito pirmadienio vakarą 
policijai uždarius. Memorial Par
ką, kur mėgsta susirinkti Royal 
Oak ir Birmingham© jaunuome
nė ir visoki narkotikų vartoto
jai, prasidėjo akmenų ir bonkų 
mėtymas ir riaušės. Daugumas 
suimtųjų kaltinami nakties 
draudimo įsakymo pažeidimu. 
Du policininkai ir nenustatytas 
skaičius' paauglių sužeista. De
vynioms krautuvėms langai iš
daužyti ir bent 5 bombos mes
tos, bet nuostolių nedaug tepa
daryta.

NEW DELHI, Indija. — Mer
gaitė iš Keralos valstijos Anna 
Thomas Elakkatū pasakė laik
raščiui Statesman, kad ji proto 
ligų ligoninėje netoli Romos, Ita
lijoje, dirbusi “kaip vergė nuo

PHILADELPHIA. — čia mie
sto parke buvo nušautas poli
cijos seržantas. Kitas policinin
kas buvo sužeistas.

būti dedamos visos pastangos, 
kad paskelbtos mūšių paliau
bos. Jungtinių Tautų paskir
tam Gunnar Jarring tarpinin
kaujant, baigtųsi konflikto lik
vidavimu ir taika. Esą, reikia 
skaitytis su realizmu ir atsa
komybe, sprendžiant Vidurio 
Rytų krizę.

Tai buvo lyg įspėjimas Izra
eliui, o taip pat ir Palestinos 
partizanams, kurie vis nenurim
sta ir skelbia, jog jie ir toliau 
tęs kovą su Izraeliu, nepripa
žindami jo nepriklausomybės. 
Brežnevas pažymėjo, jog šiuo 
laiku reikia vengti provokacijų, 
kurios gali pažeisti paliaubų su
sitarimą ir rimtai eiti prie tai
kos įvykdymo. ri '

Tik mažas žingsnis padary-s 
tas taikos kryptimi, pareiškė 
Brežnevas, bet tas žingsnis jau 
susilaukė aštrios opozicijos iš 
nuolatinių karinių veiksmų rė
mėjų. Tad svarbu taikos jėgoms 
Vidurio Rytuose imtis iniciaty
vos, kad taikos priešai nepavers
tų niekais, paliaubų susitarimo. 
Tai buvo aiškus įspėjimas Izra
eliui ir Palestinos partizanams.

Brežnevas priminė Maskvos 
ir Bonnps pasirašytą nepuolimo 
sutartį, kuri, esą,, daug prisidė- 
sianti prie sumažinimo įtampos 
Europoje. Tuo pačiu metu jis 
piktai 'paneigė užsienio spaudo
je daromas užuominas, jog Mas
kva tą sutartį pasirašė, norė
dama normalizuoti santykius su 
Vakarais, kad galėtų labiau su
koncentruoti savo karo jėgas 
Tolimuose Rytuose ir paveikti 
komunistinę Kiniją. Girdi, nė
ra paslaptis, jog Vakaruose yra 
žymių asmenų, kurie pageidau
tų, kad tarp Sovietų Sąjungos 
ir Kinijos įvyktų konfliktas. Ta
čiau tai rodo tik jų nesugebėji
mą suprasti mūsų politikos, ku
ri susiveda prie atsteigimo ge
rų kaimyniškų ir draugiškų 
santykių su Kinijos žmonėmis, 
kad bendrai galėtumėme kovoti 
prieš imperialistus.

Tačiau Brežnevas vis dėlto tu
rėjo prisipažinti, kad dešimt 
mėnesių besitęsiančios derybos 
su Kinija dėl sienų nustatymo 
nebuvo sėkmingos. Betgi vil
ties nenustojamą, kad pagaliau 
bus susitarta ir visi nesusipra
timui bus išlyginti.

Pravartu priminti, kad Ka- 
zakstano sovietų respublika tu
ri su komunistine Kinija net 750 
mylių ilgumo sieną. Gal dėl to 
Brežnevas buvo gana santūrus 
ir susilaikė nuo aštrių žodžių 
Pekino adresu.

ROYAL OAK, Mich. — Poli
ciją praneša, kad per tris riau
šių naktis dviejuoseDetroito 
priemiesčiuose buvo suimta dau
giau kaip 500 nepilnamečių ir 
įvestas nakties draudimo lai-

Pietų Vietname rinkimų ne
buvo jau nuo 1967 metų, kada 
buvo išrinkta dabartinė vyriau
sybė su prezidentu Thieu prie
kyje. Tuo metu buvo renkama 
tik pusė viso senato narių, nes 
Pietų Vietnamo konstitucija nu
mato, kad pusė senatorių yra 
renkami kas treji metai, šiuose 
rinkimuose į 30 senato vietų kan
didatavo 160 asmenų. Nors de
mokratinis procesas Vietname 
yra neįprastas dalykas, rinki
mų kampanija buvo gan gyva 
ir, stebėtojų tvirtinimu, gan 
laisva, vyriausybės nevaržoma.

Gyventojų susidomėjimas 
šiais rinkimais nebuvo didelis, 
vyrauja pusėtina apatija. Patys 
kandidatai savo pareiškimuose 
daugiausia kalbėjo apie taiką ir 
gerovę, neliesdami tiek daug ka
ro klausimų. Kandidatų tarpe 
yra nemažai dabartinės vyriau
sybės kritikų, jų tarpe pats svar
biausias yra buvęs diktatoriaus 
Diem valdžios užsienio reikalų 
ministeris Van Mau.

Komunistų puolimas Hoa vie
tovėj e, 25 mylios nuo Danango, 
papiktino budistų bendruomenę. 
Minosvaidžių buvo sužaloti ne 
tik vaikų prieglaudos pastatai, 
bet ir budistų šventykla. Patys 
budistai prieš kiek laiko rei
kalavo, kad vyriausybė nesau
gotų jų pastatų: prieglaudos ir 
kitų įstaigų. Budistams reika
laujant kareiviai buvo iš jų ra
jono atitraukti. Komunistai puo
lė neginamą ir nesaugomą bu
distų rajoną.

Studentų demonstracija Sai- 
gone protestavo tariamus suk
čiavimus' senatorių rinkimuose. 
Iš kelių rajonų atėjo žinios, kad 
valdžios agentai trukdė opozici
jos kandidatams nuslėpdami jų 
rinkiminius lapelius ir kitaip 
apsunkindami rinkimų eigą.

Meras Sabonįianas nebepriimsiąs į 
vieno streike dalyvavusio pc

John Flood komisijos elgseną pa
vadino “nedemokratiška ir ne- 
profesionališka”. Streikuojan
tieji policininkai yra suspenduo
ti nuo liepos 28 dienos.

Meras Sabonjianas komisijos 
posėdyje nedalyvavo, bet paskui 
pareiškė -reporteriams, kad jis 
siūlė streikuojantiems policinin- 

įkams tris būdus grįžti į tarny
bą nenubaustiems. Dabar jis 
nesamdysiąs nė vieno, kuris 
streikavo, nebent teismas pri
verstu.

Gary daug dulkių
GARY, Ihd. '— Oro užterši

mas Gary mieste yra pasiekęs 
sveikatai kenksmingo laipsnio 
ir vis kyla, pareiškė Gary me
ras Richard Hatcher.

“Dulkių kiekis ore pasiekė 
kritiškos būklės ir mes turime 
ką nors daryti tai padėčiai pa
gerinti. Mano supratimu, tatai 
pasidarė dėl to, kad Ūnited Sta
tes plieno dirbtuvės savo kros
nis kūrena koksu”, pasakė me
ras. - ■ -

Sveikatos departamentas nu
statė, kad esant dulkių nuo 80 
iki 100 mikrogramų viename 
kubiniame metre oro gali pa
didinti mirtingumą vyresnių kaip 
50 metų amžiaus žmonių tarpe.

Elektronikos prietaisai kontroliuoja trafiką New Yorke esančiu Verrazano tiltu. Viršuje mato
me milžinišką tiltą, o apačioje tilto — kontrolės kambariai. Kairėje pareigūnas seka visa judė
jimą ‘ ‘ ‘ ‘ X \ -
šaukti žmones sugedusiam automobiliui nuvilkti 

mobiliu sumokėjo už pervažiavimą tiltu.

Georgia valstijos gubernatorius Les
ter Madox, rinkdamas šalininkus ir 
balsus artėjantiems rinkimams, nuvy
kęs į farmerty parodą bando pakram
tyti naujai užauginto ir apdžiovinto 

tabako.

Bombos Washingtone
WASHINGTON AS.’ — Bom

bos sunkiai sužalojo Portugali
jos ambasadą Washingtone ir. 
Rodezijos informacijos įstaigą. 
Abu sprogimai įvyko 20 minu
čių laikotarpyje. Nukentėjo pa
statai Washington© diplomati
nių atstovybių gatvėje. Išbyrėjo 
langai skersai gatvės stovinčiuo
se pastatuose. Portugalijos am
basadoje sprogo dvi bombos. Po
licija tuoj pat izoliavo pastatą, 
bijodama, kad gali būti padėta 
ir daugiau bombų, žmonių au
kų nebuvo. Portugalijos amba
sadorius yra išvykęs.

Sveikatos apdrauda
WASHINGTONAS. — Sena

torius Edward Kennedy CD., 
Mass.) įteikė Kongresui įstaty
mo projektą įsteigti visus Ame
rikos gyventojus apimančią svei
katos draudimo programą, ku
ri turėtų pradėti veikti nuo 1973 
metų.

Ta programa apimtų visus pi
liečius be skirtumo visam lai
kui, išskiriant kai kurių slau
gymo namų, dantų ir proto li
gų gydymą ir kai kuriuos vais
tus ir reikmenis.

Kennedy apskaičiuoja, kad ta 
apdrauda apmokėtų 70 nuošim
čių visų sveikatos išlaidų, tai 
yra apie dukart to, ką dabar 
apmoka Medicare ir Medicaid 
programos už seno amžiaus žmo
nes ir paliegėlius.

Brazilijos vyskupų 
protestas valdžiai 
RECIFE, Brazilija. —- NYT 

pranešimu, Maranhao valstijos 
vyskupai ir kunigai apskundė, 
kad policija kankinusi jauną ku
nigą Jose Monteiro, versdama 
jį prisipažinti dalyvavus prieš
valstybinėje veikloje ir pas
merkti bažnyčios laikyseną.

Viešai paskelbtame proteste 
sakoma, kad kun. Monteiro bu
vo virvėmis pakartas ir tokioje 
padėtyje muštas ir spardytas, 
kol nebegalėdamas fiziškai iš
tverti pasirašęs jam pakištą sa
vęs apkaltinimo raštą.

Choleros plitimas
GENEVA — Pasaulinė Svei

katos Organizacija praneša, kad 
cholera plinta daug greičiau ne
gu buvo manyta ir kad kai ku
rių kraštų valdžios sąmoningai 
tą plitimą slepia, neteikdamos 
pilnų informacijų.

■Gvinėjoje praeitą savaitę 230 
asmenų su choleros ženklais pa
guldyta ligoninėse ir 27 iš jų 
jau mirė.

Ypač cholera plintanti Saudi 
Arabijoje, Gvinėjoje, Kongo 
(Brazzaville), pietiniame Ye- 
mene, Sierra Leone, Alžyre, Iz
raelyje, St. Helene ir Liberijoje.

Sovietų Rusija tik pranešė, 
kai cholera prasidėjo Astracha
nės apylinkėse rugpiūčio pradžio-
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Savo kalboje paliete Izraelį, partizanus, nepuolimo 
sutartį su Vakarų Vokietija ir derybas su Pekinu

MASKVA. — Viena iš penkliolikos Sovietų Sąjungos res
publikų, Kazakstanas, pereitą penktadienį savo sostinėje Alma 
Altą paminėjo savo penkiasdešimt metų sukaktį. Tąja proga 
Sovietų komunistų partijos vadas Leonid I. Brežnevas pasakė 
kalbą, kurioje jis palietė pačius opiausius šių dienų klausimus, 
— klausimus, kurie nuolat yra keliami spaudoje. Tie klausimai 
yra labai opūs dėl to, kad nuo jų išrišimo priklauso taika ar karas, 
kuris gali labai išsiplėsti.

Brežnevas savo kalboje palie
tė visą eilę klausimų, susijusių 
su Vidurio Rytais, Vakarų Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos pa
sirašyta nepuolimo sutartimi 
bei Maskvos santykiais su ko
munistine Kinija.

Kalbėdamas apie Vidurio Ry-

Kovos su partizanais 
Jordano sostinėje 
AMANAS. — Jordano sosti

nėje partizanų ginkluoti daliniai 
buvo užėmę centrinį paštą ir ke
lias kitas valdžios įstaigas. Su
sišaudyme su Jordano regulia
ria kariuomene žuvo vienas par
tizanas ir 10 asmenų, įskaitant 
tris vyriausybės kareivius, buvo 
sužeisti.

Karalius Husseinas savo kal
boje į tautą paaiškino, kodėl jis 
priėmė Amerikos pasiūlytas ka
ro paliaubas. Jis pareiškė neno
rįs laukti kelias gentkartes riki 
Jordano žemių, okupuotų Izrae
lio, atsiėmimo. Jis tikisi žemes 
atsiimti per derybas su Izraeliu. 
Karalius įspėjo arabų partiza
nų organizacijas, jog jis neleis 
pažeisti absoliutaus Jordano su
verenumo.

tas ir ligonis” būdama italų vie
nuolyne per devynis mėnesius.
. Kunigas Cyriac Puthenpura, 
kurs indės mergaites iš Keralos 
verbuoja į Europos vienuolynus, 
pažadėjęs, kad vienuolyne “išmo
kins ne tik būti gailestinga se
sele, bet net daktaru”.

“Bet ten niekas nieko nemo
kė, o tik buvo vergija, ištisas 
dienas plaunant grindis ir ligo
nis beprotnamyje”, pasakiusi ji 
laikraščiui.

HONOLULU. — Vicepreziden
tas Agnew baigė savo kelionę 
Azijoje ir iš Tailandijos atskri
do į Havajus. Bangkoke jis pa
žadėjo dėti pastangas, kad JAV 
senatas nesumažintų Tailandi- 
jai teikiamos paramos. Agnew 
pagyrė Tailandijos vyriausybę 
už Kambodijai teikiamą paramą 
kovoje prieš komunistus, nors 
Tailandija kareivių Kambodijai 
nesiunčia. Kaip Tailandijos už
sienio reikalų ministeris Kho- 
man šeštadienį pareiškė, jo ša
lis kariuomenę į Kambodiją pa
siųs tik tuo atveju, kada komu
nizmo grėsmė pasidarys pavojin
ga pačiai Tailandijai.

KAIRAS. — Los Angeles Ti
mes paskelbė, jog sovietų para
ma Egiptui nesumažėjo, bet pa-- 
didėjo. Neseniai Egiptas gavęs 
pačių didžiausių sovietų artile
rijos pabūklų, 203 mm. kalibro. 
Jie gali nunešti sviedinį iki 20 
mylių. Egiptiečiai gavę ir prieš
lėktuvinių ginklų. Vienas jų, 
kontroliuojamas radaro, keturių 
vamzdžių pabūklas gali per mi
nutę iššauti 4,000 šovinių, šito
kie ginklai saugo rusų SAM-3 
raketų lizdus nuo izraelitų lėktu
vų, tačiau jų dar nesą Suezo 
fronte, šitie kulkosvaidžiai sau
go raketas prie Egipto miestų 
ir prie Aswano užtvankos.

WENATCHEE. — Washing
ton© valstijoje tebesiaučia miš
kų gaisrai, kuriuos bando gesin
ti 7,000 ugniagesių. Jau išdegė 
80,000 akrų miško plotas. Du'jungos pirmininkas seržantas 
gaisro židiniai siaučia Wenatchee 
tautiniame miške. Gesinimo dar
buose dalyvauja 80 lėktuvų ir 
helikopterių.

DALLAS. — Texase mirė 71 
metų šerifas Eric Bill Decker. 
Jis pagarsėjo po prezidento Ke
nedžio nušovimo. Jo pareiga 
buvo saugoti suimtą Lee Oswal- 
dą, tačiau jis ' jo * neišsaųgojo, 
leisdamas Jack Ruby jį nu
šauti.

TRUKDYDAMI RINKIMUS VIET CONG 
APŠAUDĖ NAŠLAIČIŲ PRIEGLAUDA 
SAIGONAS. — Viet Congo jėgos Pietų Vietname sustiprino 

savo teroro veiksmus. Komunistų tikslas yra sutrukdyti demo
kratinius senato dalies rinkimus. Didelį pasipiktinimą sukėlė 
vietnamiečių tarpe komunistų pasirinkti savo puolimams taiki
niai: minosvaidžių buvo sunkiai sužalota viena ligoninė, vaikų 
prieglauda ir karo pabėgėlių stovykla. Vaikų prieglaudoje, kurią 
prižiūrėjo budistų religinė organizacija, žuvo 15 asmenų, dau
giausia vaikų ir 45 buvo sužeisti. Komunistai apšaudė ir dvi rin
kimų būstines, kur žuvo 6 civiliai ir 12 buvo sužeistų.

Mirė Vinogradovas
MASKVA. — Pereitą savaitę 

po trumpos ligos čia mirė Ser
gei A. Vinogradovas, vienas iŠ 
labiausiai pasižymėjusių sovietų 
diplomatų. Jis buvo 62 metų 
amžiaus.

Pastaruoju laiku Vinogrado
vas ėjo ambasadoriaus pareigas 
Jungtinėje Arabų Respublikoje. 
Jis daug prisidėjo prie praplėti
mo Maskvos įtakos arabų valsty
bėse, ypač Egipte. Kai Egipto 
prezidentas Gamal Abdel Nasser 
atvyko į Maskvą tartis dėl Ame
rikos pasiūlymo paskelbti paliau
bas Vidurio Rytuose, tai tame 
pasitarime dalyvavo ir Vinogra
dovas.

Vinogradovas gimė Chvalins- 
ke. 1934 m. jis baigė Leningra
do universitetą, o 1938 m. insti
tutą “raudoniems profesoriams” 
ruošti. Tuoj po to jis pradėjo 
diplomatinę karjerą. 1939 m. 
buvo paskirtas ambasadorium 
Turkijai. Tose pareigose išbuvo 
iki 1948 m. Paskui dirbo užsie
nio ministerijoje, o 1953 m. bu
vo paskirtas ambasadorium 
Prancūzijai. Tose pareigose iš
buvo iki 1965 m. Sakoma, kad 
jo santykiai su prezidentu Char
les de Gaulle buvę labai šilti. O 
tai dėl to, kad Vinogradovas 
1944 m. užtaręs de Gaulle Mas
kvoje. Tada de Gaulle vadovavo 
Prancūzijos egzilinei valdžiai. 
Per savo atstovą jis kreipėsi'į 
Vinogradovą, kad tasai paveik-

Waukegano Civilinės Tarnybos komisija savo posėdyje, įvy
kusiame miesto valdyboje, nutarė pašalinti iš tarnybų visus strei
kuojančius 54 policininkus.

Cook apskrities policijos są
jungos advokatas Edwin Copel
and nieko netrukus parašė ape
liacijos skundą. Waukegano 
miesto policijos trys leitenantai, 
penki seržantai ir 45 patruliai 
streikuoja jau nuo liepos 24 d. 
Streiko priežastis buvo Wauke
gano miesto nesutikimas leisti 
savo policijai dėtis į Cook apskri
ties policininkų sąjungą. Tos są-
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ATOSTOGOS WISCONSINE
Wisconsine šiemet buvo la

bai karšta ir saulėta vasara. 
Keturias savaites nebuvo nė 
lašo lietaus. Ežeruose ir upėse 
vanduo nukrito iki žemiausio 
lygio. Išlindo akmenys ir stuob 
riai, po kuriais slėpdavosi žu
vys. Todėl žuvavimas šitokios 
sausros metu nebuvo toks, 
kaip kitais metais. Ežeruose, 
nors vandens mažiau, žuvavi
mas žymiai nepasikeitė. Tik 
dar svarbiau žvejams surasti 
ir atsiminti duobes, žolių pri
žėlusias giliąsias vietas, kur 
karščių metu slepiasi baltaakės 
lydekos (welleye’s), kur bū
riais plaukioja “crappies”.

Savaime aišku, kad gryba
vimas' sausros daugiau palies
tas. Ankstyvesnieji grybai su
džiūvo, o rudeninių, be lie
taus, — nė kvapo. Miškai sausi 
ir vietiniai radijo pranešėjai 
kasdien graudina turistus, mo
kina juos atsargumo ir prašo 
nepadegti miškų.
gyventojai džiaugiasi savo an
kstyvais daržų derliais. Paini-
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Brighton Parkas
SVARBOS KLUBŲ 

SUSIRINKIMAI

wf
I . t

Talman salėje, prasidės 8 vai. 
vakare. Būtų gerai, kad na
riai prieš vykdami į susirinki-
mą pagalvotų kas reikalinga

'Y
SB

Vietiniai

keltus. Man rodos, kad mieste 
gyvenančiam 
dar duodą retą progą sugrįžti į 
nesugadintų, nesuterštą gam
tą. Jau dvi savaites nerakinu 
automobilio, išplaukdamas į 
ežerą, nesirūpinu, kad kas iš
plėš butą. Dvi savaites nema
čia® juodo veido, neklausiau 
radijo, negirdėjau pikto ištar
to ar spausdinto žodžio.

Aiškiai nustatyta ir paskuti
nio gyventojų 
tvirtinta tiesa:
bėga iš miestų, traukiasi nuo 
juodųjų antplūdžio, bėga nuo 
dūmų, nuo triukšmo ir nusi
kaltimų. šiaurė tebėra Ameri
kos viltis. Čia dar yra daūg 
vietos, daug gryno oro, švarių 
vandeny. Ypatingai lietuviams, 
Europoje įpratusięms gyventi 
švariausiame, i 
terštame krašte, žalių laukų, 
švarių upokšnių, gintarinio pa
jūrio krašte, Amerikos šiaurė 
lyg nukelia į gimtuosius lau

dorai, kurie imdavo raudonuo 
ti .tik rugsėjo pabaigoje, suno
ko jau rugpjūčio viduryje.

Atostogos, atostogos!... Jų 
žmogus lafiki ilgai ir kantriai,
o jos bėga, kaip jaunos dienos. 
Kolega J. Pronskus dažnai pa- 

“Šiaurės šauksmą”. Jis 
nemažai yra rašęs apie savo 
įspūdžius Kanados kelionių su-
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Paveiksle matome virti besirengiančią geležies rudą. Pučiasi paviršiun išplaukę švino gabalėliai.

pąKyį

:>i *Ž ... ■' ' ’

—-

su- pūstis apačion patekę ir garais pavirtę vandens tašai. Paviršiun išplaukusį šviną nugriebia i 
seka judėti pradėjusią rūdą, kjad gaiety įleisti daugiau vandens ir chemikaly. šis geležies i

mas Airijoje, Wallway mieste. Amerikoje vartoja visai kitokį procesą.

Juos priverčia 
w ir išskiria. Chemikas

alg. šis geležies rudos virimas vartoja-

pabėgti iškasdieninių sienų, 
rutinos. Amerikoje įprasta pa-

kus. žmogaus nesužalota ap- ne( butais lame paHa.
aromatingieji pušynai, 

gryni upių ir ežerų vandenys, 
be laikrodžių ir be laikraščių 
bėgančios dienos visada pra-

linka,

lenks miestietiškus Las Vegas 
ar Miami Beach malonumus ir 
pramogas.pramogas. Bent šitaip dabar 
atrodo jūsų korespondentui.

Sakoma, kad svarbiausias 
atostogų tikslas yra pakeisti 
įprastą aplinką. Išvažiuoti iš

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

Poezija ir pasąkos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar
- - - - . __ n • J * V“   1  —  y   — krykštavimai Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie

siems bei jaunimui:
1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS.

X ------- -----------------7^— -.1,*;.-.. - - -

riinys, kietais 'viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 doL
- 2. Jonas Minelga, LABAS -RYTAS VOVERE.

dinta s^aynhiorhis raidėmis, dail. P. Lapės gausiai iliustruota.
Didelio formato, spaus- 

Puikus lėi-

me mieste. Smith šeima kelia
si į Brown namus; o Brown šei
ma apsigyvena Smith namuo
se. Ir tai jau — atostogos!

Reikia neužmiršti, kad atos
togos duoda gerą progą išban
dyti šeimyninių ryšių stipru
mą ir pastovumą. Kada me
daus mėnesiai jau už aukštų 
kalnų ir paskendę praeities rū
kuose, kada normaliam gyve
nime , kasdieninėje rutinoje 
su šeima praleidi kasdien tik 
po kelias valandas, tas pačias 
apsuptas televizijos triukšmo, 
pertraukiriėjamas kasdieninių 
ruošos darbų, atostogų metu 
su šeima prasėdi ištisas dienas. 
Atsiranda pavojus nervams, 
atsiranada Įvairių situacijų, 
kuriose, lyg liepsnoje užgrū
dinama kantrybė,
šeimyninio susipratimo ryšiai, 
charakterių ir būdo bruožų su- 
tapatėjimb teorijos, 
susiginčyti su žmona,
štai laive triukšmauja 
lais per laivo šoną brūžina, žu
veles į pačius ežero kampus iš- 
baidvdania. V

Jau antri metai atostogauju 
netoli’Z Boulder Junction. Tai 
šiaurės rvtu Wisconsinas. Pa- 
čiarriė miėstelyje restoraną tu
ri Vyto Bimtirias. Netoli kaž
kur turis vilą dr. J. šalna. Čia 
dažnai žuvauja jo draugai Bič- 
kai,
“resorto” 
Ėricksonas, 
nusipirko 200 akrų miško ir du 

'Pats išplėšė kelmus, 
“kabinas’’ ir 

priima švarius, tvarkingus atos 
togautojus, mėgstančius pažve
joti ir pagyventi viduryje miš-

išbandomi

2. Jonas Minelga, LABAS RYTAS VOVERE. Didelio formato, drobės 
~ viršeliais, V. Veselkos iliustruota, 88 psL, 2,50 dol.

Eilėraščiai vaikams. Gan-3. Janina Narūne, JAUNIEJI DAIGELIAI. Eilėraščiai vaikams. Le
siai iliustruota z-avinmis nuotraukomis, piešiniais ir ornamentais. 56 psL. 
Kainuoja 2.00 doL . Z

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kaip
■/ ., • • « ■ . iren * -i __ _ . tt — "I". —. • _ . • z ?? 5--. - ’ V — — -V *----------

x. Z- OTaSc Vdildydllc • r cidiwiiiciic, UMwmc. Il xxcup

pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 

. psk, kaina 5 dot .
•< ivLeonardas ; ..Žitkevičius* SAULUTĖ DEBESĖLIUOS. Eilėraščiai vai
kams. DaiL J. Pilipausko iliušthiota, 64 psl., kaina IpO dol.

Padavimai, parašyti pin-

pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu žemėje.

psl, kaina 5 dol.
ft.;5. Leonardas Žitkevičius» SAULUT]Ė .DEBESĖLIUOS.

'■Tt5*'   - -1 — -■— - - ------- --- -- -f-   - — -

6. Antanas Vaičiulaitis, GLUOSNIŲ DAINA.' , ,
Hu sfiliumi. Tinka jauniesiems ir suaugusiems. 127 psL, kaina 2,50 dol

14 novelių jaunimui ir sužu-

6. Antanas Vaičiulaitis, GLUOSNIŲ DAINA.

7. Jurgiš Jankus, PIRMASIS RŪPESTIS.
gusiems. 213 psl., kaina 2 dol.

Nedaug kas. žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba
ranauskas parašė Anykščių Šilelį, Įrodyti hutautėjusiai šviesuomenei lie- 

' tuvių kalbos lankstumą poezijoje../ Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervėrtina TV ėkra- 

' nuošė nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai- Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo kūrimais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius 
artistus, sukurdami .žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdus

fanatiškas parašė Anykščių Šileli, Įrodyti nutautėjusiai .šviesuomenei lie
tuviu kalbos lankstumą poezijoje..,/ Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervėrtina TV ekra-

etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius

bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių.

N A UJIEN O S,
1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608.

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
L Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t, 336 psl. $5.00

3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS^ 199 psl._______
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. __ ______

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA^
-----—  ——-------------

2. Juozas^ Liūdžius, RAŠTAI, 246 psL ...

TU V A.
Į 5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.___

Nesunku 
nes ji, 
ir irk-

Petrikoniai. ir kt. Mūsų 
šeimininkas, švedas 

prieš daug metų

ko. Nameliai su visais patogu-j džiu ir tuoj, rodos, lyg vėjelis 
papūtė, pasidarė vėsiau, vi
duryje dienos drebulys suėmė. 

Wisconsinas yra žynius pie
no ir sūrių gamintojas, daug

mais ir indais, stovi ant dviejų 
ežerų kranto. Pie kiekvieno 
namuko —- valtis. Vienas pa
žįstamas, 
klausia: 
“Milijonai”
gai ir atvirai. Dar Chicagoje 
įėjęs į vaistinę paprašiau vais
tu nuo.
rimtai paklausė:

prieš išvykstant, 
‘Ar ten uodų yra?” 

atsakiau teisiu-

uodų. Graži mergina 
“Ar Tamstai 

reikia prieš įkandimą
Paėmiau abiejų. 

Vienais išsitepi plaukdamas į
ežerą ar eidamas į mišką. Jei 
per šitą cheminę užtvarą koks 
prasmunka ir Įleidžia geluonį,

įkandimo199
ar po

klubo veiklai pagyvinti, ko- 
kius naudingus sumanymus 
pateikti apsvars tymui. Mes ne-

labdarybės ir
susirinkimas

Svarbūs klubų po poros mė
nesių atostogų susirinkimai jau 
čia pat.

Joniškiečių 
kultūros klubo
įvyks antradienį, rugsėjo 1 d. 
Talman salėje, 4500 So. Tal
man Avė. nuo 8 vai. vakaro. 
Nariai ir narės prašomi gausiai
susirinkti. Turėsime gerai pa
siruošti savo piknikui, kuris 
kaip žinoma įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 6 d. buv. J. Liepos dar
že, 8236 So. Kean Ave. nuo 12 
vai. Visi klubo nariai bei ma
lonūs svečiai viešnios kviečia
mi nepamiršti Joniškiečių. Gros 
geras orkestras šokiams, bus 
gardžių valgių, gėrimų, dova
nėlių ir kiti paįvairinimai.

Eržvilko draugiško klubo po 
atostogų svarbus susirinkimas 
įvyks trečiadienį, rugsėjo 2 d.

togas kuo pigiausiai, išsivež- 
dami Wisconsin© žuvis ir gry
ną pušynų orą. Reikia linkėti,

Čia pagamina popiermalkių, kad per daug metų Wisconsi-
nemažai pajamų gauna ir iš tu
ristų.
j antis

Rūpestį kelia vis didė- 
“stovyklautojų”

cius. Kitų valstijų automobilis
tai traukia į Wisconsiną su sa
vo palapinėmis, kilnojamais 
nameliais ant ratų. Visi valsti
jos parkai prisikemša tų s|or 
vykiau to j u, kurie bėgdami iš 
prikimštų miestų, atbėga į pa
lapinėmis prikimštus parkus.

skai-

nas liks, koks yra: mažai ap
gyventas, švarus ir vaišingas.

A. Pužauskas

negalime atsidėti kad tik val-
dyba viską atliktų, nes klubas 
mums visiems lygiai priklau
so. Susirinkimui užsibtigua ža- • 
da būti smagios vaišės ir tikiu 
gerb. klubo pirmininkas Bene
diktas Jurėnas su savo tapere- 
korderiu mums pagros visokių 
melodijų, kad vaišių pobūvis 
būtų, gyvesnis. A. J ūsas

IGN. ANDRAšICNAS

Savaitgalis Mississippės pakrantėse
T ą tvankų ir karštą š. m. rug-

tą su kolega Stasiu Vidmantu 
nusprendėme pasiekti Misisipės 
upės vagą. Mūsų kelionė pra-

piucio men. 15 d. šeštadienio ry-

sidėjo iš Evanstono. Pasiryžo-
me keliauti pro Roėkforda. Pa-
siekg Rockfordą, sugalvojome 
pusryčiauti. Radę padorią val
gyklą su geru apetitu sušveitė- 
me pagerintą pusryčių patieka-
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SKAITYK IR KITAM PATARK
* ■■ ■ _ : x Z“. .

SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

f -

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Muziko Strolios atsiminimai *
z z ■ ■ t

I

sužeistą vietą tepame antrais čia, kaip ir mieste, gaudžia ra
dijo aparatai, loja šunės, rėkia 
vaikai.

vaistais. Be šitų priemonių dar 
yra nuo uodų tinkleliai, už
maunami ant skrybėlės. Gražu 
žiūrėti, 
uosdami
kraują, zyzia ivaii^ais sopra

kaip pikti uodai, už- 
skahų lietuvišką

nais ir altais apie tinklą, įnir
šę bando rasti nors mažiausią

Šitokie palapinių gy
ventojai nuskriaudžia valstijos 
turizmo pajamas, 
palieka motelių 
kabinu savininkams, 
priekabose jie atsitempia pil-

Jie mažai- 
ir paežerių

Įvairiose

plyšeli. Neradę lekia atgal į 
mišką.

Iš Chicagos karščių pabėgus, 
smagu klausytis, kaip, vietiniai* 
žmonės dejuoja dėl karštos va
saros. Temperatūra esanti per

nūs mėsos ir Litų gėrybių šal
dytuvus ir bando praleisti atos

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00. • 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiaht Money Orderį -arba čekį tokiu adresu.

NAUJIENOS,
1739 SS. HALSTED ST.. CHICAGO, 60608
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aukšta. Vietinis “The Lakeland 
Times” laikraštėlis šitaip pra-
nešė praėjusios savaitės tempe-j 

“Rugpjūčio 12 d. dieną Iratūrą _________
— 84, naktį 57, rūgpiūčio 14 —

— 40, toliau:
45, 85 ir 65,

ežerus.
pastatė penkias

f
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f
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dieną — 84, naktį 
dieną 90, naktį — 
78 ir 55, 82 ir 61. Kaip matote, 
jei dieną ir karštą, naktys bū
na šaltokos ir tenka gerokai 
apsikloti.- 1
dieną gali rasti pavėsį. Tie pa
vėsiai jau buvo gerokai pri
miršti po ilgų tremties metų 
karštuose miestuose.- čia iŠ 
sualės deginamo, ploto tik už
tenka atsistoti šešėlyje po me-
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Even the seventh, or riįhtfų 
or math Savings Bund uffl 

>be as welcome as the first.
Which is one J68smx _ v-, 
they make a pretty nice gKt. 
Especially for a wc&Eng.
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lą. Po pusryčių kilo sumanymas 
aplankyti Rockfordo lietuvių 
klubą. Padarius keletą nelem
tų posūkių ir klausinėjimų, 
radome lietuvių klubą ir jame 
besivaišinančius kai kuriuos klu
bo narius. Užsimezgė nuošir
džios kalbos ir buvo pakelti kuk
lūs alaus tostai už pripauolamą 
mūsų atsilankymą ir laimingą 
kelionę į Mississippės pakran
tes.

Kadangi klube tą vakarą tu
rėjo įvykti Jarošikų šeimos duk
ters vestuvės ir sekmadienį tra
dicinė lietuvių klubo narių ge
gužinė, supratę šių reikšmingų 
įvykių paskirtį ir klubo narių 
šventadienišką rūpestį, greitai 
atsisveikinę su nuoširdžiais 
rockfordiečiais, išskubėjome to
limesnės kelionės kryptimi. Ta
čiau, rockfordiečių lietuvių nuo
širdų prašymą atsilankyti ryto
jaus dieną į jų rengiamą geguži
nę, pažadėjome grįžtant atgal 
patenkinti.

Sėdant į mašiną atsiminime, 
kad mūsų šios dienos kelionės 
tikslo apimtyje- dar reikia at
likti 140 mylių kelio. Prie vai-

su-

I

J 
ro sėdo Stasys Vidmantas ir j 
stengėsi išnaudoti leidžiamą 
greitį. Nuo Rockfordo važiuo
jant į vakarus Ulinojaus lygu
mos pradeda keisti savo pavir
šiaus veidą.. Jis darosi kaubu- 
riuotas ir nedidelių upokšnių iš
vagotas. Bet dirvos derlingos. 
Jose ganosi pieningos Holšteinų 
veislės bandos ir vešliai auga 
kukurūzai, rapsas, soja ir liucer
na.

Pasiekę Freeportą, užsukome 
j tos apylinkės ūkininkų klubą. 
Klubas ištaigingai įrengtas. Ma
syvūs baldai. Skoningai išdeku- 
ruoti įvairiems tikslams skirti 
kambariai. Patarnautojai labai 
malonūs ir džentelmeniški. Iš
gėrę po puoduką kavos, leidomės 
tolimesniam mūsų žygiui. Mū
sų kelionės tikslas buvo pasiek
ti Dubuques miestą, kuris guli 
ant Mississippės upės krantų. Be 
to, prie šio miesto prieina trijų 
valstijų (Illinojaus, Wisconsi- 
no ir lowos) rubežiai. Važiuo
jant Dubuques miesto linkme že
mės paviršius išsidalinęs gra
žiomis daubomis, šlaitais ir skar-
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Patyręs siu dienu fotografas parenka tinkamas šviesas ruošiamiems paveiksią Ims. 

keti šviesas kontroliuoti.
į is aiškiau nušviečia, o šviesiems parenka ne tokias ryškias spalvas.

Tamsesnius
Geras fotografas turi mo-

Aš laikaus jų išvystyto greičio 
ir nenoriu judėjimo sustabdyti. 
Pagaliau būkime chicagiečiai ir

džiais. Kelias be jokių didelių nenusileiskime Ulinojaus ūkinin-
vingių. Ant plokštumų vešliai 
auga kukurūzai. Atkalnėse ir 
šlaituose ganosi įvairių veislių 
raguočiai. Vietomis pasitaiko 
nedideli kiaulių ūkiai. Mūsų 
mašinos skaitliukas rodo 65-75 
mylias. Savo kolegai Stasiui sa
kau, ar nepagriebs mus policija 
už per greitą važiavimą? 0 jis 
man atšauna, ar nematai, kaip 
tos apylinkės žmonės važinėja?

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo datų 

tiems nariams. •
SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija 

i . Z . " .
NUIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės

giau kaip SEPTYNIUS. MTT.T.TONŪS dolerių savo apdraus-

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy, 
bes apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriy kapitala. 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00

■

surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi-

ir pasigėrėti tais nuostabiais di- tiną Bubelį. Beveik visą pasau- 
dybe ir grožiu plasdančiais vaiz
dais...

Kolega Stasys daro kelias bū
dingas nuotraukas. Dar karta 
žvelgiame į gražų Mississipės 
vaizdų išsidėstymą. Galėliau įsi
mylėjusiai porelei linkime skaid
raus meilės džiaugsmo ir geros 
sėkmės pasiekti ateities laimę, 
tariame jiems: “good-bye”. Sė
dame į mašiną pradedame riedė
ti į pakalnę. Sugrįžę atgal į Sa- 
ti į pakalnę. Sugrįžę atgal į 
Savanos miestą, susirandame 
mums tinkamą kelią keliauti į 
Rockfordą. (Palikę gražiuosius 
Mississippės upės pakrančių 
vaizdus, skubame į Rockfordo 
lietuvių glubo gegužinę.

Iš abiejų pusių kelio mus su
pa nedideli kalneliai, lėkštus 
skardžiai ir ryto miglose pasken
dę dangose. Visur akių žvilgs
nis užkliūva už gerai tvarkomų 
ūkių bendro vaizdo. Kruopščiai 
prižiūrimų įvairių pasėlių. Be
veik visą laiką mašinos skaitliu
kas rodo 55-65 mylias greičio. 
Apie 11 valandą pasiekiame 
Rockfordo miestą. Suradę tin
kama restorana malšiname sa
vo alkį ir troškulį.
- Atsikvėpę rūpestingai prade
dame telefonais teirautis, ku
riais keliais galime pasiekti 
Rockfordo lietuvių išgarsėjusį 
parką. Apie vidudienį jau bu
vome rockfordiečių tarpe. Sve
tingi ir šaunūs tie Rockfordo lie
tuviai. Tikri Lietuvos nepriklau
somybės laikų ūkininkai. Vai
šingi, kaip rytų aukštaičiai. O 
savo vaišingumu pralenkia vi
sas Žemaitijos bajorų svetingu
mo plonybes. Gegužinės dalyvių 
tarpe sutikome Naujienų nuola
tinį iš Rockfordo padangės ko
respondentą žvalgą (J. Bacevi
čių). Energingą ir visose vei
klos srityse besireiškiantį Jus-

lį apkeliavusį J. Makūną. Ir iš
tisą eilę nuoširdžių, svetingų 
ir vaišingų lietuvių, kurių pa
vardžių nebepajėgiu prisiminti. 
Tikiu, kad ųž šią mano silpnybę 
jie bus atlaidūs ir to trūkumo 
neįskaitys prie blogo elgesio nor
mų. Kai saulė slinko vakarop, 
aš su savo bendrakeleiviu Stasiu 
lietuvišku nuoširdumu atsisvei
kinome su maloniais Rockfordo 
tradicinės gegužinės lietuviais 
dalyviais ir pradėjome judėti 
Chicagos linkme. Grįžus į Chi- 
cagą mašinos skaitliukas rodė, 
kad per dvi dienas padarėme 500 
mylių kelio. Atlikta kelionė tu
rėjo ne pramogos prasmę ir tiks
lą, bet kuklų norą geriau pa
žinti Mississippės upės gražią
sias pakrantes ir jos vandenų 
plačią apimtį ir didybę. Savo 
vidiniu nusiteikimu jaučiame, 
kad Šis mūsų atliktas
mums suteikė tam tikra malo
numą ir mūsų galvas pripildė 
ištisa galerija gražiausių ir ne
užmirštamų vaizdų ir įspūdžių.
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— Catefish per mano bendra
keleivio Stasio veidą perbėgo ma
loni pasitenkinimo šypsena. Tai 
buvo aiškus įrodymo ženklas, kad 
šios dienos kelionės tikslas at
siektas visu 100 procentu, žu
vies patiekalai tikrai buvo ka
rališki ir gana nebrangūs. Sū
naus nurodyta nakvynė tėvo mo
telyje buvo patogi, bet brango
ka (13 dol. už kambarį su dviem 
patogiom lovom).

Susiradus nakvynei kambarį, 
aš skubiai kritau Į lovą ir grei
tai paskendau miego karalijoje. 
Tuo tarpu Stasys išskubėjo į 
miestą paieškoti nuotykių ir įs
pūdžių. Apie 1 vai. nakties mie
las Stasys grįžta linksmai nu
siteikęs ir su giliu Įsitikinimu 
pareiškia, kad Savanos miestą 
valdo dvi Gordopų šeimos. 0 vi
si kiti gyventojai jTa tik šatali- 
tiniai priedai, kurie kruopščiai 
vykdo šių dviejų šeimų ekonomi
nius įgeidžius,-Ižinoma, už tam 
tikrus arbatpinigius.

Po pasidalintų bendrų įspū
džių ir apsikeitimo linkėjimais

Kaip pasaka graudi apėmus 
Mane to sielvarto naktis — 
Ne meilė ir nė chrizantemos, 
Kad perteko skausmu mintis.

kų išdidumui. Taip mums be
sidalinant kelionėje patirtais įs
pūdžiais priartėjome prie Du- 
buques miesto ir Mississippės 
upės krantų. 'Persikėlę per tiltą 
į dešinįjį upės krantą ir susira
dę mums tinkamą kėlią, pradėjo
me keliauti pietų kryptimi, lo- 
wos valstijos žeme.

Staiga ir nežinia iš kur prieš 
mūsų akis atsirado blondinė gra
žuolė su ištaigingu oldsmobiliu. 
Ji pradėjo važiuoti 85-90 mylių 
greičiu. Mano kolega Stasys su 
1970 Volkswagenu pasiryžo nuo 
jos neatsilikti. Prasidėjo grei
ta ir įtempta kelionė, šį tarpą 
(46 mylias- iki Savanos mies
to perskridome beveik paukščio 
greičiu. Be to, mus vertė sku
bėti .artėjanti audra ir besibai
giąs skystas kuras.

Savanos priemiestyje gelto
nų plaukų lakioji gražuolė susto
jo, išlipo iš mašinos ir priėjusi 
prie mūsų pasveikino kolegą Sta-

Lyg kalnas debesyse eina
Ir nešasi, lyg zovada arkliai... 
O kur tu, .pasaka nuo Reino, 
Apie taip gražią Lorelei?.,.

Pagaliau pritaikę palankų’'mo
mentą, kada įsimylėjusi pora už
baigė savo saldžių bučinių eksta
zę gražioje gamtos vaizdų ap
linkumoje, atsargiai užkalbino
me savo bendro likimo pakelei
vingą porelę. Pasirodo, kad ir 
jie yra atvykę iš Chicagos pa
sigėrėti natūraliais gamtos gro
žio vaizdais ir savo kilnius mei
lės jausmus išreikšti rytmečio 
aušros vaizdingame Mississippės 
pakrančių fone...

žvelgiant iš šio kalno plokš
tumos į pietus, vakarus ir šiau
rę Mississippės upės didybės sti
chija ir natūralus vaizdų grožis 
prabyla į žmogaus mintis ir 
jausmus visa savo didybe ir ga
lia. Lyg svaiginanti pasaka, ar 
graži ilgesinga daina primena 
vynuogynais išpuoštas Reino pa
krantes, svaiginančius Nemuno 
krantus ir eglynais apsikaišiu
sius sriaunios Dubysos pakalnes 
ir skardžius. Vien tik dėl to gra
žaus rytinio vaizdo buvo verta 
aplankyti Mississippės žaliuose 
kilimuose paskendusius krantus

The Iron Curtain 
Isn't soundprooL

? ■ 'I

Sh< cin‘t come to you for the 
truth, but you can reach her. 
Radio Free Europe does get the 
Vuth through.
ttn to Radio Free Europe
Yuth through.
Uiiv w nouui nviu cui'u>iu/£^y 

ta W68. Mt Vernon. JLY.
PubhtMd as a public wnrict te 

too—ntteft with The Aflrtrtisiną CoimdL

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

r

/

BE DRUSKOS
Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

tad jo apdrauda tikra ir saugi.

iki $10,000.00. Z į .
._ jaunimui duoda gerą Taupomąja Apdrauda - Endowment In

surance, kad jaunuolis gautą pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai /

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos, tik $3.00 mokesčio metams.

ST.Ą — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškp KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00.

SLA

SLA

sį su sėkmingu ir greitu važia
vimu ir pareiškė savo nusistebė
jimą, kad ji niekados netikėjo, 
jog Volksvagenas gali tokį grei-

saldžių sapnų..., lAkys pačios už
simerkė saldžiam ir ilgam mie
gui. Apie 7 valandą ryto beveik ir kitvienu kartu atbiidome. Mat, iš 
vakaro buvome pasiryžę pasi
kelti į kairiajame Mississippės 
upės krante esanti kalną, iš ku
rio atsiveria labai gražūs vaiz
dai į visas Mississippės upės pu
ses.

8 valandą ryto su Volkswage
nu įkopėme į minėto kalno vir
šūnės plokštumą.! Ir mūsų dė
mesį pertraukė keistas ir gana 
.originalus įsimylėjusios poros 
saldus ir ilgas bučiavimasis prie 
pat kalno briaunos, o po jų ko
jom tyvuliavo gili ir šiurpi pra
raja. Būtų užtekę tai jaunai

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

tį išvystyti. Ir be jokių rezer
vų išdidžiai tarė, kad kai tik 
sudėvės savo ištaigingą oldsmo- 
bilį, būtinai pirks naują maši
ną ir tai bus Volkswagenas.

Prie pirmos gazolino stoties 
skubiai prisipildėme išsekusias 
skysto kuro atsargas. Pardavėjo 
pasiklausėme, kur galima gauti w. w a - - a .«

II And fo a. fewyears, a yotmg
H coaple wlEL open up that 

Donom ozawer v> C3su si 
their wedding Bonds. 
Matured and filled wždx 
interest 
It’ll be like focmd money. 
What’s more, in a fiev years 
there might be 8 cocpte 
of kids. 
A few more expenses^ 
Who ever heard of some

to good use? 
So you see, even 2 your 
Bond is the umpteenth one
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It’ll be like found money.
What’s more, in a* iev yeaxs 
there might be a coopte 
of kids.
A few more expenses.
.._ 2™^.J 

foond money not befog pot

So you see, even 2 your

they get, they '
can use it 
A lot better 
than three

IRllt
chafing 
dishes.

If tbey*tB loot, atole*, er 
ilrt jikwpiMtVM.

iums, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams;- ~ ?Z ’ ’’ 
į metus.

SLA — kuonos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kreipkitės Į kuopų
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit: 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

skania vakariene su retai sutin
kamos žuvies patiekalais. . Vė
liau dar tuo reikalu kalbėjomės 
ir su kitais vietos gyventojais. 
Visi be išimties nurodė tik dvi 
vietas:'Marko Twaino restoraną 
ir Markle motelį. Po ilgesnio 
išsikalbėjimo pasirodė, kad šios 
abi užeigos tėvo ir sūnaus val
domos. Ir kai Marko Twaino 
restorane mūsų vakarienės sta
lą papuošė Mississippės upės 
pasididžiavimas ir brangenybė

*

nsureo

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius 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.

POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia,
Laimink mūsų sieki — 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda r 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:

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

kišeninio formato. 157 psl. $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl.

Kaina $1.00. ___ _______________ _ .. . ...
4

kinys, 95 psl. S2.00.
5 Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
a Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00. _ _ . . ■
7. Kleopas Jurgelionis, GLuDI _• LIuDL Lyrikos eiles, 105 yisl. $2.00 
8* Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. $0,75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psl. $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaitė. BE TAVĘS.„..Poezija, Į33.PS1. $2.00.

3 išviėtintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu 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, $3.00.
16 Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
17’ Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psl., $1.00. ...........
18 Petras Sagatas, PLAUK. MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
19 Eugenijus Gruodis. AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
20‘ Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

S’* 2X Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra
šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.

24. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija.. 115 psl. $3.00.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti f Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608

porai žengti tik ’vieną žingsnį 
ir jų jaunų širdžių džiaugsmą 
būtų palaidoję Mississippės van
denų klastinga gelmė... Ir šis 
gražiame ryte matytas gyvų 
jaunų žmonių paveikslas man 
priminė poeto Jono Aisčio Lo
relei eilėraščio šiuos posmus:

Take stock in America lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakasBuyUSLSafogs Bonds v

IkWIfcl buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, a a a • V • J* •• *1 — *_ * - _ - - * - _ * T? --
gelmes.
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6. J. Augustartiš,
154 psl. _________ ___________________________

7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, du tomai, 207 ir‘ 225 psl. _____  $2.00 Ir $3.00

8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl................ ..................

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS; Jo gyvenimas
, ir darbai. ______________ __

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTASI
. i 

viršeliais $2.00, kietais ____ _____ 2__ _

14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ... 
i:.r_..—™_, ;:z.™........_______
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. $10.00
17. Petronėlė Orintaltė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. .___ !
18. Kip-As Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREA^^ll “pįt

154 psl.

RIJA, du tomai, 207 ir' 225 psl.

9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl.

ir darbai.
r vw v ix r MuMliYlin I --T T-- —jlb uin.- »■  -

12. Dr; Antanas 3. Gussen, DANTYS, 158 psL, minkštais 
viršeliais $2.00, kietais ____ __

. 13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl.

15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ.
- r * - — ' ' ■ ------------------------------ ---------------------- -------------------------

17. Petronėlė Orintaltė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ

• •••♦•«• W« •• 4

>»■«>

310 psl.
TERORO

236 psl. .

angliškai.- angliškai. _______________ _________ _________  54.
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL $4.
21. Stssys Santvarai, AUKOS TAURĖ, lyrika,
22. V. D. Sruogiene, LIETUVOS ISTORIJA,

šitas knygas galite įsigyti “Naujieną” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas Čekiu arba inohey 

orderiu, šiuo adresu:

152 psl.
416 psL

$5.00
$2.00

$6.00
$3.00

$4.00
$100
$5.00
$5.00

I
$3.00

$i.oo
■ do

.00
$2.50
$6.00 I
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“N A U j IENOS*
1739 So. Halsted St, Chicago^ Hl. 60608
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1. J. Augustaitytė • Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for-

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

3?~Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl.

4. Važys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin- 

’5 Butku Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
a Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00. _ _ . . ■
7. Kleopas Jurgelionis, GLuDI _• LIuDL Lyrikos eiles, 105 ’psl. $2.00
8* Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. $0,75.
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paleidžia mašiną į specialiai paruoštus chemikalus. Sukimasis sukę-
lia putai, o tose putose atsiradęs oras valo prilipusias dulkes ir ne- 
švarumus. Britai tvirtina, jog tai yra pats geriausias būdas tokios 

rūšies instrumentams valyti*
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Atrodo, kad gulbės nemėgsta fotografu. Ypatingai jos yra piktos,
jeigu toje pačioje kūdroje plaukioja neseniai išsiritę gulbiniukal. 
čeky fotografams vis.dėlto pavyko piktą gulbę nufotografuoti. Kai
vienas nuo supykusios gulbės bego, tai antrasis padarė paveiksle
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Veikla nutrūko prieš Somėtų
Praeitą savaitę po visą pasaulį išsiblaškiusieji lietu

viai patyrė, kad Šių metų rugpiūčio 15 dieną Vilniuje mi- 
rė mokytojas Marcelinas šikšnys. Šia proga buvo pri
minti patys svarbiausieji šio didelio pedagogo gyvenimo 
bruožai ir suminėti, nors ir trumpai 97-tus metus einan
čio mokytojo, rašytojo, poeto, vertėjo ir teatralo svar
besnieji darbai. Velinois, paskutiniais metais pradėjęs 
negaluoti, sirgo vis dėlto labai trumpai, vos vieną savai- 
tę.. Jis buvo pašarvotas rašytojų namuose, o vėliau pa
laidotas Rasų kapinėse. "

Marcelinas šikšnys Šiaulių gimnaziją ir Maskvos uni- 
versiteto gamtos — matematikos fakultetą baigė paskuti
nį praeito šimtmečio dešimtmetį, o vėliau visą laiką mo- 
kytojavo gimtiniame savo krašte. Pradžioje dėstė mate
matiką Rygos realinėje gimnazijoje, karo metu buvo iš
važiavęs į Rusijos gilumą ir dėstė Voroneže įsteigtoje lie- 

. tuvių gimnazijoje, o vėliau, parvažiavęs į Lietuvą, ap
sistojo Vilniuje ir ten iki rusų okupacijos dėstė lietuvių 
gimnazijoje.

Nepriklausomos Lietuvos mokytojų darbas buvo ne
paprastai sunkus. Mokytis jaunimas norėjo, bet lietuviš- 

■ W kų vadovėlių nebuvo. Didelė mokytojų dauguma naudo
jo kitų kalbų vadovėlius, o mokinius klasėse įpratino <la- 
ryti užrašus. Klausyti mokantieji, gabesnieji mokiniai 
metų gale turėdavo “vadovėliais” virtusius užrašus, iš 
kurių egzaminams galėdavo pakartoti visų metų kursą. 
Užrašų vesti nemokėjusieji patys turėdavo bėdos ir mo
kytojams jos sukeldavo. Mokytojas šikšnys ėmėsi žings
nių .matematikos vadovėliams paruošti. Jis parašė ir iš
leido kelias matematikos vadovėlių laidas, kiekvieną me
tą vis patikslindamas neaiškumus ir terminus. Vargu 
rasi bent vieną nepriklausomoj Lietuvoj aukštesnę mo
kyklą baigusį lietuvį, kuris būtų nepasinaudojęs M. šikš
nio matematikos vadovėliais.

Bet Marcelinas šikšnys ne vien tiksliais mokslais do
mėjosi. Jis rašinėjo straipsnius pedagogikos, mokslo ir 
meno klausimais, kartais pasirašydamas tikra savo pa
varde, o kartais vartodamas slapyvardžius. Dažniausiai 
jo vartotas slapyvardis buvo šiaulėniškis. Jis rašinėjo 
“Varpe”, “Vilniaus Žiniose” ir kituose liberalų demokra
tų leidžiamuose laikraščiuose. Jis ragino lietuvius moky
tis ir šviestis. Jis buvo įsitikinęs, kad tiktai mokytas žmo
gus galės būti naudingas sau ir gimtiniam savo kraštui. 
Jis buvo įsitraukęs į teatralinę to meto veiklą, kad plates
ni lietuvių sluoksniai susidomėtų gimtinio savo krašto

JURGIS JAŠINSKASSPAUDOS PABIROS
G

Prinokę ir žemėn nukritę vaisiai to kraš 
to papročiu ar įstatymu, būdavo leidžiami 
rinkti praeiviams, juos valgyti ir į verše
nikę susikrovus, namo parsinešti.

Kartą, norėdamas greičiau prisipildyti 
savo kuprinę, papurčiau kraušę ir ji man 
pabėrė nemažai jau nunokusių savo augin
tinių. Juos berinkdamas, užpakaly išgir
dau balsą:

“Tai ką, kreti vaisius, žinai, kad drau
džiama? !”

i

Stovi arti, nuo motociklo, kurio moto
ras tebeveikia, nulipęs vokietis policinin- 

Ką gi, sučiupo: ncišsi teisinsi, 
sakau, “krėčiau, purčiau. Kal

tas. .. “Išklausinėjo, kas ir iš kur esu, ką 
dirbu, kur gyvenu — kokiuose “auslende- 
rių” barakuose ir “Ausveissą” — leidimą 
Vokietijoje gyventi patikrino. Ką gi, jo 
valia... O jis, vokietis policininkas, sės
damas ant motociklo pataria:

“čia per arti miestas: vaisiai greičiau 
išrenkami. Paėjėk ten, toliau, — rasi pa
kankamai prikritusių. Tik daugiau nebe- 
purtyk medžių...” Ir nuvažiavo kryptimi, 
kuria ir man buvo pataręs paėjėti.

Kai pilna kuprine prinokusių vaisių ne-
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1. Sibiro kapų šauksmas
Kiekviena kalendoriaus data 

šiandien turi prasmę. Kiekviena 
diena žymi ne tik raidę ir vardą, 
bet įvykį ir žmogų, kurie ar kuo 
didžiu ar kuo menku nedingo is
torijos miglose, bet kasmet iš
nyra iš jos paslapčių gyviesiems 
prisiminti.

Birželio tragedijos data kiek
vieno lietuvio kalendoriuje pul
suoja gyvo kraujo prisiminimu. 
Ypač šiemet, kai su neaprėjia- 
mu ir neapsakomu skausmu me
name tėvynės vergijos 30 m. su
kaktį.

Gal prasminga, kad šias sukak
tis minime netiktai nesavame

krašte, bet net kitame kontinen
te, jau daugiau kaip ketvirčiui 
šimtmečio nuo anų įvykių pra
bėgus. Skirtinga fizinė aplinka, 
kaip lygiai pakitusios politinės, 
socialinės, psichologinės bei eko
nominės sąlygos turi tendenci
jos birželio tragediją ir okupa
cijos faktą perkelti iš realybės 
į ceremonijos plotmę. Tačiau 
ceremonija yra visuomet tik pa 
puošalas, tik raidė, tik forma. 
Ji yra visuomet gyvenamosios 
realybės tik dalis, tik šventadie
nio atšvaistą, neatspindinti kas
dienos, neįtakojanti šiandienos 
ir nekurianti ateities. Iš kitos 
pusės pats minėjimo faktas liu
dija dar galutinai neprarastą

praeitimi ir ryžtųsi kovoti už savo krašto laisvę ir gy
ventojų gerbūvį. Jis parašė istorinę dramų “Pilėnų kun- 
gaikštį”, kuri daugelį kartų buvo vaidinama įvairiose 
rusų okupuotos Lietuvos vietose. Buvo vaidinami jo 
“Sparnai”, “Likimo bausmė” “Meilę suardyti — nuodė
mę pagimdyti” ir kiti veikalai. Jis džiaugėsi kiekvienu 
lietuviškai parašytu meno kūriniu ir jam arti orte širdies 
buvo kiekvienas lietuvių žingsnis laisvėn ir nepriklauso
mybėm Jis būtų galėjęs kartu su lietuvių inteligentų gru
pe iš Vilniaus persikelti į nepriklausomų Lietuvų ir dirb
ti pedagogo darbą, bet jam atrodė, ’ kad Vilniuje lietu
viams jis bus naudingesnis. Jis buvo naudingas. Tai liu
dija kiekvienas Vilniaus krašto inteligentas. >

Albinas Žukauskas, atsisveikindamas su Vilniuje 
mirusiu pedagogu, šitaip rašo: -% f; A

“Kai velionis Marcelinas šikšnys prieš 72 metus 
ėmėsi pedagogo darbo, švietimo būklė buvo apverk
tina. Didžiame lietuvių liaudies žygyje į šviesų, į ži
nojimą, į pažinimą, į skaistų savo rytmetį Marceli
nas šikšnys vedė gausų savo mokinių būrį. Dar ir 
šiandien, praėjus 30-čiai metų, kai nutrūko jo peda
goginė veikla, nerasi Lietuvoje nė vieno žymesnio 
mokslo, meno, kultūros, literatūros židinio, kur ne
dirbtų buvę jo auklėtiniai arba žmonės, mokęsi iš jo 
vadovėlių”. (“Literatūra ir menas”, 1970 metų rug-

Marcelinas šikšnys buvo labai stiprios sveikatos lie
tuvis. Retas sulaukia 90 metų, o dar mažesnis skaičius 
pasiekia 96. Jis matė, girdėjo, vaikščiojo, sekė gyvenimą 
ir beveik nebesirgo. Kiekvienam lietuviui kyla klausimas, 
kodėl toks charakterio pedagogas būtų nutraukęs savo 
veiklą? Kodėl jis tai padare lygiai prieš 30 metų? Šiltai 
apie šikšnį atsiliepęs Žukauskas to nepasako, bet jei turė
sime galvoje, kad lygiai prieš 30 metų sovietų karo jėgos 
įsiveržė į Lietuvą, panaikino nepriklausomybę ir pavergė 
visą kraštą, tai tada suprasime mokytojo šikšnio elgseną. 
Jis geriau negu kiti suprato rusų okupacijos reikšmę ir 
nepanoro su okupantu bendradarbiauti. Jis ne tik nutrau
kė pedagoginį darbą, bet jis nebaigė ilgus metus rašytos 
savo poemos apie “Žalgirį”.

Koks didelis skirtumas tarp okupuotoje Lietuvoje 
gyvenusio, lietuvių tautos priešą gerai pažinusio mokyto
jo ir laisvan pasaulin patekusių, bet ryšių su priešu sie
kiančio mokytojo ar organizacijos vadovo.

prasmę, dar nevisai atbukusią nužudytų, dažnai net žiauriau- 
sąžinę, dar gyvą realybės pojū
tį-

Birželio tragiką su šiandien 
riša keturios realybės. Jos yra 
įvairiaplotmės bei įvairiapras- 
mės ir tik jų sąvokoje išryškėja 
tikroji birželio kančios ir šian
dienos laisvės kovos prasmė.

Amerikinėje prabangoje ir il
go laiko tėkmėje nesunku pra
rasti tą intymumą, kuris buvo 
mūsų sielą sukaustęs anomis 
baisiojo birželio dienomis. Nėra 
lengva išgirsti Sibiro kapų šauk
smą laisvės ir pertekliaus triukš
me, tačiau būtina, kad jis skam
bėtų mūsų širdyse per amžius.

Lietuvių trėmimas niekuomet 
nebuvo, nėra ir neturi būti tik 
istorinis faktas, tik sceninė dra
ma, ar realistinio romano ištrau
ka. Mūsų brolių trėmimai jiik 
yra gyvenamosios realybės krau
ju ir kančia persmelktas įvykis, 
palietęs visą tautą, kiekvieną 
lietuvį intymiai ir asmeniškai.

Odisėja prasidėjo birželio 14- 
15 d. "Vien tuomet 34,620 lietu
vių smurtu ir prievarta buvo 
išgabenti į tolimąsias laukines 
Sibiro sritis. Tarp jų 6,340 vai
kų ir jaunuolių nuo kelių dienų, 
iki 18 metų amžiaus, šalia jų 
virš 300 jau peržengusių 80 me
tų, virš 100 90metų ir net 10 
sulaukusių 100 metų senelių. 
Tik žmogaus-žvėries sąmonėje 
galėjo gimti mintis, lyg tie jau
nuoliai ir seneliai buvo vieno ar 
kito priešai. Tik žmogaus-žvė
ries aptemusioje sieloje galėjo 
užsimegzti kankinimų planai, 
kurie savo žiaurumu pralenkia 
daugelį pačių bjauriausių nusi
kaltimų istorijos būvyje.
Sugrūsti gyvuliniuose vagonuo

se, be oro, be vandens, be sani
tarinių priemonių, ligoniai, se
neliai, nėščios moterys ir kū
dikiai pradėjo mirti nuo pat pir
mos valandos. Išskirtinai karš
tai birželio saulei kaitinant, ak
linai uždaryti vagonai dusino 
savo aukas iš vidaus, o sargybi
niai mongolai saugojo juos iš 
lauko. Visą birželio 14 d. iš va
gonų sklido- širdį verią motinų 
ir vaikų balsai, maldaudami van
dens, nors lašelį vandens!...

Gedulo maršais dundėjo va
gonų ratai, kai traukinių virti
nės vežė pirmąsias aukas tais 
pačiais keliais į Sibiro mirtį, ku
riais keliavo carų vergai, mūsų 
seneliai ir proseniai...

Ateinančių dešimties metų 
•būvyje tais pačiais krauju ir aša
romis aplaistytais keliais į mirtį, 
į skurdą, į kančią iškeliavo dar 
netoli milijono mūsų brolių.

šiame lietuvių tautos kryžiaus 
kelyje į mirtį, į garbę ir į laisvę 
yra daug stočių — Pravieniš
kės, Rainiai, Kretinga, Panevė
žys, Rokiškis, Zarasai, Ukmer
gė, Papilė, Aukštoji Panemunė, 
Budavonė, Červenė, Petrašiūnai, 
šių vietovių žemė pašventinta

šiai nukankintų mūsų brolių 
krauju...

1944 metų pabaigoje Lietuvos 
laukus vėl sudrebino vagonų ra
tų gedulingi maršai — 37,000 
lietuvių paguldė galvas už tė
vynės meilę ar iškeliavo į Sibi
ro tyrus... Deportacijos tęsėsi 
ir į pokarį: 1946 m. vasario 16 
d., 1947 m. liepos, rugpjūčio, 
spalio, lapkričio ir gruodžio mė
nesiais, 1948 m. gegužės 22 d., 
1949 m. kovo 24-27 d., ir birželio 
mėnesyje..

šioje nesibaigiančioje marti
rologijoje garbės vainikais pasi
puošė tūkstančiai nukautų Lie
tuvos partizanų, kurių ne vieno 
mirtis sekė nežmoniškus kanki
nimus, kurių ne vieno mirtį se
kė nežmoniškas išniekinimas...

Lietuvių tautos kryžiaus ke
lio stotys tįsta ir Sibiro tyruo
se — Kazachstanas, Turkesta
nas, Altajus, Igarka, Turachans- 
kas, Norilskas, Bykovas, Ko- 
linskas, Magadanas, Sachalinas... 
šventas lietuvių kankinių krau
jas pakonsekravo ir svetimų ste
pių ir miškų žemę...

2. Su daina į vergiją
Antroji realybė yra okupaci

jos realybė. Lietuvos valstybė 
visame istoriniame jos grožyje 
šiandien neegzistuoja. Mūsų 
tauta dar neišėjus' savo Golgo
tos kelio. Mūsų broliai ir sese
rys dar neišgėrė iki dugno kan
čios taurės. Tai yra realybė, ku
ri kaip replėmis suspaudusi kiek
vieno lietuvio širdį. Maskvos 
agentai laisvajame pasaulyje la
bai sumaniai skleidžia nuotaiką, 
kad Lietuvoje šiandien gyveni
mas yra pasikeitęs. Kremlius 
įvairiausiais būdais stengiasi 
piešti pavergtos Lietuvos gyve
nimą šviesiomis spalvomis. Ta
čiau tai nėra realybė, bet jos 
melagingas iškraipymas. Tiesa, 
pasikeitimų Lietuvoje, ypač eko
nominėje srityje, yra, bet ver
gijos realybė yra būdinga ne pa
kitimu, bet stabilumu.

Politinė laisvė pavergtoje Lie
tuvoje yra nužudyta nuo pirmo
sios okupacijos dienos. Proš
vaisčių čia ne tik nematyti, bet 
ir viltis sunku. Atvirkščiai, su 
kiekvienu metu, nors ir falsifi
kuotas Lietuvos valstybinis apa
ratas, yra vis glaudžia rišamas 
prie Kremliaus politinės maši
nos vis stipresniais ryšiais, nors 
ir subtilesniais retežiais. Tau
tinis lietuvių turinys ir jo apsi
reiškimo formos pamažu, bet 
planingai ir be sustojimo yra ni
veliuojami rusiškosios tautybės 
sąskaitom Čia reikia ypatingai 
pabrėžti Sovietų Sąjungos vislų 
rusiškimą. Kremliaus planuoto
jai ne tik neturi jokios intenci
jos tautas tautiškai puoselėti, bet 
neleidžia joms net artėti viena 
prie kitos. Maskvos esminis 
tikslas yra pavergtas tautas ne

tik sukomunistinti, bet ir suru
sinti. Rusifikacija vyksta pilnu 
tempu ir teturi vieną tikslą; pa
vergti lietuvių tautą rusiškosios 
integralia dalim, be savito bruo
žo, sielos ir kalbos.

Religinis persekiojimas pa
vergtoje Tėvynėje nėra ne tik 
sumažėjęs, bet suintensyvėjęs. 
Ateistinio žmogaus-žvėries na
gus ypatingai jaučia lietuvių jau
nimas, prieš kurį naudojami pa
tys rafinuočiausi ir žiauriausi 
būdai. Sielų inžinerija paverg
toje Lietuvoje yra aukštai išto
bulintas mokslas ir menas. Re
ligija ir dvasiški j a ir bet kokios 
religinės apraiškos yra žudomos 
be gailesčio.

Bent kiek pagerėjęs ekonomi
nis materialinis gyvenimas yra 
surakintas materialistinės eko
nomikos dogmų varžtais ir pa
jungtas Kremliaus ekonominiam 
aparatui. Lietuvių pramonės ir 
žemės ūkio‘"produktingumas ir 
lietuvių darbo produktyvumas 
tarnauja ne lietuvių tautos ir 
respublikos gėriui, bet Sovietų 
Sąjungos naudai. Ekonominė 
eksploatacija yra vykdoma pla
ningai, paneigiant lietuvių tau
tos teisę į savą ekonominį gy
venimą.

Kultūrinė veikla yra toleruo
jama tik tiek, kiek ji tarnauja 
komunistinės ideologijos ir rusiš
kojo nacionalizmo idealui. Visos 
kultūrinės apraiškos, pradedant 
spausdintu žodžiu ir baigiant mu
zikos gaida ar dailės paletę, yra 
pergautos komunistinės — ru- 
sofilinės kultūros, nuodais.

Humanitariniai mokslai yra 
pergožti per dialektinio mate-' 
rializmo koštuvą ir tarnauja pan- 
sovietikos idealams. Privati ir 
asmeninė melo nuodėmė šiandie
ninėje sovietijoje yra suvalsty
binta ir subendruomeninta. Isto
rijos, filosofijos, teisės, socio
logijos mokslų kertine vertybe 
jau nėra tiesa, bet melas. Me
las, gi yra žmogaus nužmogini
mas,' nes paneigdamas realybę, 
jis paneigia Dievą, žmogų ir gy
venimą.

Lietuvos švietimas yra pa
jungtas ne tik komunistinei ide
ologijai ir rusiškąją! kultūrai, 
bet ir- materialistinės sociologi
jos doktrinai. Mokslų discipli
nos persunktos rusofiline dva
sia, o pedagoginiai metodai pa
jungti sociologinės revoliucijos 
tikslams. Šie tikslai gi yra aiš
kūs; išjungti jaunimą iš šeimos, 
tautos ir Bažnyčios ir sukurti 
naują sintetini žmogų — vergą, 
kurio pati prigimtis būtų per
manentiškai išreipta. žmogus- 
robotas štai komunistinio auklė
jimo pats pagrindinis tikslas.

Tokia yra okupacijos realybė, 
kurios negali užgožti keli neesmi
niai pakeitimai.

(Bus daugiau -
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šinas artėjau plentu prie tramvajaus susto
jimo vietos, pralenkė motociklu lėtai va
žiuojąs tas pats policininkas. Ir, pralenk
damas paklausė: “Ar prisirinkai pilną 
kuprinę?”

“Taip, ačiū jums, prisirinkau... ”
“Aš žinau, kur daugiau vaisių nukren- 
Aufwiedersehen!”.

Nesu prietaringas, nesu davatka. Nesu 
stebuklais ar kitokiais prajovais tikintis. 
O tačiau!

ta.

1945 metų vasario mėnesio, berods, 11 
ar 12 dieną vėlyvą pavakare grįždamas iš 
darbovietės į barakinę savo rezidenciją, 
pakely priartėjau prie mūsų darbovietėje 
dirbančių moterų būrelio. Jos stovėdamos, 
rodos, pritrenktos, kalbėjosi tarp savęs 
apie dangaus ženklus, reiškiančius ką nors 
nepaprasto. Žvilgterėjau ton pusėn, kur 
ir jos atsisukę tarpusavy šnekėjosi, ir... 
nustebau: niekada savo gyvenime nebu
vau matęs tokio dangaus rūstaus spalvin
gumo ir to spalvingumo artumo ir ryšku
mo. Kokios tai tamsios spalvos, besijun
giančios su tamsiais atspalviais mėlynumu, 
už kurių matyli, tarytum plačiausios apim
ties gaisro žaižaruojanti gaisai. Ir visa tai 
taip arti, arti, lyg visą aplinką ims ir tuo
jau padegs.

“Tai netoli esančio karo fronto atšvai
tais!. .. ” pagalvojau pralenkdamas vis 
dar tebestovinčias ir į dangaus spalvų 
ryškumą ir grubumą lebežiopsančias mo-

teris...
1945 metų vasario mėnesio 13 dienos 

vakaras Drezdene buvo nepaprastai tylus 
ir ramus. Ir pavasariškas. Štai, rodos, 
iš tos ramumos ir tylumos, tuojau prasi
kals medžių pumpurai ir išsities gležni gė
lių žiedai ir medžių lapeliai. O tuo tarpu 
gyvenimo realybė tą vakarą vertė žvilgsnį 
kreipti visai kitur.

Jau visai vakare iš Seidlizc priemiesčio“ 
tramvajum pasiekiau Drezdeno centrą — 
Postplazc, iš kurios visos susisiekimo prie
monės ėjo į visus miesto užkampius. Bet 
man čia nebuvo reikalo ieškoti kokios važ- 
minės priemonės, nes netoli to centro tuo 
laiku buvo keletas “knaipių” — užeigų, 
kuriose galima buvo gauti išgerti alum va
dinamo “birzgalo”, o svarbiausia, jeigu 
laimė nusišypsodavo, gaudavai nusipirkti 
vienokio ar kitokio maisto kortelių. Su
prantama savaime, spekuliacinėmis kai
nomis.

Tą vakarą laimė nusišypsojo: gavau 
nusipirkti duonos ir pirmą kartą nuo atvy
kimo į Drezdeną, žuvies kortelių. Kaip 
begali būti labiau patenkintas: duinos ir 
žuvies! Tegu nedaug, bet šiek tiek alkiui 
apraminti užteks.

Tos džiaugsmingos nuotaikos veikia
mas, nebegrįžau atgal į Postplazc’ą tram
vajaus laukti, o tiesiai per didžiulį ir dide
liais, nors retai vienas nuo kito augančiais 
medžiais pasipuošusį parką. Kažkodėl, ei-

damas tuo parku, beveik visą laiką gal
vojau apie lėktuvų puolimą. Nors iki tos 
dienos Drezdenas beveik nebuvo paliestas 
lėktuvų bombų, tik 1944 m. rudenį šiek 
tiek buvo apmėtytos kai kurios to didmies
čio vietovės , daugiausia esančios arti cen- 
tralinės geležinkelio stoties, nors oriniai 
aliarmai būdavo labai dažni. ; *

Priešo lėktuvų artėjimą, paprastai, 
pranešdavo miesto gausiai įtaisytos sire
nos dviem etapais: “Foraliarm” ir “Aliarm”

Pirmasis įspėjimas būdavo duodamas 
tuo atveju, kai priešo (anglų, amerikiečių) 
lėktuvai dar, palyginti, dideliame nuoto
lyje būdami, skrisdavo Dresdeno krypti
mi, o tikrasis “Aliarmas” arba tiesioginis 
įspėjimas būdavo pranešamas ilgai trun
kančiomis sirenų kaukimo eilėmis kai prie 
šo lėktuvai būdavo visai arti arba net virš 
paties miesto. “Foraliarmų” 1944 rudenį 
ir 1945 metų žiemą būdavo gana dažnai ir 
miesto gyventojai prie jų būdavo pripratę: 
net atitinkamo dėmesio jiems nebeskirda- 
vo; nakties metu išgirdę “Foraliamią”, 
dažnas pasilikdavo lovoje miegoti, ramin
damasis: praskrido daug kartų, ir šį kartą 
praskris. Ne vien Drezdene sklidusių gan
dų, jog anglų diduomenė turinti kokių tai 
interesų išlaikyti' Drezdeną karo ugnies, 
ypatingai lėktuvų puolimų nepaliestą bet 
ir tų nuolat pasikartojančių “Foraliarmų” 
išdavoje to miesto gyventojai buvo pasida- 

! rę “apatiški” tokiems pavojų įspėjimams.

Tur būt šeštasis, kaip sakoma, pagel- 
binis, žmogaus sąmonėje esąs jausmas 
vertė nuolat einant į barakinius “palocius” 
per didžiuliais retais medžiais apaugusį 
parką, .pagalvoti apie lėktuvų puolimą ir 
tuo pačiu laiku dairytis vietos kurioje bū
tų galima pasislėpti nuo krentančių bom
bų. O tokių vietų tame parke nebuvo: 
vien šimtamečiai medžiai, po kuriais nuo 
bombų nepasislėpsi; lygi pieva, tik kur ne 
kur kažkieno ir kažkam išrausta -duobele 
paįvairinta. Taip ir apsistota prie tokių 
duobelių: krisi, va, į vieną iš tokių ir atsi
duosi likimui. O jeigu bomba tiesiog ant 
viršaus arba visiškoje artumoje, kas tada 
tavo kūno liekanas besuras ir kas pasirū
pins išaiškinti, kas toks esi buvęs?

Kaip įkyrūs uodai tokios mintys suka
liojosi galvoje, nešantis į vargingas bara- ' 
kų patalpas spekuliacinėmis kainomis nu
sipirktas duonos ir žuvies korteles.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite

Jos visad rašo
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DR. ANNA BALIONAS 
akių# ausų, nosies 

IR GERKLĖS ligos 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telefu PRospoct 83229 

Rezid. telef.: WAlbrook 5-5076 
Kasdien nuo L“ '; ,

nuo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaru

P cntriVic a p i e r e
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

STUDENTU KON
10 ikįjlž vai ryto. 

Ligonius priima tik susitarus

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadien-au 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, ill. 60629 
Telef4 P Respect 6-5084

Rez. tol. 2394683

DR. K. G. BATUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 6444<
- Priima ligonius pagal susi M rimą 
Jei neauiiiepuų skambinti 374^012

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš Įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Piaca 
TaL: FRontiar 6-1882

DR. S. B1EZ1S
..fetefu PKospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penkiadieniais 
Ireciad. ir sekmad. ofisas uždarytas,

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R.ŠERĖNAS 
2047 W. 67th Pi. WAlbrook 5-8063

DR. P£T£R BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

rirmadL, ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šestad. tiktai susitarus.

Df» Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA 
x/uy w. Oist-STREET 

Tol.: GR 6-2400
ai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 

i—i, ’t—9, antrad., penkt. 10—4, ir 
šeštad. 1(P—2 vak

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIU - EISINAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGU A 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

150 DOL. PIGIAU 
SPALVOTA TV — 

RADIJAS - PATEFONAS

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v.

TeU HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

V.

Treč. ir šeštad. uždaryta
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS 
C H 1 R U R GA S 
Priirna tik susitarus, 

Valandos: pinnad.. ketvirtai, 5—8,

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-97001 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
24S4 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta. _

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMET RISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko- akinius ir 

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

Skubiai sutvarkome visus kelionės 
reikalus ir neimame brangiau, negu 
nustatyta tikėto kaina. Paruošiame 
tikėtus skridimui į visus Amerikos 
miestus arba bet kurią vietą pasau
lyje.

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

Jeigu kas nori 1971 m. iškviesti 
savo gimines iš Lietuvos, tai jau da
bar turi pradėti. Atvažiuokite arba 
įkreipkitės laišku, telefonu ar tele
grafu šiuo adresu:

Kreipkitės į

. WALTER RASK - RASCIAŲSKĄ .

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ąve. 
Chicago, Illinois 60643

! Tel. 238-9787-8

DR. LEONAS SEIBUT1S "naujienos" kiekvieno
INKSTŲ, PŪSLES IR

PROSTATOS CHIRURGIJA DARBO ŽMOGAUS
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų, DRAUGAS IR BIČIULIS
Ketvirtad. nuo 6—8 vak.

Ofiso t.i.ų 776-2880 t XIXXXXIXT Z ZXXXXXXXXXXXXT
Naujas rez. telef.: 448-5545 Į

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tel. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., antrai, trečiai, 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

DR. V. P. TUMASONIS
chirurgas

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu EE 4-2123 
jei neatsiliepi*, tai telef. GI 8-6195

Oar wildlife has do defense 
against the careless use of fire. 

So please foOo*r Smokey*s ABCs: 
Always hold marches till cold.

them again. Crash all 
smokes dead out.

Please! Only yoa can 
prevent forest fixes

The NationaT Students Asso
ciation (NSA) paskelbė, kad : 
ateinančių metų gegužės 1 d. 
jie drauge su kitomis karingo
mis taikos grupėmis susirinks 
Washingtone paskelbti karą ka
rui ir paraližuos Amerikos sos
tinę. NSA buvo Įkurta 1947 m. 
tikslu rūpintis studentų gerove 
ir gyvenimu universitetų sto- 
vykiose, bet per savo 23 gyva-l 
vimo metus j Į buvo tik radika
lų tribūna ir veiklos tramplynu. 
Jų metinės konvencijos yra pra
vedamos kraštutinės diktatūros 
metodais, tad vadovybės pakei
timai demokratiniu būdu nėra 
Įmanomi. NSA yra sudaryta iš 
palyginamai ne daugelio kole
gijų bei universitetų studentų 
atstovybių, kurios dažnai nesi
skaito su studentų daugumos 
valia ir nekreipia dėmesio į bal
savimo rezultatus įvairiais po
litiniais klausimais bei studen
tų reikalais;

Liberalai konservatyvi, taip 
pat griežtai prieškomunistinė 
studentų organizacija Young 
Americans for Freedom (YAF) 
įsteigė specialų komitetą, pava
dintą Studens To Oppose Parti
cipation in The National Stu
dents Association (Stop NSA), 
paskirdama Albert O. Forrester 
nacionaliniu koordinatorium su 
būstine Houston mieste (4723 
Richmond Ave), Texas valsti
joje. Jis pradėjo energingus žy
gius panaikinti šią organizaci
ją, kaipo nepataisomą, išleisda
mas informaciją apie NSA ža
lingus Amerikai ir studentams 
darbus bei kitokią medžiagą. Pa
naikinimo planas yra labai pa
prastas ir aiškus: kolegijos ir 
universitetai turėtų atšaukti sa
vo atstovybių dalyvavimą NSA, 
nesiųsti delegatų į metinius kon
gresus ir nutraukti bet kokią pa- | 
galbą bei ryšius.

Nors NSA kalbėtojai sako, kad 
jie atstovauja visai Amerikos 
studentijai, bet tikrumoje vos 
15% visų aukštųjų mokslo įs
taigų yra jos nariais. Dalis tų 
dalyvaujančių kolegijų yra pa
vadintos šventųjų, šventesniais 
kaip šventųjų ir religinio pobū
džio vardais. Tai pat yra vals
tijų, mieštų ir apskričių išlaiko
mų. Žvelgiant į tai ir paviršu
tiniai , galvojant, atrodo, kad 
YAF planas gali būti lengvai 
įvykdomas. Betgi žinant radi
kalų veržlumą, iškalbingumą, 
brutalumą ir gaunama visoke
riopą paramą, yra aišku, kad 
YAF pasiryžo sunkiam ir ilgam 
darbui. Organizacijos ir komi
teto veiklą remia vadinamoji 
tylioji dauguma, bet tai pasireiš
kia tyliomis mintimis ir bebal
siu pritarimu, kas reiškia maž
daug tiek pat, kiek pakėlimas 
kepurės, praeinant pro elgetą.

10 metų egzistavimo istorijon 
YAF Įrašė didelius darbus. Jie 
suruošė komunizmo teismą, iš
leido filmą apie jį, išvysto akci
ją prieš Amerikos vidaus prie
šus, leidžia periodinius ir in
formacinius Reidinius, parodan
čius tikrąjį komunizmo veidą 
bei radikalų siekimus. Organi
zacija turi virš 500 skyrių Įvai
riuose universitetuose ir kole
gijose. Nariais priimami ir ne 
ne studentai. Informacijos gau
namos YAF centre, 1221 Mas
sachusetts Ave. NW, Wash
ington, DC 20005.

SKAITO VISŲ
Kuo baikis* ši I SROVIŲ ŽMONĖS : DARBINEI feXr^a sūr KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO- 

NALAI, DVASININKAI, VALS- 
Į TYBININKAI, MOKSLININKAI, 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

HONG KONGĄ 
Hin, 7 metų amži 
žaisdamas arti la 
aukšto apartment 
gumą iššoko pro 1 
tęs 8 aukštus pa 
zentinio stogelio, 
šum pirmame ai 
krautuvės lango, 
brezentą lyg gun 
atsimušęs nušoko 
visiškai nesusižei

Susirinkimų ir parengimų

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antb 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harhm Ava. — 586-1220

BEVERLY HILLS GBLINYČIA
GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

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

SKAITYK "NAUJIENAS" - L
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 1 -J

TEISINGIAUSIAS ZINIAS pirkite jav. taupymo bonus

■ autfm u 

mjjis 
I——-B TOOTS

ir progai

NAUJI!

— Eržvilko Draugiško Klubo susi
rinkimas įvyksta trečiadienį, rugsėjo 
2 d., 8 vaL vak. Vengeliauskienės sa
lėj, 4500 So. Talman Avė. Nariai pra
šomi atsilankyti, nes yra daug svarbių 
ręikalų aptarti. Po susirinkimo bus i 
užkandžių.

E. McNamee, nut rast

— Lietuvi v Brighton Parko Motery j 
Klubo susirinkimas įvyksta ketvirta-] 
dieni, rugsėjo 3 d., 8 vai. vak. Venge- į 
liauškienės salėj, 4500 So. Talman 
Avė. Nares prašome atsilankyti, nesi 
yra svarbių reikalu po atostogų. Po 
susirinkimo bus vaišės.

E. McNamee, nut rast

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
If/ 2533 W. 71st Street
- V. Telef.: GRoovehiU 6-2345-6

Mielą ą Radauskienę, vyrui 
poetui

H1RADAUSKUI 
mirus, gilia ir kartu liūdi

Aįs Antanaitis ir šeima

KAISHIS 
rmaiovičiūtė
i. Artesiaii Avė.

Mirė 1970 ir, 2:30 vai. po piet, sulaukusi 76 metų 
amžiaus. Gimus:

Amerikoje i; .
Paliko nuliai — Charles, marti Marie; Brent, 

marti Dorothy ii anūkai, sesuo Cecilia Pieta, švogeris 
Tadeus ir sesersiis, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašai Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Antradiėnį, :30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios į 
Nekalto Ptasidė.įžnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Lietu/kapinėse.

Visi a. a. Ulinės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyviir suteikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisv “ 
z Nuliui 1 •

* Eiosr anūkai, sesuo.
Laidotuvių ika-Evans. TeL RE 7-8600.

DAUBARAS
99 St., Chicago

gunda, du sūnūs: Josėph ir žmona

Mirė 197G i., 6:15 vai. vakare, Šv. Kryžiaus ligo
ninėje po ilgos ietuvoje.

Amerikoj^ us.

Paliko n
Sonia, Romane dešimts anūku ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstam

Kūnas pasMarquette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street. -

Trečiadienį 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į šv. Parfeoijos bažnyčią, o po gedulingu pamal
dų bus laidoja Kazimiero kapinėse.

- 41 'r, --’4

Visi a. a. ro giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečialotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir s

Nuliūdę

s, marčios, anūkai.

Laidotuviųus ir Sūnus. TeL 476-2345.

1970 m. rugpiūčio mėn. 15 dn lėtus, numirė VilniujeMARCELINJKŠNYS
ŠIAUI^

pedagogas jhatcniatikaš, rašytojaspsuonienininkas, lenkų 
okupacijos metu ilgametis Vilniaujiojo Gimnazijos direk
torius. Gimęs 1874 m.' gegužės mdškių k., Šiaulėnų vis., 
Šiaulių aps.

Skaudžiai išgyvendami gerbiat buvusio direktoriaus ir 
mokytojo mirtį, nuoširdžiai Užjaučklukrą Eleną Kmopicnę, 
jos šeimą bei kilus gimines ir karti

Buvę Vilnitidžiojo Gimnazijos 
auklė ir apylinkėse

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKI
SENIAUSIA. IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asšociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

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

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

STEP, C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69lh STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITŠS naujienose
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Kambodžos sostinėje Pnompene yr^ daug įvairiu šaltiniy. Komu
nistai kelliais atvejais bandė pasiekti PPnompeną, bet jiems nepa- 

’ vyko. Net ir labai neramiais laikais motina atsiveda vaikus prie fon
tanu, kad galėtu pasidžiaugti įvairiomis skulptūromis ir tryščančiu 

vandeniu. •

(savaitę padarė pradžią, išvaly- 
! damos Poplar upelio 160 jardų 
tarpą, ištraukdąmos 13 padan
gų, 50 galionų aliejaus statinę, 
du toiletus, vieną kibirą žuvų, 
kelis paukščių narvus ir nesu
skaitomą kiekį bonkų ir skardi
nių.

Ašarinių dujų rūšys
Chicagos policijos departa

mentas nustatė taisykles, ko
kias ašarinių dujų rūšis kokio
mis progomis vartoti. Aašari- 
nių dujų esančios 2 rūšys: C-N 
ir C-S, iš kurių C-N esanti leng
vesnė ir vartotina uždarose vie
tose, viduje, kadangi greičiau iš
garuoja. C-S esanti sunkių dujų 
rūšis, stipri priemonė riaušėms 
kontroliuoti atvirame lauke.

__________eaeasdbssBsaBSMM* .-n------------ --- .-.y 
HELP WANTED — FEMALE HELP WANTED — FEMALE

D«rblninkly Rwlkfr • Dcrbinlnkly Rdkto

NURSES WANTED
Full Time: 7 A.M. to 3 P.M. and 3 P.M. to 11 P. M. 

ALSO
PERMANENT RELIEF NURSES 

With California Registration or eligible. Liberal Personnel 
policies. Write or call

PACIFIC GLEN HOSPITAL
712 So. PACIFIC AVE., GLENDALE, CALIF. 91204 

(213) 241-5131
 An Equal Opportunity Employer •

EXPECTANT MOTHER 
NEEDS HOUSEKEEPER.

eaning & care of’ 4 "children, 3 
age. One block from transpor- 
n in Glenview. Salary open.

Must speak English.

WANT WOMEN
For cleaning 
school 

tation

IMMEDIATE OPPENINGS 
for female folding 

MACHINE OPERATORS
We win train you. With or wi 
experience. Good Hours. Stead 

ployment.

or without 
Steady em-

REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE 
Nar. ai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidento

2212 W. Cennak Road Chicago,' I1L Virginia 1-7141

Vėl nušovė žmogų
Penktadienio naktį žmonės 

išgirdę- šaudant pašaukė polici
ją, kuri rado tuščioje aikštėje 
prie 2270 N. Lincolnl Avė. per 
vidurius peršautą baltą žmo
gų, kurs mirė vos į ligoninę nu-

WANTED 
CLERK — TYPIST

W. si e small Loop Office. 
Salary open.
CaU 782-1344

“A good place to work”.

AMERICAN ENVELOPE CO 
3100 W. GRAND AVE.

826-5000 •

SECRETARY-

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI. 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospęct 8-^33
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS

• PATVIRTINTI
• PAJAMŲ

RKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS 
3RTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI 
MOKESČIAI — INCOME TAX

fl $ CHICAGOS IR* 

:| APYLINKIŲ
*- - \

-1 ♦

Čikagos miestas mažėja 
į Tuo tarpu, kai kiti miestai au- 
£a kaip ant mielių, Chicagos 
miestas per 10 metų sumažėjo 
'6,3 nuošimčiais.

Naujausiai paskelbtais cenzo 
daviniais, Chicagos miestas, dar 
1960 metais turėjęs 3,550,404 

^gyventojus, dabar beturi 3,325,- 
263, tuo tarpu kai užmiesčiai pa-

SIUNTIN1A! Į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, I
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 į 

>■

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

— I *•

HOME INSURANCE

Calk Frank Zapolis 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

jias lire and CasualtyCompany

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

didėjo 5.9 nuošimčiais: Cook 
apskritis, Į kurį įeina Chicagos 
priemiesčiai, iš 5,129,725 gyven
tojų 1960 metais padaugėjo iki 
5,430,075 1970 metais. Tik ke
turi priemiesčiai, kurie yra ar
čiau paties miesto — Berwyn, 
Brookfield, Cicero ir Glencoe ne 
tik nepadidėjo, o priešingai — 
neteko gyventojų.

Gyventojų netekimas Chicagai 
gali būti nuostolingas, kadangi 
ji nebegaus kai kurių federalinių 
fondų, skiriamų pagal gyventojų 
skaičių. Fondai gali būti suma
žinti švietimui, sveikatai, butų 
statybai ir transportacijai.

South Shore geležinkelis 
trečdaliu kelia važmą
Chicagos South Shore ir 

South Bend geležinkelis kreipėsi 
į Illinoj aus ir federalilnes val
džias, prašydamas leisti pakelti 
važmos kainas vidutiniškai dar 
32.1 nuošimtį. Linija skundžia
si per praėjusius 3 metus nusto
jusi iš keleivių važinėjimo 2 mi
lijonus dolerių.

South Bend traukinėliai važi
nėja iš Chicagos (Randolph St. 
ir Michigan Ave.) palei “Sandū- 
nus”, per Michigan City iki 
South Bend ir suvežioja kasdien 
po 10,000 žmonių, didžiausia da
limi iki Gary. -

South Bend linijos važmos 
kainos jau dabar skaitomos vie
nos iš brangiausių.

> 

\ *

Vaikai valo aplinką
Jaunųjų Prekybos Rūmai EI- 

gine šį pirmadienį nuo 2 valan
dos popiet, suorganizavo Fox 
upės valymo talką, kurios metu 
virš 100 savanorių trauks iš 
upės suvaikąs ir kitokias sąna
šas ir ieškos tikrųjų taršos kal
tininkų.

Skaučių būrelis jau praeitą

vežtas. Jokių dokumentų nei 
piniginės nerasta. Nustatyta, 
kad jį nušovė plėšikai.

Čikagiškos naujienos
Maxwelll gatvės nuovados po

licijai suėmus vieną, įtartą “12th 
Street Store”, 1355 S. Halsted 
St., sargo Martin Ellis, 67 m., 
nužudymu, pasisekė suimti iš 
eilės ne penkis banditus, susietus 
su keliomis žmogžudystėmis.

Pirmieji du suimtieji David 
Wilson, 24 m., ir Louis Haggins, 
23 m., betardant išdavė dar du, 
o tie du dar vieną, ieškotus dėl 
Walter Anderson, 65 m., nužu
dymo. Jie yra David Harris, 18 
m., Roy Haynes, 23 m., ir John 
Stewart, 23 m. Visi tos apylin
kės gyventojai, ;o Haggins gy
venęs net pačioje 18-tos gatvės 
kolonijoje, 717 W. 16th Street.

James Allen, 19 m., už 1969 
m. sausio 24 dieną detektyvo nu
šovimą kriminal. teismo jury 
pripažintas kaltu. Prokuratūra 
reikalavo mirties bausmės. Bau
smę teisėjas paskelbs šį trečia
dienį.

T TRUMPAI J

dy 5 days per v 
Apply in person.

Steady 5 week.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

with good short-hand & typing for 
export Dept. Also a lady for dic

taphone and general office work.
CALL 

379-1121

2735 WEST 71st STREET

Ask. for Mr. ZIVAD

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

MAINTENANCE
With knowledge of amonia, systems, electrical, plumbing 

and welding. -

Experience preferred for a fine meat packing- company, 
near loop location, steady, day work.

Call CA 6-6593

SIUNTINIAI I LIETUVA
' COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tai. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tol. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
—I ■■■ k. HI I. .11

---- ------------- - -------------- - - ■»
MOVING — Apdraustas perkraustymas

Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 
įrankiai. Hgų metų patyrimas.

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

S.  —... ■ .. ■■ . --------------- —✓

— Juozas V. Rachunas, de
legatas i Illinois konstitucijos 
konvenciją, buvo Įnešęs pro
jektą, kuriuo piliečiai būtų ap
saugomi nuo neriboto mokes
čių kėlimo, bet daugeliui dele
gatų nedalyvaujant paskuti
niuose posėdžiuose, projektas 
nepriimtas. Laike konvencijos 
J. V. Rachunas buvo veiklus 
delegatas, Įgijo daug pažinčių 
ir visų rinkėjų pasitikėjimą.

— Prof. Jokūbas J. Stukas 
gyv. New Jersey valstijoje, iš
rinktas Lietuvos Vyčių Centro 
Valdybos pirmininku. Praei
tyje šios organizacijos nariai 
savo laiškais ir laikraščių re
dakcijoms, kolumnistams, val
džios pareigūnams bei įtakin
giems asmenims kėlė balsą 
prieš neteisėtą Lietuvos oku- 
pacjią, informuodami apie se
nosios tėvynės ir jos žmonių 
reikalus.

— J. Gradinskas, savininkas 
elektronikos reikmenų krautu
vės Brighton Parke, grįžo iš atos 
togų, kurias praleido Michiga- 
no valstijoje. Jis yra šios sri
ties specialistas ir savo klien
tams tinkamai patarnauja. 
Krautuvė atdara įprastomis va
landomis

— Neris Real Estate, persi
kėlusi Į naują vietą— 3009 W. 
63 St., greitai Įgijo vietos gy
ventojų pasitikėjimą, nes dau
gelis lietuvių pažįsta kaipo ge
rus kaimynus, rimtus ir tiesaus 
būdo žmones, kurie savo pa
žadus išpildo.

— Šv. Kazimiero vienuolyno 
seselė M. Regina Mary baigė St. 
Xavier kolegiją ir gavo Baka
lauro laipsnio diplomą. Ji mo-

ko Dievo Apvaizdos parapijos 
mokykloje. ; <

— Louis Dobus, Common 
Counsel of Parcitipating Orga
nizations ryšininkas, tos. orga
nizacijos susirinkime pareiškė, 
kad miesto planuotojai ir kitos 
administracinės .Įstaigos yra 
paruošusios planus, pakeisti 
zon ųnuostatus ir pastatyti dau
giaaukščius namus tuo būdu 
integruoti kai kurias apylinkes. 
Tie planai prieš rinkimus ne
rodomi. To Čikagos pietvaka
rių apylinkės organizacija rei
kalauja, kad tūtų paskelbti.

— Bostono Lietubiar^KalbL 
ninkai bene bus pirmieji pra
dėję domėtis ir veikti dabar
tiniame lietuviu kalbos darbo 
srityje. A. ir D. Giedraičių 
laiškas Darbininkė, 7. 29 š. M. 
buvo pirmas susirūpinimo žo
dis, tartas jauniems kalbinin
kams skatinti Pastarosiomis 
dienomis P. Viščinis savo ra
dijo programoje esąs labai 
įsakmiai išdėstęs bostonie
čiams prof. P. Joniko duome
nis spaudoje apie lietuvių kal
bą Čikagos Universitete ir apie 
Lietuvių Fondo Įsteigtą litua
nistinių studijų fondą. Jis kvie
tęs ir prašęs bostoniečius nau

FACTORY HELP
FULL TIME. ONLY ■

■ - *■ .-

Paper converting experience helpful. 
Excellent Company benefits including 

Profit sharing.

FOIL LAMINATIONS

RAY ROLE

DRILL PRESS
AND

MILLING MACHINE

Full time.

2323 NORTH KNOX

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

DĖL LIGOS PARDUODAMA KABINA 
IR RESTORANAS, modernus 4 kam
barių butas. Pramonės apylinkė, ge

ras biznis. Skambinti BI 7-1243.

MOVING: 
Must sell Bridal Shop. 
Downers Grove area. 
$3,000 or make offer. 

964-0561 between 8 and 4 
969-0272 anytime.

or
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Italijos mady meistrai siūlo europie
čiams paveiksle matomus drabužius, 
bet didelio susidomėjimo tokiais dra

bužiais jaunimas nerodo.

BEVEIK NAUJAS 5% kamb. bun- 
galoww Brighton Parke. Įrengtas rū
sys, garažas.

3 BUTŲ MORAS Brighton Parke. 
5, 4 ir 3 kambariai. Viename bute yra 
3 miegami.

MORO BUNGALOW, 6 kamb., įreng
tas skiepas. 60-ta ir Francisco.

1% AUKŠTO. 6 ir 5 kamb. moder
nūs butai, modernios virtuvės ir vo
nios. Įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. mokyklos.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil
dymas. garažas,- geros pajamos. Gera 
vieta, Brighton Parke.

NOTARY PUBLIC. INCOME TAX 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

LAIMĖ BELDŽIASI
Prie 29-toš it Quinn išnuomojamą su 
teise nupirkti 2 butai po 4 kambarius, 

’ gazu ir alyva šildomi.

Tik $100 mėnesiui.
Mokėjimas padengia mokesčius, nuo

šimčius ir apdraudą pirkiniui už

/ $9^00.

W. F. SMITH & CO.
' HU 8-5700

KAIP PIRKTI GERĄ NAMĄ?
r

PAŽIŪRĖKITE. 2 butų po 3 mie
gamus tvirtas mūras. Gražūs įrengi
mai. garažas, arti mūsų naujo ofiso. 
$30,500.

7 KAMB. MŪRAS, 2 auto mūro ga
ražas, moderni virtuvė, gazo šilima, 
prie Maria HS. $19,900.

BIZNIO MŪRAS. 3 butai, patogi 
ofiso patalpa, gera gatvė Marquette 
Parke. $43,000.

PINIGU ARUODAS. $11.000 paja
mų. Gražus, Įspūdingas mūras. Kai
na $45.000.

SAVININKAS KITUR. Už $88,000 
atiduoda 8 apartamentų 14 metu mū
rą prie Evergreen Plaza. $14,000 pa
jamų.

PAŽIBA. 5 butu mūras žaliam 
1 Marquette Parke. Teiraukitės asme
niškai. Bus gaila nenupirkus to pui
kaus namo. '

4 BUTU MŪRAS. Nauja gazo šili
ma. šviesūs erdvūs kambariai, mūro 
garažas, gera vieta. Po derybų — 
$44.000.

9 KAMBARIU 12 metu fabrikante 
rezidencija. 5 miegamieji. 2 vonios, 
mūro garažas, graži vieta. Apie 
$40,000.

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

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap 
draudą, ,v§ĮĮda notariatas. *

LAIKROOtlAF M»ANG«=MVB*»
Pardavimas ir Taisymu 

2646 WEST 69th STREET 
Tol.t REoublk 74941

DAŽAU NAMUS 
K VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd St.
Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

dotis čikagine programa pa-' 
ruošti sau jaunų kalbininkų. 
Bostonas yra Lietuvių Enciklo
pedijos būstinė, jam ir tinka 
išeiti priekin su lietuvių kalbos 
dalyku.

— Augis ir Stan. Rakauskas 
yra jaunių beisbolo komandos 
Dodgers žaidėjai Ta koman-j 
da laimėjo Brighton — Kelly 
apylinkės pirmenybes.

♦ Kviečiame tėvus registruoti 
savo vaikučius į Varnas Mon
tessori židinėlio lietuvišką kla
sę, kurioje mokslas prasidės š. 
m. rugsėjo 10 d. 9 vai. lyto. 
Registruotis nuo 9 iki 12 vai. 
tel. 776-6667 arba vakarais 
PR 8-6514. (Pr).

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

SAVININKAS PARDUODA 8 kamb. 
10 metu mūro narna Brighton Parke. 
$32,000.' Tel. 347-0973 no 6 vai. vak. 

arba savaitgaliais.

5 PO 4 IR 1 RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin, langai, šildymas gazu. gara
žas. Marnuette Parke. $52.000.

APYNAUJTS 3 BUTU MŪRAS, ši
luma gazu. aliuminijaus langai, platus 
sklypas Gage Parke. $45.000.

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma «zu. Aliuminiiaus lan
gai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. $21 ono.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinė* virtuvės, nauja šiluma gazu, 
Aliuminijaus langai. 2 aukštu mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette

50 PW>U BIZNIO SKT.YPAS. Mar- 
nnette Parko ribose. Labai prieinama 
kaina.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

SIUNTINIAI
I LIETUVA 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

DIdalls pasirinkimas (vairių pra- 
klų. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
' Namu Statyba Ir Remontas

■■111 ■ " ........ — uh
APDRAUDŲ AGENTŪRA: 

namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio. ;

Patogios ilsimoka ! 
|imo S4ly9««.

3. BACEVIČIUS 
6455 Sa. Kadžio Ava. PR 8-2233 

b _

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning | naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningą! Ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave., 
CHICAGO, ILL. 80609 

TeL: VI 7-3447

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir ♦. ♦.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas Ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

LA 1^047 
Įkainavimai veltui. krelpHtčc bet kada


