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DIDEja jAV DARBININKU NEPASITENKINIMAS*

ŽIAURI R. PAKISTANO OKUPACIJA
NEW DELHI. — Apie padėtį Pakistane rašo “New York 

Times” korespondentas Sydney Schanberg, birželio 30 d. ištrem
tas iš Rytinio Pakistano. Jis sako, kad Vakarų Pakistanas yra 
pavergęs Rytų Pakistaną, ir vykdo savo okupaciją žiauriausiomis 
priemonėmis. Negaudamas darbininkų keliams ar tiltams tai
syti, kariuomenė sugaudo bengalus, juos išrengia, nuima batus, 
nuskuta galvas ir verčia dirbti sunkiausius darbus. Vis daugiau 
kareivių iš vakarų atvyksta į rytinę provinciją, dažnai civiliais 
drabužiais. Gatvių pavadinimai pakeičiami, nuimant lentas su 
•bengalų didvyrių vardais ir uždedant naujus pavadinimus. Daacos 
mieste garsi Shankari Bazar gatvė pavadinta Tikka Khan gatve. 
Tikka Khan yra Rytų Pakistano karinis gubernatorius, kurį ban- 
galai trumpai vadina “skerdiku”.

STREIKAI VYKSTA VARIO PRAMONĖJ, 
UOSTUOSE, TELEFONO ĮSTAIGOSE 
WASHINGTONAS. — Vis didėja darbininkų nerimas ir ne

pasitenkinimas vyriausybės ekonomine politika, šį mėnesį tas 
nerimas pasireiškė streikais. Vakar pradėjo streiką telefono dar
bininkai, kurių visoje Amerikoje streikuoja 400,000, o Čikagoje 
ir apylinkėse — 24,100. Automatinių linijų darbas mažai susi- 
trukdys, tačiau sustos visi naujų telefonų įvedimai ar pataisymai. 
Streikas gali užsitęsti mažiausiai dvi savaites. Amerikos komu- 
nikaciji] darbininkų unija reikalauja lygių atlyginimų moterims, 
reikalauja didesnių atlyginimų visiems, didesnių pensijų, medici
nos apdraudos ir kitų pagerinimų.

Kariuomenė treniruoja Rytų 
Pakistane sau ištikimus biharų 
genties musulmonus valdyti 
miestus ir kaimus. 'Daugelio 
bengalų skerdynes sukėlė ne ka
riuomenė, bet vietiniai biharai, 
kurie skirtingi nuo bengalų. Pa
stariesiems neduodamos aukš
tesnės vietos. Bengalų kalba 
krautuvių pavadinimai pakeičia
mi į urdų (Vakarų Pakistano 
kalba) arba į anglų kalbą.

Išžudžius apie 200,000 gyven
tojų ir 6 milijonams išbėgus į 
Indiją, daug ūkių pasiliko ap
leisti, žemė nedirbama.

Bengalai irgi yra musulmonai, 
tačiau jų kultūra, kalba, gyve
nimo būdas labai skirtingas nuo 
Vakarų Pakistano punžiabų. 
Nors didesnė dalis gyventojų 
gyveno rytuose ir jie daugiau
uždirbo užsienio valiutos, vaka
ruose ta valiuta buvo investuo
jama ir valdžią sudarė pundžia- 
biečiai. Vakarų vadai valdė ka- 

. „riuomenę, vakaruose buvo Estą-.
tomą pramonė. Rytų Pakista
nas; buvo reikalingas tik pinigam 

-..-.uždirbti-.
.Vakariečiai bengalų gyvento

jus bando atkalbėti nuo jų kul- 
, < tūros. Mokyklose verčiama vai- 

. -kus-mokyti- ųrdų kalbos.
. Bengalų .sukilimas nesibaigė.

■ Partizaninė veikla vis didėja, vis 
daugiau susprogdinama kelių ir. 
tiltų bei elektros jėgainių. Ko- 

c . respondento nuomone, Pakista- 
... no valdžios bėdos rytų provinci-.

joje dar nesibaigė,’ nors ji ir 
. tvirtina, kad sukilimas’Užgniauž
tas ir viešpatauja tvarka ir ra- 

. . mybė.' ’ Bengalų pasipriešinimas 
ir kovos gali .'užsitęsti ilgą lai
ka.’

’ * i-* *- ** . - į

; Maroke mažai 
beliko generolų

.. RAHATĄS.. — Maroke sukili- 
. :,mo. vadų egzekucija įvyko ant

radienį, 11:15 vai, ryto. Valdžia 
“įgrojo” visą sušaudymo eigą 
į juosteles ir skelbė pakartoti
nai per radiją.. Sušaudymas įvy
ko Camp Mouly Ismail, Keturi 
generolai, penki pulkininkai, vie- 

,r nas.majoras, viso 10 žmonių, bu- 
vo atvesti į parado aikštę, kur 

. jau. stovėjo kąs 10 pėdų įkasti 
. stulpai.. Surakintomis rankomis, 

uniformuoti'karininkai buvo pri
rišti prie stulpų. Karininkų aht- 

... pečiai ir kiti .ženklai buvo nu
plėšti. .

. ..į . Prieš sušaudant Visi pasmerk- 
tieji, šaukė ‘^Tegyvuoja karalius 
Hašsanas!” Sušaudytų tarpe 
buvo Marrakesho karinės įgulos 

. . viršininkas gen. Habibi. Po ko
mandos: “Pasiruošk, taikyk, 
šauki” pasigirdo įsakymas ka- 

. j-ėiviams eiti ir apspiaudyti nu- 
?.šautųjų kūnus.,Kareiviai, žiau

riai- klykaudami, taip ir padarė. 
r .Oficialiai pranešta, kad kara
liaus baliaus užpuolime Žuvo net 
93 asmenys, karaliaus svečiai ir 
sukilėliai; Po sukilimo suimtų

1$ VISO PASAULIO

GRASS VALLEY. — Nuoša- 
lioje stovyklavietėje prie Meškos 
upės, 50 mylių nuo Sacramento, 
Kalifornijoje, stovėjo 17 pala
pinių, kuriose gyveno atostogau
tojai. Staiga iš kažkur pasirodė 
stambus vyras su pjautuvu ran
koje. Jis du asmenis sukapojo, 
tris sužeidė ir dingo krūmuose, 
šerifo policija ieško nežinomo 
piktadario, kuris juokėsi, ste
nėjo, urzgė, žudydamas, kaip 
gyvulys.

ATĖNAI. — Amerikos amba
sadorius Graikijoje Henry Tas- 
ca buvo Italijoje susitikęs ir kal
bėjosi su nuverstu Graikijos ka
raliumi Konstantinu.

BELGRADAS. — Jugoslavi
jos teismuose draudžiama mo
terims tarnautojoms dėvėti trum 
pus sijonus ar “hotpants”. Tei
sėjai tūri visada būti su švar
kais ir kaklaraiščiais. To rei
kalaująs teismų orumas.

Varšuva. — Lenkija skelbia, 
kad jos knygos yra verčiamos į 
80 kalbų. .........

LA SPEZIA. — Italijos pi
lietė Gattorohchieri gavo teis
mo skyrybas. Ji yra 103 m. am
žiaus. Jos vyras 1915 m. išvyko 
Argentinon ir ji daugiau jo ne
matė. Teismas panaikino jos ve
dybas.

MILMAUKEE. — Amerikos 
Liuteronų bažnyčios Missouri 
sinodas paskelbė akciją surasti 
bent 125,000 naujų liuteronų 
bažnyčios narių. Amerikoje 
šiam sinodui priklauso 2.8 mi
lijonai tikinčiųjų.

Viešai badauja 
Maskvos įstaigoje 
MASKVA. — Užsienio kores

pondentai praneša apie Georgi- 
jos, Sovietų Sąjungoje, žydų ba
do streiką Maskvos Telegrafo 
įstaigoje. Iš viso ten sėdi ir nie
ko nevalgo 33 žydai, reikalau
dami valdžios leidimo emigruoti 
į Izraelį.

; Pranešdami apie šį streiką, 
korespondentai prideda, kad 
praėjusią savaitę Maskvoje vie
šai badavo Lietuvos žydų grupė, 
tačiau po dviejų; dienų ji išva
žiavo namo. Paskutiniu metu 
tokių sėdėjimo streikų Mask
vos įstaigose padažnėjo. Jais 
žydai bando atkreipti pasaulio 
spaudos dėmesį ir tai jiems pa
vyksta..

Georgijos žydai visi pasipuo
šę Dovydo, žvaigždėmis ir jer- 
mulkėmis. , .

skaičius siekia tūkstančius. Ka
riuomenė liko be aukštųjų vadų.

Maroko kareiviai užėmė Libi
jos ambasadą ir suėmė diploma
tus. Apie jų likimą žinių nėra.

Glasgovo Škotus labai supykino Clydebank laivu dirbtuvių uždarymas. škotai rengia demon
stracijas ir reikalauja pašalinti premjerą Heath iš pareigu.

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIAMS
NUO BRAŽINSKŲ - į

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojam visiems LIETUVIAMS, kurie mūsų 
sunkią padėtį užjaučia ir padeda mums moralei ir materialei. 
Už tai mes labai dėkingi. Siunčiam nuoširdų lietuviška AČIŪ, 
AČIŪ.

Pranas Bražinskas
Algirdas Bražinskas 
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Reiks įrodyti 
reklamų teigimus 
WASHINGTONAS. — Fede

ralinė prekybos komisija parei
kalavo iš septynių automobilių 
^gamybos jmonių, kad jos savo 
reklamuojamus automobilių pri
valumus dokomentuotai pagrįs
tų ir įrodytų savo garsinimų tei
singumą. Taip, Fordo bendrovė 
paprašyta įrodyti, ar tikrai jo 
gaminamas LTD modelis “yra 
700 nuošimčių tylesnis”. Chev
rolet© “Chevelle” gamintojai tu
rės pagrįsti tvirtinimą reklamo
se, jog “109 privalumai prilaiko 
jį nuo senėjimo prieš laiką”.

Amerikos žmonės, įvairių pre
kių vartotojai, seniai žino, jog 
reklamomis pilnai tikėti nega
lima, tačiau įvairūs nebūti ga
minių privalumai vis skelbiami 
lengvatikiams apgaudinėti. Pa
staruoju metu vyriausybės įs
taigos vis dažniau išeina prieš 
tokius melagingus,- nepagrįstus 
garsinimus.

Įvairius paaiškinimus dėl sa
vo gaminių nepaprasto “tobu
lumo” turės duoti ir užsienio 
bendrovės; Volkswagen, Nissan 
ir Toyota. Iš viso, dokumentų 
įrodymų reikalaujama 60-čiai 
įvairių garsinimų pagrindimui.

Jordanas puola' 
palestiniečius

BEIRŲ-TAS. — Arabų palesti
niečių vadovybė vėl skundžiasi, 
kad. Jordano kariuomenė pra
dėjo puolimus palestiniečių sto
vyklose. Jarash stovykla apšau
dyta sunkiaisiais ginklais. Jor
dano . kariuomenė panaudojusi 
tankus ir šarvuočius.

Jordanas sako, kad jis tenori 
garantuoti savo suverenines tei
ses savoje teritorijoje ir nori, 
kad partizanai savo energiją ir 
lėšas daugiau skirtų kovai prieš 
Izraelį, o ne prieš Jordaną. Pa
lestiniečiai skundžiasi, kad Jor
dano vyriausybė yra nutarusi 
išnaikinti partizaninį judėjimą.

Egipte suvažiavusi Palestinos 
arabų taryba skelbia, kad Jor
danas pradėjęs genocido veiks
mus prieš palestiniečius.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Pagerėjo britų 
prekybos balansas
LONDONAS. — Britanija pa

skelbė, kad jus prekyba su už
sienio šalimis birželio mėnesį 

'davė 93.6 milijonus perteklių. 
Akcijų kainos biržose pakilo ir 
anglų svaras po šio pranešimo 
sustiprėjo.

Ilgą laiką britų prekybos ba
lansas buvo nepalankus, nes bri
tai daugiau užsienyje pirkdavo, 
negu parduodavo. Tik nuo-1969 
metų vidurio reikalai pasitaisė. 
Prie to prisidėjo ir svaro nu
vertinimas 1967 m.

Paskelbtas prekybos pertek
lius yra tik iš vadinamu mato
mų sąskaitų — iš eksportuotų 
prekių. Nematomos sąskaitos 
duoda Britanijai nemažai paja
mų už finansines transakcijas, 
laivininkystę, draudimą ir tu
rizmą.

♦ Texas valstijoj siaučia ark
lių ir mulų miego liga, atėjusi iš 
Meksikos. Ja- susirgo ir keli 
vaikai.

♦ P. Vietnamo vicepreziden
tas Ky paskelbė atvirą laišką, 
kuriame jis atsiriboja nuo pre
zidento Thieu politikos ir kal
tina jį savo senų pažadų netęsė- 
jimu. Ky skelbia, kad jis kan
didatuos į prezidento vietą. Jis 
kaltina savo buvusį draugą dik
tatorius ambicijom.

Iš Kinijos sugrįžę Austra
lijos darbo partijos atstovai pa
skelbė, jog Kinija nieko netu
rinti prieš šaukti naują Žene
vos konferenciją .svarstyti Indo- 
kinijos reikalų.

♦ Kapitonas Culver, kuris 
JAV bazėje Anglijoje buvo pri
pažintas ; kaltų už dalyvavimą 
demonstracijoje prieš karą, bu
vo nubaustas 1,000 dol. pabau
da ir papeikimu. Tai labai švel
ni bausmė.

Buvęs prokuroras Thomas 
Foran paskelbė Čikagoje, kad 
jis kandidatuos į Illinois guber
natoriaus vietą, jei demokratai 
ji išrinks kandidatu.

Belfaste teroristai nušo
vė dar vieną britų kareivį.

šachmatininkų pasaulio pir
menybėse Fischeris vėl nuga
lėjo Larseną ir veda 4-0, o Pet
rosian su Koršnojum sulošė jau 
penktas lygiąsias.

TACOMA. — Sulaukęs 82 me
tų mirė advokatas Edgar Eisen
hower, mirusio prezidento D. 
Eisenhowerio brolis. Dabar iš 
septynių Eisenhoweriu brolių 
liko gyvas tik Mil tonas, 71 m.

Jaunas Izraelio kareivis prie Jordano sienos, užsidėifs tradicinę 
žydy iermulką ir maldos kaspinus, meldžiasi į Jehovą.

Gubernatoriaus 
proklamacija

SPRINGFIELDAS. — Guber
natorius Ogilvie Pavergtų Tau
tų. savaitės proga paskelbė ši
tokią proklamaciją.

“The greatness of Illinois may 
be attributed, in part, to attain
ment of a harmonious unity by 
a diverse people.

This democratic unification of 
different racial, religious and 
ethnic backgrounds has given 
Illinoisans a warm understand
ing and, sympathy for the aspi
rations of peoples everywhere. 
It has led them to recognize the 
right of all the people and na
tions of the world to freedom 
and independence.

Citizens of Illinois are linked 
by bonds of family and prin
ciple to those who value liber
ty and justice on every conti
nent and should preserve their 
cultural heritage that has so 
strengthened and enriched our 
land.

They should not forget their 
ties with captive people who 
have been deprived of their 
national independence and their 
individual liberties.

THEREFORE I, Richard B. 
Ogilvie, Governor of the State 
of Illinois, proclaim July 11-18, 
1971, Captive Nations Week 
in Illinois and call upon all ci
tizens to participate in obser
vances of the week.

IN WITNESS WHEREOF, I 
have hereunto set my hand and 
caused the Great Seal of the 
State of Illinois to be affixed.

Done at the Capitol, in the 
City of Springfield this FIF
TEENTH day of JUNE in the 
Year of Our Lord one thousand 
nine hundred and seventy-first 
and of the State of Illinois the 
one hundred and FIFTY-THIRD

Richard B. Ogilvie, 
Governor

John W. Lewis, 
Secretary of State”.

SEOULAS. — Gynybos sek
retorius Laird baigė saugumo 
konferencija Pietų Vietname. 
Jam pavyko sumažinti kai ku- 
kuriuos korėjiečių reikalavimus, 
būtent, daugiau pinigų per trum
pesnį laiką Korėjos kariuome
nės stiprinimui. Amerika paža
dėjo per 5 metus duoti 110 mil. 
dol. kariuomenės sumodernini- 
mui. Korėjiečiai reikalavo 150 
mil. dol. per trumpesnį laiką ir 
naujo ginklų fabriko M-16 au- 
tomatoniam šautuvui gaminti. 
Sekretorius I^aird su tuo nesuti
kęs.

Federalinis teismas užvakar 
vos suspėjo uždrausti geležinke
lio darbininkų .streiką Čikagos 
ir šiaurės Vakarų geležinkelyje. 
Streikas uždraustas iki liepos 23 
d.

Streikuoja vario pramonės 
35,000 darbininkų aštuoniose 
valstijose. Vakarų pakraštyje 
apie 15,000 dokų darbininkų su- 
stadė prekių judėjimą 24 uos
tuose Ramiajame vandenyne. 
Vyksta streikas prieš Western 
Union. Sustojo pašto tarnau
tojų derybos su pašto valdyba. 
Jei čia kiltų streikas, būtų pa
liesti 750,000 darbininkų.’ Rug
pjūčio 1 d. baigiasi derybos plie
no pramonėje, čia unijos vadai 
irgi kalba apie galimą streiką. 
Jau seniai vienu metu nebuvo 
tiek įvairių darbo unijų ginčų 
su darbdaviais vienu metu. Ne
susitarus ir visiems darbinin
kams pradėjus streikuoti, Ame
rikai grėstų didelė krizę.

Amerikos unijų vadai turi 
daug' nusiskundimų. Vienas jų 
— vis didesnis. Amerikos kapi
talo investavimas užsieniuose. 
Daug įmonių steigia skyrius 
Pietų Korėjoje, Taivane, Hong 
Konge, kur yra pigesnė darbo 
jėga. ’

Drabužių pramonės unijos 
prezidentas Potofski pareiškė, 
kad amerikiečiams darbininkam 
tenka konkuruoti su Azijos dar
bininkais, kurie kartais gauna į 
vai. tik 9 centus.

Unijų federacijos prezidentas 
George Meany įspėjo pramonę, 
kad ji kerta šaką, ant kurios pa
ti sėdi. Besivaikydama greitų 
pelnų, pramonė perkelia savo fa
brikus į žemų algų kraštus. Tuo 
ji skriaudžia Ameriką, nes su
naikina darbininkų perkamąją 
galia ir tuo pačiu sau pakenkia.

Plieno darbininkų unijos va
das Abel nurodė, kad daug Ame
rikos biznio įmonių gamina da
lis kitose valstybėse pigiau ir 
tada suvežusi į Meksiką tas da
lis sutato. Gaminys tada par
duodamas Amerikoje su dideliu 
pelnu. Patriotizmas tiems biz
nieriams nerūpi. "Ui dolerį jie 
viską gali padaryti.

Daugiausia nukenčia elektros, 
radijo ir mašinų darbininkai, 
nes vien Hong Konge Amerikos 
biznis investavo daug milijonų 
dolerių. Įmonės uždirba parduo
damos patentus svetimšaliams.

Pernai Hong Konge buvo įs
teigta naujų įmonių ir inves
tuota 14 mil. dol. Mieste pigi 
darbo jėga, geras susisiekimas 
su visu pasauliu, geri bankai ir 
maži valdžios mokesčiai. Hong 
Konge yra 57 užsieniečių elek
troninių gaminių fabrikai. Už
sienio kapitalo valdomos tekstilės 
įmones sudaro 21% visų Hong 
Kongo įmonių.

Darbininkai prieš tokią prak
tiką kelia balsą, nes bedarbių 
skaičius nemažėja. Vyriausybė 
turėtų uždrausti Amerikos mi
lijonieriams gaminti prekes už
sieniuose, kada jie uždarinėja 
fabrikus savo šalyje.
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V. v. A. Karaitytė ir V. v. senj. A. Ankuš LJ-S-jos vadijos pirmininkas Memorial Day apei 
gose*numeta į ežerą vainiką nuo naujos Baltijos Jūros tunto burinės jachtos.

, ■ Nuotrauka1 L. Knopfmilerio

metę gale šio skyriaus redagavi
mą perėmė j. sktn. E. Vengians- 
*kas, kuris šį žinių skyrelji pa
darė vėl įdomiu ir populiariu, 
nes visos jūrų skautijos žinios 
jam buvo arčiau prieinamos. Po 

:197O m. rugp. m&i. 10 d. eilinio 
numerio (116), šis Jūrų Skau
tijos Žinių Skyrius daugiau ne
bepasirodė.

Kuomet paaiškėjo, jog Liet. 
Skautų S-gbs Vadovybė net ne
siteikė ir svarstyti Liet. Jūrų 

.Sk-jos Vadovybės pasiūlymų dėl 
susijungimo ar įsijungimo, o tik 
pateikė savo padiktuotas sąly
gas, dalis LJS-jos vadovų ne
siryžo įsijungti į LSS-gą, bet 
likosi LJS-jos eilėse. Likusie
ji LJS-jos visuotinio suvažia
vimo metu išsirinko savo naują 
Vadi ją ir aptarė savo tolimesnės 
veiklos gaires. Vienas iš svar
besniųjų klausimų kaip tik bu- 
Skautijos žinių Skyriaus atgai
vinimas Naujienų dienraštyje. 
Nuvykus į Naujienas ir supa
žindinus su esama padėtimi, gau-

skaitė pavardes mirusių ir žu
vusių skautų. Jūrų Saulių va
dovas M. Maksvytis, keliais žo
džiais padėkojęs Čikagos LJS- 
jos atstovams už šio' minėjimo 
suruošimą, pagalbą prie j. š. lai
vo ir pakvietimą į šias apeigas, 
perskaitė visų _ žinomų mirusių 
ir žuvusių šaulių pavardes. Jū
rų sktn. Tėvui J. Raibužiui at
kalbėjus maldą, iš pradžių Urvo 
nuleistas LJS-jos, o po to Jūrų 
Šaulių vainikas.

Po šių apeigų visi laivai grį
žo prie krantinės, kur visi ben
drai užkando.

Jūrų skautų jachtai vadovavo 
j. psk. bud. J. Butkus, Žaibo 
klasės jolei — broliai L. ir P. 
Mintautai, o jūrų šaulių jach
tai— M. Maksvytis ir j. š. mo
torlaiviui — j. š. N. Martinkus. 
Nors diena pasitaikė apsiniau
kusi” ir pavojingai škvaluota, net 
33 asmenys dalyvavo ant laivų 
šiose Memorial Dienos apeigose, 
o jūrų skautai parodė savo bur
laiviais, kad tikrai moka apsiei
ti su laivais ir burėmis.. Visą 
eigą filmavo ir fotografavo j. 
v. sktn. L Knopfmileris ir v. v. 
bud. A. Ankus. .

Chicago Savings 
—r and toar Aiiocfltift ^WFETYOF^

YOUR SAYINGS

kyrių veda LJS-jos Vadija. Medžiagą siųsti Vadijos Pirmininkui
- v. v. senj. Algiui Ankui, 2616 W. 69 St., Chicago, ill. 6'0629.

. Telefonas 776-8507

pagelbiniu Chrysler 9 HP moto
ru. Nors yra sunku Čikagoje 
gauti laivams vietą, bet per di
deles pastangas gauta šiai jach
tai laikyti vieta Montrose uoste. 
Laivas jau yra nuleistas, buvo 
išbandytas ir yra rengiamas 
šios vasaros metu planuojamom 
tolimom kelionėm.

tuodavo plaukiančiuosius, reiš
kiama vieša padėką, Šalii gra
žių atsiliepimų iš tėvų pusės, kai 
kurie įrašė savo vaikus į LJS 
eiles. .

tas malonus sutikimas atnau
jinti Jūrų Skautijos veiklos ži
nias. Tokiu būdu užbaigiame 6- 
tuosius j. sk-jos žinių leidimo 
metus su eilės numeriu 118, o 
kitą mėnesį pereisime su Nr. 
119 į 7-tuosius leidimo metus. 
Naujoji LJS-jos Vadovybė sieks, 
kad" šiame Jūrų Skautijos ži
nių Skyriuje būtų kuo daugiau 
žinių iš konkrečios Jūrų skau
tijos veiklos; kuo mažiau, sausų, 
abstraktinių' ar filosofinių 
damų jų ir polemikos.

Pasiruošimai tolimai kelionei
Susitarus su Čikagos jūrų 

šauliais, grupe LJS-jos vadovų 
ir budžių rengiasi su savo nau
jai įsigyta burine jachta ,Co
ronado ir žaibo klasės jole van
dens tolimai išvykai į Kehoshos 
uostą, kad galima būtų tenai 
dalyvauti Wisconsino Lietuvių 
Dienoj, kuri yra didžiausia ir pa
grindinė Wiscosino Lietuvių 
šventė ir į kurią suplaukia Ra
cine, Waukegano, Milwaukes, 
Rockfordo, Kenoshos. ir net dau
gelis Čikagos lietuvių. Kaip ir 
pereitais metiais taip ir šiemet 
ši Wisconsino Lietuvių-1 šventė 
sutampa su Pavergtų Tautų Die
na. LJS-jos ir Čikagos Jūrų 
šaulių laivai išplaukia iš Čika
gos š. m. liėĮkK 17 d", vidūrdiė- 
nyje, nakvoja; Kenoshos uostė 
ant savo laivų3 ir pas viėtoš lie
tuvius, o pinūšdienį, liepos 19 
d. grįžta atgal į Čikagą. Esant 
blogam orui, ši kelionė yra nu
matoma atlikti mašinomis; Vyks
tantieji 
LJS-jos 
vėliavų

šių metų liepos mėn. 8 d. su
ėjo lygiai 6 metai kaip Naujie
nose pasirodė pirmas Lietuvių 
Jūrų Skautijos žinių kampelis, 
šio jūrinio skyriaus pradinin
ku yra laikomas tuometinis LJS 
Vyriausias Skautininkas j. sktn. 
E. Vengianskas, kuris ne tik 
asmeniškai rūpinosi gauti šiam 
skyriui vietą dienraštyje, bet 
dar 1965 metų birželio mėn. pra
džioje, Margučio patalpose su
kvietęs būrelį jūrų skautijos 
plunksnos mėgėjų, sudarė redak
cinį kolektyvą, kuriam vadovau
ti buvo pakviesta iš LSS-os ką 
tik pasitraukusi v. sktn-kė Z. 
Juškevičienė. Vėliau atkritus ir 
taip negausiems bendradarbiams 
ir pasilikusi beveik viena, , y. 
sktn; Z. Juškevičienė pati vie
na užpildydavo šį skyrių savo 
vedamaisiais ar didaktiniais 
straipsniais, dėl ko, žinoma, šis, 
skyrius pasidarė nepopuliarus 
ir neįdomus, tačiau žinojusieji 
tą padėtį, stebėjosi jos ištver
mingumu ir kieta valia. 1969

karius, šaulius, partizanus bei 
visuomenininkus išvykstant su 
laivais į Michigano ežerą ir nu
leidžiant vainikus. Daug metų 
visos šios ceremonijos buvo at- 

• liekamos nuo samdytų laivų, 
nes neturėta savo didesnių pa
statų. šiemet, susitarus iš anks
to su jūrų šaulių atstovais, pri

berta išvada, kad su turimais lai
vais būtų galima sėkmingai at
likti Memorial Day ceremonijas 
ir nuo savų laivų, todėl prie vi
sų laivų iš anksto buvo pradėti 
pavasariniai atnaujinimo dar
bai. Kad suskubus, 'palyginus, 
ankstyvam įleidimui, keletas 
jūrų budžių pagelbėjo jūrų šau
liams prie jų kuopos laivo Gen. 
T. Daukantas pavasarinio at
naujinimo darbų.

Memorial Dienos priešpietėje 
suplaukė viso 4 laivai sutartoje 
Michigan© ežero vietoje, užsi- 
irikaravo už Gen. T. Daukanto 
nustatytoje formoje ir čia buvo 
atliktas mirusių pagerbimas ir 
prisiminimas; LJS-jos Vadijos 
pirmininkas v. v. senj. Algis An
kus savo trumpoje kalboje paryš
kino šios dienos reikšmę, o j. 
psk. bud. A. Butkevičius per-

Mirusių ir žuvusių prisiminimas

Čikagos LJS-jos narių tarpe 
yra jau nuo daugel metų nusi
stovėjusi tradicija per Memorial 
Day prisiminti ir pagerbti žu
vusius, ir mirusius jūrų skautus,

Naujos jachtos įsigijimas

Grupė Čikagos LJS-jos vado
vų ir budžių neseniai įsigijo mo
dernią naują burinę jachtą Co
ronado firmos, virš 25 pėdų il
gio, kabinoje 5 asmenys gali 
miegoti, fibergiaso medžiagos, 
apie 2.5 tonų talpos, 310 kv. pė-

SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI 
VISA. LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNS-

Naujas
LJS-jos- Baltijos- Jūros Tunto' 

Vadovybė, gavusi žinių, kad buv. 
LJS-jos Juodkrantės Jūrų Tun
tas, ryšium su įsijungimu į- 
LSS numatomas likviduoti, sa
vo 1970 m. bal. mėn. 19 d. po
sėdyje nutarė prie Balt. Jūros 
Tunto įsteigti jūrų skaučių vie
netą, pakviečiant Laivo Vadės 
pareigom v. v. stud. Aušrinę Ka- 
raitytę ir šio laivo Globėja — 
j. psk. D. Baltramonaitienę. šiuo, 
metu laivą sudaro dvi valtys su 
8 jūrų skautėmis ir 4 vadovė
mis. šio jūrų skaučių vieneto 
steigėjos šį laivą "pavadino Vai
vos vardu prisiminimui ir pa
gerbimui pirmojo jūrų skaučių 
Vaivos-vienetų,- kuris kaip tik 
dabartinio laivo globėjos j. psk. 
D. Baltramonaitienėff ir kt. ke
turių skaučių pastangomis 1954 
metais įsikūrė pirmą kartą Či
kagoje ir iš kurio Vėliau išau
go didžiulis Jūrų Skaučių 
Juodkrantės Tuntas ir kuris 
1971 m. geg. 21 d., ryšium sd 
įsijungimu į LSS-gą buvo išfor
muotas. Primintina, kad dvi šio 
naujo Vaivos laivo narės yra 
ką tik perėjusios iš LSS-gos į 
LJS-ją ir dabartiniu metu ruo
šiasi Gihtarių įžodžiui Michiga- 
no ežere ant naujojo burlaivio.

Plaukimo kursai pasibaigė
LJS-jos Raitijos Jūros Tunto 

Vadijos rūpesčio suorganizuoti 
jaunimui plaukimo kursai, pra
sidėję 1971 m. kovo mėn. 7 d., 
pasibaigė š. m. birž. mėn. 20 d. 
Iš 36 kursų dalyvių 28 plaukikai 
išlaikė nustatytus patikrinimus 
ir gaus JAV Raudonojo Kry
žiaus atitinkamus pažymėjimus. 
Kursų vadovams — v. v. Linui 
Mintautui ir j. psk. J. Butkui, 
o taipgi jų padėjėjams E. Sipa
vičiui ir P. Mintautui. kurie kas

RUGPJŪČIO 15 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ
PIKNIKĄ-

Baltijos Jūros Tunto burinės jachtos įgula leidžia LJS-jos di
dįjį vimpilą pusiau stiebo prieš įleidžiant vainiką per Š, m.

Memorial Day apeigas. s
Nuotrauka L. Knopfmilerio.

LJS Čikagoj būklės įšifengimas

LJS-jos Vadijos paskutinia
me posėdyje iškilo klausimas, 
jog sklandesnei jūrų skautų-čių 
veiklai Čikagoje yra būtina tu
rėti* savo centrinę būklę ar pa
talpą, kur nė tik būtų galima 
atlikti sueigas, posėdžius ar pa
sitarimus, bet taipgi su Įgulo
mis padirbėti prie laivų ar kitų 
projektų, kas nebuvo galima iki 
šiol naudotose patalpose, šis 
klausimas išsisprendė palankiai, 
kai LJS^jos Vadijos pirm-kas 
.pasiūlė tam tikslui erdvų mūri
nį garažą prie savo namų, 2616 
W.' .69 St., Čikagoje, kas buvo 
visų mielai' priimta. Dabartiniu 
mėtų vyksta šios jūrų skautijos 
būklės įrengimai ir dažymai. Jei 
kas turėtų kokį atliekamą var
totą baldą, prašomi tai perleis
ti šiai būklei.

pasiima uniformas ir 
vėliavą, nes dalyvauja 
parade. -
Juru skaučių vienetas

Mri. PHIL PAKEL, Pr««i<fenf 

TEL GR 6-7575 
H' O U R S' r Moti. 11 p. M. to 8 P. M, Tne«. 9 to 4, Thurs; & Fri. S to 8. Sat. 9 to 12:30

Žaibo klasės jolė priplaukia prie Balt. Jūros Tunto- jaėhtos>- 
rerikantiš s. m. Memorial Day apeigom.

Nuotrauka E. Kriopfmilėnd’
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M. TAMULĖNAS

Einu karo prievolės atlikti
Man, kaip ir kitiems mūsų tau

tiečiams, karo prievolės atliki
mas rusų armijoje buvo sunkus 
ir nemalonus dalykas. Ir kas 
gali norėti važiuoti j svetimą 
nežinomą kraštą ir ten toli nuo 
tėvynės, svetimųjų tarpe, pra
leisti kelis gražiausius gyvenimo 
metus. Mes žinome, kad mūsų 
krašto žmones karo prievolei at
likti siųsdavo dažniausiai į toli
mą Sibirą, Užkaukazj ir pana
šiai.

Šitokio rūpesčio apimtas ir 
važiavau j to laiko apskrities ka
ro viršininko įstaigą prisistaty
ti. Jau kurį laiką galvoje ruse
no mintis, kad toje įstaigoje rei
kia ieškoti žmogaus, kuris ga
lėtų man padėti rūpimu klausi
mu. Sutikęs ten pirmą pasitai
kiusį kareivį paklausiau, ar jis 
negalėtų man pasakyti, kuris 
raštininkas dirba naujokų pa
skirstymo skyriuje. Jis, truputį 
pagalvojęs, nurodė vieną. Nu
taikęs momentą, prie jo prisiar
tinau ir paklausiau, ar jis nega
lėtų pasakyti, į kuriuos dalinius 
ir kur bus skiriami šių metų 
naujokai. Raštininkas buvo man
dagus, sukalbamas ir leidosi šne
kinamas. Paminėjęs keletą vie
tovių dideliuose nuotoliuose esan
čių garnizonų, jis paminėjo ir 31 
pėstininkų pulką, kurio buvei
nė buvo Skernevicų miestelyje, 
kiek už Varšuvos Į Lodzės pusę.

išpildė, — gavau paskyrimą į tą 
pulką važiuoti.

Važiavau Peterburgo-Varšu
vos traukiniu. Varšuvoje turė
jau persėsti į Varšuvos-Vienos 
geležinkelio traukinį. Perva
žiuodamas iš vienos stoties į ki
tą, turėjau progos pamatyti mie
stą, kuris man patiko. Svajo
jau, kad gyvendamas netoli jo, 
galėsiu atvažiuoti ir pasigrožė
ti jo įžymybėmis. Vienos gele
žinkelio linija man buvo nauje
nybė, nes į traukinio vagonus 
buvo įeinama ne iš galo, kaip 
rusų vagonuose, o iš šono tie
siog į atskirų kupę.

Skernevicuose prisistadiau į 
pulką, kur ketvirtoje kuopoje 
pradėjau savo kareivišką gyve
nimą. Kuopos vadas buvo pa
senęs ir liguistas kapitonas Do- 
rošenko, o jo padėjėjas štabs-ka- 
pitonas Vlodekas buvo lenkas. 
Darbštus, pareigingas ir apsi
švietęs žmogus. Prie kareiviško 
gyvenimo greit pripratau ir jau
čiausi neblogiausiai. Disciplina 
pakenčiama, apmokymas neper- 
sunkiausias ir neperdaug vargi
nantis. Dėl maisto irgi negali
ma buvo perdaug skųstis. Po
ilsio pakankamai.

Po kurio laiko mane įpareigo
jo kuopoje raštininkauti ir raš
tinėje miegoti. Patyrę, kad esu 
mokinęsis, tarp kita ko, ir brai
žyti, pasiūlė man kazarmėje ant 
sienos nubraižyti kulkos skri
dimo liniją, kad kiekvienas ka-

Sumaiėjus darbams buvo uždarytos garsios Škotijos Clydebank laivy statyklos. Jose buvo pa
statyti garsūs britu keleiviniai laivai "Queen Miry" ir "Queen Elizabeth". Dabar dirbtuvės liko 
.,: , tuščios, atleista 30,OCO darbininku.

i kulnų. Kaip vėliau sužinojome, 
Į vokiečiams artinantis ir pradė- 
jus supti Paryžių, Prancūzija 
prašė Rusiją pulti stipriau vo
kiečius, kad-atitrauktų daugiau 
divizijų nuo puolamo Paryžiaus.

Viena naktis buvo labai nelai
mingą rusams. Puolant įsistip
rinusius vokiečius, mūsų kaimy
ninis 32 pulkas pateko ant įsi
stiprinusių vokiečių kulkosvai
džių ir didesnė to pulko dalis žu
vo. Mūsų pulko nuostoliai bu
vo žymiai mažesni. Vėliau, vo
kiečiams besitraukiant, rusai 
pradėjo užimti didesnius žemės 
plotus ir apšaudyti iš patran
kų miestus bei miestelius, juos!

i padegant tam tikromis bombo- 
j mis. Užimant vietoves, žmonių 
visai nebuvo randama. Jie pasi
traukdavo su savo kariuomene, 
palikdami atvirus namus, net 
paruoštus valgyti stalus. Ta
čiau toks visų gyventojų pasi
traukimas buvo blogas rusams 
ženklas, įsitikinusiems neužil
go grįžti atgal į savo namus.

(Bus daugiau)

SKAITYK IR KIIA.I rATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

Aš jam nelabai aiškiai primi
niau, kad atsilyginsiu, jei bū
siu į tą pulką siunčiamas. Jam 
sumokėjau rublį, o jis pažadą

reivis geriau galėtų įsivaizduo
ti jos kelimąsi ir nusileidimą 
atitinkamuose nuotoliuose. Ėmė 
man daug laiko išbraižyti užra-

šus bei skaitlines. Vėliau brai
žiau didelį Rusijos žemėlapį, ku
riame nurodžiau kaimyninių val
stybių sienas, kad kareiviams 
būtų lengviau išaiškinti, kur ga
li tekti kariauti ginant imperi
jos sienas. Braižiau visą laiką, 
tik stodavau į eilę, kai ateida
vo bataliono ar pulko vadas pa
tikrinimams.

Vasarą buvome iškelti į lage
rius Bielianuose prie Vislos upės. 
Miegojome palapinėse. Visur 
daug medžių ir žalumynų. Oras 
puikus, čia turėjau pareigą va
žinėti į Varšuvos paštą atvežti 
pulko korespondenciją.

Karui Vokietija prasidėjus, 
tuojau turėjome grįžti į karei
vines, pasiruošti ir vykti į karo 
lauką.

Karo žygyje

Traukiniu vykome šiaurės link 
į Vilniaus pusę. Kur sustosime,

tį pamatyti į frontą vykstan
čius karius bei apsiginklavimą. 
Vyrai mojavo kepurėmis, o mer
gaitės nosinaitėmis, linkėdami 
mums sėkmės. Senesniųjų tar
pe, lazdele pasiramstydamas, 
ėjo ir vienas senukas. Jis mums 
nemojavo, bet ant mūsų dėjo 
kryžiaus ženklą. Ką jis galvojo, 
sunku įsivaizduoti, bet mane, 
stovintį ant platformos, tas jo 
laiminimas taip paveikė, kad aš 
jo to ženklo ir iki šiai dienai, 
jau eidamas aštuoniasdešimtuo
sius metus, negaliu užmiršti. Su
pratau, kad jis mus laimino mir
čiai. Ir jis neklydo. Daugelis 
mūsų ir padėjo savo galveles ka
ro lauke. Gi tie, kurie išliko 
gyvi, buvo pasmerkti ilgai ir ne
gailestingai kančiai karo belais
vių stovyklose arba prie sun
kių darbų. Tik maža dalelė tu
rėjo geresnę laimę kaip nors 
praleisti tuos sunkius ir ilgus

Artėjant į pasienį, labai pa
mažu slinkome, ir pagaliau su
stojome. Matyti, buvo derina
mi dalinių veiksmai. Dar kiek 
pajudėję, sustojome ūkininko 
daržinėje nakvynei.. Pradėjus 
kiek temti, mūsų užnugaryje su
statytos patrankos pradėjo ap
šaudyti vokiečių pozicijas. Kai 
per mūsų galvas pradėjo skirs- 
ti patrankų sviediniai, pajuto
me, kad karas tikrai prasideda 
ir nebėra ko mums save ramin
ti, jog karo gal 'ir nebus. Jau 
tą naktį rusų daliniai pradėjo 
pulti vokiečių pozicijas. Po kiek 
stipresnių susišaudymų vokie
čiai atsitraukė ir rusai įžygia
vo į Vokietijos teritoriją.

Mes jau Vokietijoje
Girdėjome, kad buvo gautas 

įsakymas be sustojimo veržtis 
pirmyn ir lipti vokiečiams ant

Nuo

MIDLAND
AND LOAN ASSOCIATION

Frank Zogas. President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

4Ū40 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 5CC32 

PHONE: 254-4470

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

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000

maser

dar nežinojome. Gražią sekma
dienio popietę traukinys ramiai 
judėjo karo lauko link. Iš kai
mo būriai žmonių artinosi į sto-

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

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

Raginkite savo apylink 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- y 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. YAntra, ■ 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti, t

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

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 82.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekj ar Money orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

^7% 1 " 1 .1 I-Į* Ti. ir, ’ J ...

nelaisvės metus.
Traukinys sustojo Baltstogės 

stotyje. Buvo parėdymas viską 
iškrauti ir vykti Vokietijos sie
nos link. Visų ūpas buvo pri
slėgtas, niekas gi nenorėjo mir
ti. Ir už ką? Niekas nežinojo 
karo tikslų. Juo labiau niekas 
netikėjo, kad Rusija iš to karo 
gali turėti bent kokią naudą. 
Užkariauti Vokietijos valdomas 
žemes Rusija niekad nesiruošė, 
nes ji jau turėjo pakankamai už
kariautų. Ji negalėjo aprėpti vi
sų žemių ir jas apgyvendinti. 
Buvo pradėta Sibirą kolonizuo
ti, tačiau, nežiūrint į pašalpas 
ir raginimus, mažai kas į tą ne
garbingo vardo kraštą vykdavo. 
O jei vykdavo, tai kiek pagyve
nę grįždavo iš ten nusivylę. Prie
varta ištremtieji, susidarius ga
limybėmis, grįždavo į savo gim
tąjį kraštą.

Taigi niekas neturėjo ūpo ka
riauti, nežinant už ką, ir betiks
liai mirtil Su tokiomis tai nuo
taikomis keliavome į Vokietijos 
pasienį. Gailėjaus, kad prašiau 
būti skiriamas į šiltesnį ir neto
limą kraštą. Jei būčiau nusiųs
tas kur į Ukaukazį ar Sibirą, gal 
taip greit nebūčiau Į frontą pa
tekęs. Dabar gi tenka eiti į pir
mąją ugnį.

Klausiu vieną labiau apsišvie
tusį ir daugiau nusimanantį ru
są, ką jis' mano apie prasidedan
tį karą:

“Nieko ypatingo nebus, pa
stovėsime pasienyje, pagąsdin
sime vokietį ir tuo viskas baig
sis. Nes dėl ko gi rusai su vo
kiečiais turi kariauti?” — pa
reiškė jis.

Ir taip vieni kitus raminome, 
kad čia tik geri manevrai.

Keliaudami kiek į šiaurę nuo 
Lomžos miesto, apie gubernijos 
vidurį sustojome ilgesniam po
ilsiui. Su vienu draugu patrau
kėme į artimesnį vienkiemį pa
sidairyti, gal gausim ko skanes
nio užkąsti, šeimininkus rado
me namie. Išsišnekėjome, nors 
lenkiškai gana silpnai kalbėjau. 
Ruselis visai lenkiškai nemo
kėjo. Ta šeima mums buvo pa
lanki ir gerai mus pavaišino, net 
po keletą stikliukų davė išger
ti. Buvo ir jie labai susirūpinę, 
nes karas galėjo ir juos palies
ti. Mes juos raminome, kad mes 
vokiečius sumušime ir į krašto 
gilumą nuvarysime. Raminome, 
nors patys tuo netikėjome. Gan 
liūdnai išsiskyrėme. Ypač mums 
gaila buvo, kad taip trumpai te
ko pasikalbėti su gražia len
kaite, šeimininkų dukra.

Now at GLASER’S

HU

Thfi NARVA 
Model CM-369 
22* diag., 282 są. tn. tfcto

RCA console TV 
in beguiling ■ / 
Spanish styling
Charming Old World . 
styling plus big-screen 
viewing pleasure for the 
whole family. One-set 
VHF fine tuning, powerful 
chassis provide high 
level performance, ( 
See it sbon. '

YOUR NAME HERE Til 15 W ■ ■■ w E VI w

Here’s a lot of 
Portable TV 
for the money 
This one combines big-screen 
portable viewing pleasure 
with traditional RCA quality 
performance at a surprising/^ 
budget-pleasing price. Powerful 
Sportabout chassis and precision 
engineered tuners deliver a < 
superb picture and long-lasting. 
dependability. Handsome . /’ 
luggage-type handle makes It 
a convenient take-along set ! 
Come in and see The Trimette 
in action.

The TRIMETTE 
Model AP-184 
18* diagonal picture

LOW LOW PRICE NO MONEY DOWN
5115-5123 So. KEDZIE AVE. . PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

3 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — THURSDAY, JULY 15, 1871



ii /A t
(N)

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.

I?3* So. Halfted Street, Chicago, fIL 66603. Telephone HA 1-6100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
in Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
six month. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
■Other countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams ----------------------
pusei metų___________
trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui 

Kitose JAV vietose: 
metams__ _ ________
pusei metų

$12.00

$11.00

NAUJIENŲ ofisas atdaras kavlipn išskyrus nelrmadipnin^ nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro .Šeštadieniais — i iri i?, vai

Obuolių yra, bet lietuviai jų neragauna
Šiais metais obuolių, kriaušių ir įvairių uogų derlius 

rusų okupuotoje Lietuvoje nepaprastai geras. Po šaltos 
žiemos buvo gražus pavasaris. Obelys ir vyšnios žiedais 
buvo lipte aplipusios. “Komunistinė” valdžia sudarė spe
cialią agronomų ir sodininkų komisiją, kad pavasarį ap
lėktų visą kraštą, surašytų kiekvieną žydintį medį ir 
nustatytų, kokio šiais metais derliaus galima laukti. Ko
misijos pranešimas buvo gerą derlių žadantis.

Antano Sniečkaus vadovaujama “tarybinės” Lietu
vos valdžia iš anksto susirūpino šių metų vaisių derliumi. 
Praeitą savaitę paminėjome Vytėnų kolchozan pasiųsto 
Algirdo Kadžiulio tyrinėjimą ir paskelbtą reportažą, 
kuriame jis apklausinėjo sodininkus, .agronomus ir pap
rastus darbininkus, o šiandien norime paminėti kito Tie
sos korespondento raštą tuo pačiu reikalu. Kadžiulis bai 
gė savo pranešimą agronomo Tuinylos pareiškimu, ku
riame valdžios atsiųstas kontrolierius pataręs obuolius 
pūdyti, bet neleisti žmonėms jų pasirinkti.

A. Kezys, kitas Tiesos korespondentas obuolių derliui 
tyrinėti, džiaugiasi linkstančiomis medžių šakomis, bet 
ir jam atrodo, kad lietuvis šiais metais obuolių nepara
gaus, kaip jis jų neragavo praeitais metais. Kezys net 
savo straipsnį pavadino “Obuolėli raudonpusi, kur tu 
risies?” Kezys žino, kad obuolys toli nešinta nuo obels, 
šią patarlę jis pakartoja savo straipsnyje, bet vis dėlto 
jis iškelia ir kitų “komunistinio” ūkininkavimo nege
rovių. Jis rašo:

“Dar kartą grįžkime prie praėjusių metų. Ben 
dras sodų derlius visų kategorijų ūkiuose sudarė 130 
tūkstančių tonų. Tuo tarpu vaisių tebuvo supirkta 
56.4 tūkstančiai tonų. Jei Lietkoopsąjunga ir Maisto 
pramonės ministerija, galima sakyti, kone sėkmin
gai susidorojo su savo vaisių ir uogų supirkimo už
duotimis, tai Prekybos ministerija savo užduotį 
Įvykdė vos 33 procentais. Kas tai — atsitiktinumas 
ar sistema? Neabejojant galima teigti, jog preky
bos organizacijos toli gražu ne viską padaro, kad 
vartotojams pateiktų gerų, gražių, skanių vietinių 
vaisių. Jų adresu ne kartą buvo pasakyta pagrįstų 
priekaištų dėl tam tikro nepaslankumo, neūkišku-

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

_ $6.00
_ $2.00

$12.00

$13.00
$3.50

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. T skirią Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608, Telef.'HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

VISADA TVIRTI SAVAM
Senas ir teisingas posakis, 

kad anuomet — caristiniais mas 
kolių ir lenkiškų šlechtų lai
kais lietuviškumas išsilaikė 
šiaudinėje pastogėje. Vadina
si, paprastų Lietuvos kaimo 
žmonių dėka. Tiesa, lietuviš
kumo išsilaikymo baruose ma
tome ir plačiai apsišvietusių 
žmonių, kaip antai kun. Straz
delį, vysk. Valančių, S. Dau
kantą- vėliau Basanavičių, 
Kudirką, Kriaučiūną, Šliūpą ir

mo, superkant ir parduodant vaisius bei daržoves. 
Tačiau yra ir objektyvių priežasčių, dėl kurių preky
bininkai linkę verčiau įsivežti jų iš kitur”. (Tiesa, 

, 1971 m. liepos 1 d., 2 psl.).
‘‘Komunistinėje” santvarkoje be valdžios žinios nie

kas negali obuolio parduoti. Okupantas atėmė iš lietuvių 
žemę ir sodus. Jeigu lietuvis, obelis sodinęs, drįsta prieiti 
prie obelies ir pasirinkti kelis nukritusius obuolius, tai jis 
apšaukiamas vagimi. Jis “vagia” valstybės turtą. Ag
ronomams ir sodininkams įsakyta niekam obuolių neduo
ti. Sodininkams įsakyta nieko į sodus neįleisti. Jeigu ku
ris drįstų į sodą koją įkelti, tai bus baudžiamas ne tik 
“valstybės turto” — obuolio vagis, bet kalėjiman eis so
dininkas ir agronomas. Jeigu obuolys supus prie obelies, 
tai niekas nebus baudžiamas. Tokia tvarka okupuotoje 
Lietuvoje įvesta prieš 25 metus, o pačioje Rusijoje ji vei
kia jau ištisą 50 “komunistinio” gyvenimo metų. Atrodo, 
kad tokiai tvarkai turės būti padarytas galas. Maskvoje 
sėdinti viršūnėlė bijo, kad gyventojų nepasitenkinimas 
neišsilietų į neapykanta didžiausiems darbininkų ir ūki
ninkų išnaudotojams — komunistams. Jie bijo, kad oku
puotų kraštų gyventojai nepasielgtų taip, kaip praeitų 
metų pabaigoje ir šių metų pradžioje pasielgė Lenkijos 
uostų darbininkai.

Kezys žino, kiek tūkstančių tonų obuolių Lietuvoje 
buvo ir statistika rodo, kad valdžia supirko tiktai apie 
trečdalį. Likusių obuolių parduoti niekas negalėjo. Reiš
kia, jie supuvo. Kad panašūs dalykas nepasikartotų šiais 
metais, Kezys nepataria keisti veikiančiu įstatymų ir įsa
kymų, bet pataria leisti sodininkams' parduoti obuolius 
vietos gyventojams. Jis pats to nesiūlo, bet tokius pata
rimus įdeda į medelyno direktoriaus A. Girštauto ir net j 
ruso A. Timofejevo lūpas, jie žino, kad sodininkai Obuo
lių parduoti negali ir kad maisto apdirbimo įstaigos vai
sių supirkti ir sudoroti nepajėgia. Per 50 metų “komu
nistai” pačioje Rusijoje nesutvarkė maisto paskirstymo, 
nėra ko tikėtis, kad šis klausimas būtų išspręstas Lietu
voje ir kituose rusų okupuotuose kraštuose. Komunistai 
susirenka sovietų karo daliniams ir čekistams reikalingus 
geriausius obuolius ir vyšnias, bet Vyšiiių augintojams 
nieko neduoda. Rusui kontrolieriui geriau supūdyti Obuo
lius, negu leisti lietuviams juos valgyti.

Obuolių derlius šiais metais okupuotoje -Lietuvoje 
buvo nepaprastai geras, bet iš A. Kezio straipsnio susi
daro Įspūdis, kad ir šiais metais Lietuvos; gyventojai 
obuolių neragaus, kaip jų neragavo praeitais metais. To
kią tvarką šiandieniniai rusų imperijos valdovai vadina 
“komunizmu”, tokia tvarka vis dar žavisi iiesušipratę 
žmonės.

kitus. Bet tai buvo lyg išimti
nai šviesios žvaigždės plačia
me visos tautos eilinių žmonių 
žvaigždyne. Tame žvaigždy
ne išliko tautos tradicijos, pap 
ročiai, tautosaka, dainos, pra
mogos ir sava kalba. Iš to lo
byno ir dabar daug ką pasii
mam ir prisitaikom saviems 
poreikiams.

Tamsūs nutautinimo laikai 
atėjo iš ten, iš kur , kaip atro
do, turėjo ateiti šviesa. Lietu-

viskumo naikinimui didžiausią 
vaidmenį suvaidino tų laikų 
didikai, įvairūs šlechtos, iš 
lenkų užsikrėtę šlechecka ma
da ir įvairaus rango dvasinin
kai iš Lenkijos atnešę krikš
čionybę, o su ja kartu ir len- 
komaniją. Lietuvių nutautini
mas tamsėjančiai tęsėsi nuo 
Jogailos laikų, ligi Lietuva iš
sikovojo nepriklausomybę.

Atgavus spaudą, nors ir ja- 
ristinėj priespaudoj, horizon
tai pradėjo šviesėti, bet lietu
viškoj dirvoj lenkiška piktžo
lė jau plačiai buvo išsikeroju-i 
si. Pavyzdžiui, mano tėviškė 
Liubavo parapijoj, yra lietu
viško Marijampolės apskrities 
pietuose. Dar prieš pirmąjį p. 
karą apie penktadalį parapi
jiečių sudarė sulenkėję lietu
viai. Jie daugumoj buvo mies 
telio gyventojai arba prie dvar 
ponių besišlieją dvarų kume
čiai. Tačiau bažnyčioje giedo
ti lietuviškai ir lietuvišką pa
mokslą išgirsti galėjai tik kas 
trečią sekmadienį.

Už grotelių, šonuose prie di 
džiojo altoriaus stovėjo po
nams suolai. Ten lyg parodai 
susėsdavo dvarponių šeimos, 
kurias jau pažinojo visi para
pijiečiai. čia Trempinių, čia 
Pagraužiu, Makauskų, Alek- 
sandravo, Skaisčių, Reketijos 
ir kitų dvarų ponai. Lietuviš
kame sekmadienyje po mišių 
pirmiausia jiems lenkiškai pa-' 
skaitydavo evangeliją ir jie iš
eidavo. Kunigai ypač klebo
nai daugumoj buvo ponų, o 
kartu ir kitų sulenkėjusių nuo 
lankūs tarnai. Lenkomanai 
lietuvių kalbą vadino pagonų 
kalba ir sakydavo, kad Die
vas lietuviškai nesupranta. 
Dar pridurdavo, kad lietuvių 
kalba yra chamų ir mužikų 
kalba. Tik vėliau, lietuviškiems 
horizontams šviesėjant, iš jau
nesnių kunigų atsirado sąmo
ningų veiklių lietuvių. Iš to
kių prisimintini kun. Juozas 
Montvila, nuskendęs garsia
jame laise Titanic ir bitinin
kas kun. Pečkaitis, vėliau įsto 
jęs į vienuolyną. Jei ką sutik 
tumėt iš senų Liubavo parapi
jiečių, tai ir dabar jie šiuos 
kunigus prisimena su šviesia 
pagarba. •

Dėl iš sulenkėjusių lietuvių 
atgavimo bažnyčiose lietu
viams priklausančiij teisių jau 
anais laikais vyko arši kova. 
Dar vaiku būnant prisimenu, 
kaip vieną sekmadieni tėvai, 
parėję iš bažnyčios, pasakojo, 
kad su lenkais vyko kruvinos 
muštynės. Sulaužyti net baž
nytinių vėliavų kotai. Iš baž-

Kaip laisvoje šalyje vergai 
išsivysto

Mes, Amerikos lietuviai biau- 
rimės, kad mūsų tarpe nuošimti- 
niai bene daugiau kaip kitų et
ninių grupių tarpe yra privisę 
maskolbernių, kurie Lietuvos 
okupantams batus blizgina ge
riau negu profesionalai “blakbu- 
tai”, bet, pasirodo, ne muins 
vieniems gėda, štai lenkų Dzien- 
nik Związkowy skiltyje “Z. 
Dnia” rašo:

JAV-bių komunistų partija 
priklauso prie labiausiai ištiki
mųjų Maskvai visų partijų tar
pe kitapus sovietų bloko. Ge
riausiu klupčiavimo įrodymu bu
vo Čekoslovakijos (komunistų) 
partijos suvažiavimas. Britų ko
munistų partija atsisakė siųsti 
savo delegaciją Į tas čekų ir 
slovakų tautų vilčių laidotuves; 
prancūzų ir italų komunistai at

nyęios mūšis persimetė į mies
telio aikštę, kur buvo panau
doti vežimų branktai, tvorų 
štakietai, akmens ir kiti pa ran 
ka pakliuvę ginklai. Pavaka- 
ryj susirinkę vyrai aptarė atei
nančio sekmadieni strategiją. 
Nutarė kišenėse turėti pelemj 
ir kai tik lenkai su savo bo
bom išsižios giedoti, tai taip 
ir pilti pelenus Į gerkles.. Jei 
klebonas pradės sakyti lenkiš
kai pamokslą, tai giedoti, kol 
nulips nuo sakyklos.

Panašiai už savo teises vvko 
kova ir kaimyninėse parapi
jose. Kovą už lietuviškumą Lie 
tuvoje daugumoj vykdė sąmo
ningi kaimo žmonės. Visokio 
plauko ponai, taip pat daugu
ma dvasiškių stovėjo kitoj pu
sėj. Anie £eni įvykiai labai 
primena ir dabar vykstančią 
kovą čia savo statytose bažny
čiose ir kapinėse už savo gim
tosios kalbos teises, už lietuviš
kas tradicijas kapinėse, už lie
tuviškas apeigas bažnyčiose pir 
mos komunijos metu. Čia prieš 
tuos, kurie nori aptempti ant 
airiško kurpalio, pirmose ko
votojų eilėse irgi stovi papras
ti, bet nuoširdūs žmonės, anų 
paprastų šiaudinės pastogės 
protėvių ainiai. Jie yra akty
viausi lietuviškų tradicijų sau 
go toj ai, savo turto ir savos 
kalbos gynėjai. Tuo galėjo įsi
tikinti kiekvienas, kas jų ko
vą stebėjo iš arčiau. Veikian
tieji prieš lietuvių interesus, 
jų akyse nustojo bet kokio 
autoriteto ir pagarbos. P. Vn. naujančius vyrus ir moteris.

siuntė delegacijas, sudarytas iš 
antraeilių pravadyrių, tik Ame
rikos komunistai neapvylė Mas
kvos nusiųsdami į Pragą skait
lingą delegaciją iš pačių “tūzų”. 
Jų vadovas R. Procter ne tik da
lyvavo padėdamas Maskvai sure
žisuoti tą cirką, bet taip pat pa
sveikino Sovietus už “atėjimą 
į pagalbą Čekoslovakijai” J Ta 
“pagalba” buvo invazija 1968 
metų rugpjūčio mėnesį.

AUTOMOBILIAI UŽMUŠA 
KASMET VIRŠ 55,000

“Travelers Insurance Compa
nies’’ apskaičiavimu pernai JAV 
keliuose ir gatvėse automobiliai 
užmušė 55,200 žmonių, Užper
nai 56,500. Greitas važiavimas 
nelaimių skaičių padidina 39 
nuošimčiais; beveik pusė visų 
nelaimių įvyksta savaitgaliais 
ir sutemus. . ' U

Nors pernai užmuštųjų skai
čius buVo trūputį mažesnis, bet 
sužeistųjų padidėjo. Užpernai 
JAV keliuose ir gatvėse buvo su
žeista^/? milijonai, o pernai 5.1 
milijonas...

GREIČIAUSIAS TRAUKINYS
Vakarų Vokietijos mokslinin

kai pagamino traukinio prototi
pą, kuris galės važinėti tarp Vo
kietijos mieštų 350 mylių grei
čiu. Tai yra elektromagnetinis 
traukinys, ant dviejų bėgių. 
Traukinį varys ypatingas elek- 
trikinis motoras. Sakoma, jog 
sitaš traukinys neturės dūmų, 
nei jokių teršalų ir važiuos la
bai tykiai. • z

VĖŽYS PO 70,000 CIGAREČIŲ
Vokietijos ligonių kasų sąjun

gos pirmininkas Dr. Siegfried 
Haussler apskaičiavo, kad rū
koriams riba, už kuriuos plau
čių vėžys prasideda, yra 70 tūks
tančių cigarečių, gi rūkant per 
dieną “tik” po 20, cigarečių, tą 
ribą galima pasiekti per 10 me
tų.

KIEKVIENAM PO 490 DOL.

Vietnamo karui išleista jau 98 
Ulijonai dolerių. Karas dar ne
pabaigtas. Tiek pinigų išleista, 
kad kiekvienam ’ JAV; gyvento
jui išeina po 490 dolerių, su- 
prantaiha, — skolos.

• Tarp senosios ir jaunosios 
gėntkartės skirtumas yra tas, 
kad vieni kitų nepažįstame. 
Anie svetimi mums, o mes sve
timi jiems...

• Mačiau negu 1 nuošimtis 
vyrų tarnauja JAV kariuome
nėje, įskaitant ir užsienyje tar-

ANDRIUS NORIMASBE MEILĖS
NOVELĖ

e
— Ne,- Jonai... Tavęs nepamiršau...
Glorija kalbu žvelgdama kažkur Į ne

matomą tolybę. Blakstienos nemirksi, ir 
visa jos stovyla nejuda, tarytum suakme- 
nėjusi.

— Daug kartų prisiminiau. Tada mu
du dar naiviai mylėjom... Kiek kartų no
rėdavau vėl pajusti toki tyrą, vaikišką 
jausmą ir lengvą, beveik nekaltą žaismą... 
Deja, jau nebegalėjau... Tu gal manai, 
kad buvau laiminga su Aaronu? Visai ne. 
Jau po mėnesio jis ėmė daužytis su šokė
jomis ir filmų aktorėmis... Aš gi jam ker
šydama, basčiausi su jo draugais po balius 
ir kurortus, su linksmomis kompanijo
mis. .. Nuolatiniai girtavimai, vakchana- 
lijos atbukino nekaltus jausmus...

Jonas klausosi vis didėjančiu atidumu 
ir pasibaisėjimu. Jis Įsivaizduoja moters 
tragediją. Moters, trokštančios gilios, tik
ros meilės, o gaunančios šlykščius gašlu
mus ir nuvalkiotus adoratorius.

— Visus tuos keleris vedybų metus bu
vau vieniša ir apleista... Taip, turtų tu
rėjau per daug. Ir dabar turiu... Bet kam 
jie man, jeigu aš negaliu... Negaliu my
lėti, ką noriu...

Tarpdury pasirodo kambarinė. Ponią 
kviečia prie telefono. Glorija atsiprašo ir 
prieina prie aparato, padėto ant atskiro 
stalelio. Jonas stebisi, kaip juodu negir

dėjo telefono skambučio! Jis klausosi pa
sikalbėjimo, bet nieko negali suprasti, 
neš Glorija, be atsiliepimo tepasako kelis 
nereikšmingus žodžius. Tačiau iš balso ir 
veido išraiškos jis mato, kad pasikalbėji
mas labai svarbus, netgi ir nemalonus. Pa
galiau ji padeda rageli. Pribėga prie sve
čio.

— Jonan.. Turi iš čia išeiti... Negaliu 
tau paaiškinti, bet čia turi atvykti žmo
nės. .. Jie jokiu būdu neturi tavęs pama
tyti!

— Aš norėčiau susitikti kitą kartą... 
Labai maža laiko turiu. Sakyk kada galė
siu?

— Paskambink... Ne, geriau ne! Ar
ba. .. gerai — skambink, bet žinok: jeigu 
ne aš atsiliepsiu, tai niekam nieko nesa
kęs padėk ragelį! Gerai atsimink tai! O 
dabar — sudie!...

Ji nepaprastai karštai apkabina ji ir 
net pabučiuoja Į skruostą. Tuoj pat stum
te stumia prie durų.

— Gerai, Glorija... Gal tau nepatogu 
mane...

— Nieko neklausk... Greičiau, nes jie 
jau pakeliui!

— Kas — jie?
— Dėl Dievo, tik neklausk!
Ji atrodo tikrai pasimetusi, nusiminu

si. Veidas išbalęs, o rankos aiškiai virpa. 
Tačiau Jonas mato padėti. Jis nereikalin
gas. Jis kliudo kažkokiam vizitui! Jaučia
si tarytum paklydėlis, įsisukęs į ne pagal jo 
kišenę užeigą... Kada už jo užsitrenkia du
rys; jis lėtai nueina laipteliais į gatvę. Bu
vo nusitveriąs turėklų, bet pamato parašą 
— atsargiai — dažyta! Nuleistoj galvoj tik 
klausimų virtinė: kodėl ji taip staiga iš

sigando kažko? kas tūri čia ateiti? ką tie 
žmonės čia darys? kas jiė yra? Iš Glorijos 
pasakymoi lyg tūrėtų būti vyrai; nes ji iš
sireiškė “jie”, o ne “jos”; vadinasi, ji lau
kė vyrų. Jėi lauktų vieno vyro, tai ji ne
būtų taip pasimetusi ir išsigandusi. Kodėl 
ji nenori, kad jie pamatytų jį? Ar jie pa
vojingi? Gal kokie banditai? kažkodėl 
mintin atklysta studentiškos reikšmės žo
džiai:

“Atsargiai — dažyta! Taip-, dažyta. Vi
sas jos vidinis vargas, visos kančios, nevy
kę siekimai laimės — visa tai paslėpta po 
turtingu gyvenimu, po gražia Spalva, po 
dažytu veidu... Po dažais slepiasi rūdys, 
plyšiai, sujungimai, trūkumai, raukšlės, 
ydos... Patraukli spalva masina ir vilio
ja. Kokia apgaulė! Man gaila Glorijos, 
gaila... Vargšė, ji nėt nėra patyrusi tik
rosios meilės, o tiek vargo pažino! Tiek 
netikro, apgaulingo ją supa! Mane palik
dama nuošaly, atmesdama mano studen
tišką meilę, ji pasirinko turtus be meilės, 
tik šaltą, uždažytą vargą.

Jis nestebi praeivių, nei aūtomobilių 
nestebi. Gana greit pasiekia judresnę 
miesto dalį.

“Kur nors netoli turėtų būti taksi stovė
jimo vieta. Arba bent telefono būdelė, kad 
galėčiau išsišaukti’*.

Pagreitina žingsnius ir netrukus pasie
kia gyvesnį prekybos kampą, dviejų gat
vių, sankryžoje; . Tiest didele; maisto krau
tuvė laikraščių stovai. * Toliau <— telefono 
būdelė. Pirmiau apsidairo, ar nėra kur 
arti taksi automobilių. Bet nė vieno nesi
mato. Praeidamas pro laikraščius staiga 
sustoja. Sugrįžta prie stovo, nes lyg kas 

i pažįstamas pažvelgė į jį iš spausdintų pus
lapių.

“Lyg Glorijos veidas... Ar man rodo
si? Ar gali būt?”

Pro celuloido dangtį matosi vietos laik
raščių glėbis. Visi sulenkti per pusę. Ir 
per lūpas sulenktas moters veidas. Taip 
panašus į Gloriją!

“Reikia bent pažiūrėti... Juk vistiek 
reikės ką nors veikti ligi lėktuvo išskridi
mo. .. Arba kol galėsiu Glorijai vėl pa
skambinti. .. ”

Išsiima piniginę ir įmeta į plyšį, paliuo- 
suojantį užraktą. Atidaro celuloido dang
tį ir išima vieną dienraštį. Atskleidžia su
lenktą pirmojo puslapio veidą.

“Glorija! Tai tikrai ji! Kodėl? Gal da
bar rasiu atsaką į mano klausimus?’\..

Akis bado stambi antraštė: “Turtingas 
vyras žmonos nužudytas”. Skubiai skaito 
mirgančias eilutes. Taip, {tai Glorija 
Mueller. Ji nužudė savo vyrą! Iki šiol ma
nyta, jog vyras pats nusižudęs garaže du
jomis iš automobilio... pasirodo, tai gali 
būti žmonos darbas. Yra naujų įrodymų. 
Detektyvai suradę pakankamai medžia
gos, nors Glorijos advokatas priešinasi... 
laukiama jos arešto...

Pasitvirtina anksčiau spėlioti klausi
mai. Kažkaip nejauku, gėda pasidaro Jo
nui. .. Ir gaila įklimpusios draugės.

“Tai dėl to ji mane išprašė... Gal dar 
kartą tardyti atvyko? Ji nenorėjo gėdos 
mano akivaizdoj... Vargšė! Nejau ji tik
rai galėjo nužudyti savo vyrą? Argi jau 
buvo taip nepakenčiamas vargas? Tas už
dažytas, pridengtas vargas... ”

Jis apsidairo, jam darosi baugu. Gal ir 
jį areštuotų, jeigu sužinotų, kad jis buvo

pas Gloriją. Kas patikės — kūriais tikslais! 
Juk pareigūnams kiekvienas įtariamas, kol 
byla galutinai neišaiškinta. Juk galima 
įtarti, jog Jonas Rova buvo jos meilužis ir 
dėl jo Glorija nužudė savo vyrą. Joną ap
ima baimė ir pasibaisėjimas tuo, kas būtų 
įvykę, jeigu jis laiku nebūtų išėjęs iš Glo
rijos namų. .

Skubiai telefonu išsikviečia taksi. Be
laukdamas skaito dienraščio sensaciją to
liau. Aiškėja jam, kad Glorija turėjo mei
lužį! Minimas kažkoks Kasparas...

“Štai kodėl ji pasakė, jog negali mylėti 
tą ką ji nori! Manęs ji visai nemyli! Tik
rai nebemyli. Ir pati tai pasakė! Aš tik 
geras draugas... Aš tik vaikiškas žais
mas. .. O tikrais šautuvais ji dabar šau- 
dOSLu”

Privažiuoja taksi. Jonas įlipa ir įsako 
važiuoti į viešbutį. Jis nutaria tuoj pat 
grįžti namo. Kažkodėl koktu pasidaro... 
Nemiela viskas, šleikštu... Jis visai čia 
buvo nereikalingas!

“Dažyta... Atsargiai: dažyta! Visi 
vargai uždažyti! Veidmainystė uždažyta... 
žmogžudystė uždažyta! Greičiau išbėgti iš 
šio miesto! 'Namo, greičiau namo! Domus 
sua caique ėst tutissimum refugium... 
Kaip teisingai pasakyta romėnų — savi 
namai saugiausia užuovėja! Greičiau į tą 
užuovėją!”

Dabar tik supranta: jokios meilės Glo
rijai nėra! Juk jos ir nebuvo! Tik tam tik
ras traukimas... Lyg pabunda iš nemalo
naus slogučio ir tik viena mintis kala sme
genyse: “Užmiršti... užmiršti... užmirš
ti...”

Pabaiga
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OR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, MOS 115 

'* B? GERKLĖ LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

285? W. 63rtf STREET
Ofiso t»ief.r PRospoct 8-3229

Rozid. WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto,1 

juo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta, j

Rak. f«L 2394683

0R. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski RcL (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-3012

felef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. C. K. BOBELIS
1R

DR. B. B. SETON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley' Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Šauliu S-gos Centro Valdyba po šauliu jaunimo dienos Kultūrinėje Savaitėje, Dainavos stovykloje. Sėdi iš kai
rės — Alg. Budreckas, Š. S. garb, narys VI. Išganaitis, dr. K. Pautienis, 1. Sventickaitė, Š. S-gos pirm. V. Ta
mošiūnas, K. Kodatienė, K. Milkovaitis ir S. Jakubickas. Stovi iš kairės — J. Baublys, S. Bernotavičius, S. Radz- 
vickas, G. Rugienius, J. Grinius, K.- Klimauskas, V. Mingėla, R. Selenis, P. Padvaiskas, V. Selenis, M. Vitkus 

ir J. šostakas j r.
Nuotrauka K. Sragausko

Šaulių kultūrinė savaitė

DR. PEiER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Razid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais if ke įvirtau. 1—7 vai.. 
antrad., penktadieni nuo 1—5. tree 

ir sestad: tiktai susitarus.

Šaulių S-gos Visuotinis suva
žiavimas buvo nutaręs surengti 
Kultūrinę Savaitę. Atrodo, su
važiavimai jau kaip tradiciją to
kias savaites skelbia. Toks įsi
gyvenęs paprotys yra tikrai svei
kintinas. Gal kam kiltų klausi
mas: Kam tas viskas? Manau, 
kad nėra mažiausio reikalo tai 
aiškinti.

1971 m. birželio mėnesio tre-

L- nurodamas ištraukti
įkritusį mergaitės batą. Mer
gaitė 8 m. sėdėjo ant kranto, 
jos batas staiga nuslinko nuo 
kojos ir įkrito į vandenį, ku
ris toje vietoje yra 18 pėdų gi
lumo.

Su mergaite buvęs 28 metų 
Thomas Pecen šoko gelbėti 

Į bato ir pats nebeiškilo.

Pavogė jachtą
Lake Forest gyventojas Char 

les Smith, nuėjęs į Belmont’ 
Įuostą, kur stovėjo jo 30,000 
vertės jachta, pamatė, kad jos 
nėra. Policijai ieškant jo jach
tos iš Waukegano savininkui I 
paskambino jo pažįstamas, kuĮ 
ris pažino jo jachtą. Ji atsidūrė Į 
Wakeegane. Paaiškėjo, kad 19 
m. vyrukas, pagrobęs jachtą, nu
vairavo ją vienas į Waukegana 
ir planavo su draugais išplaukti 
į plačius vandenis, net į Ramų 
jį vandenyną. Draugai jachtą 
perdažė, pakeitė jos vardą.

Savininkas jachtą gavo at-

PHASE 
BE 

CAREFUL!
Only you 

čan prevent 
forest firei!

REMSITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

TtVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Rez. GI 8-0873

DR. W. NL EISIM - E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132 So. Kodzie Avė., WA 5-2670

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

Dr. A. JENKiNS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS: .

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Treč. ir šeštai uždaryta.

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rezid. telefu GArderi 3-7278

Ofiso teL: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtad/ 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 st 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

=--- -  - — -■==-—XGRADINS
j VĖSINTUVAI i
į KIEKVIENAM
; NAMUI, NORS IR SENAM į

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 i 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

6 - ~ - -------- j

PERKRAUSTYMAt

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-80631

' MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place i
TeL: FRontier 6-1882V. —- —

-------- — - ------------- —

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

i ' - -• ' r
* Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 

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

TeL: HEmiock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL 60629
I --------- ---------- J

čioji savaitė buvo skirta Šaulių 
Kultūrinei Savaitei. Per višą 
tą savaitę Dainavos stovykloje 
vyko paskaitos, šaudymo prati
mai ir įvairios kitos pramogos. 
Kiekvieną dieną suvažiavę, iš 
JAV ir Kanados šauliai turėjo 
progos ne tik dvasiniai pagy
venti, gyvenimo akiratį padidin
ti, bet ir maloniai laiką praleisti 
bei pasilsėti. Be to, rengiamos 
Šaulių Kultūrinės Savaitės dar 
labiau suartina seses ir brolius 
šaulius. Stovyklaujant yra dau
giau galimybės įvairias proble
mas išsiaiškinti bei tolimesnes 
organizacines gaires užbrėžti.

Šaulių Kultūrinėje Savaitėje 
Įvairūs prelegentai skaitė įvai
riomis temomis paskaitas. Kai 
kurios dienos buvo paskirtos 
šaulių moteriai, jūros šauliams, 
jaunimui ir šaulių spaudos dar
buotojams pagerbti.

Buvo pagerbti spaudos dar
buotojai — šauliai laikraštiniu^ 
kai — Kunigunda Kodatienė, 
Vladas Mingėla ir Algirdas Bu
dreckas. Jiems buvo įteikti , ak
tai ir piniginės premijos. Jie bu
vo apdovanoti už nenuilstamą 
plunksnos darbą ir uolų bei ob
jektyvų šauliškų darbų bei idėjų 
kėlimą lietuviškoj e-šauliškoj e 
spaudoje. Apdovanojo LŠST 
Spaudos - Informacijos Fondo 
premijų komisija, kurią sudarė 
pirm. K. Milkovaitis, sekrt. P. 
Petrušaitis ir narys S. Jakubic
kas.

Penktadienio vakare š. S. T. 
Centro Valdyba posėdžiavo. Po
sėdyje buvo aptarti įvairūs or
ganizaciniai reikalai ir padaryti 
nutarimai. Neužbaigus visų rei
kalų, buvo vėl susirinkta šeš
tadienį iš ryto. Posėdžiams pir
mininkavo š. S. pirm. Vincas 
Tamošiūnas ir sekretoriavo Jur
gis Baublys. Posėdžiai praėjo 
sklandžioje ir darbingoje nuo
taikoje.

ir .sesėms šauliams reiškiame 
nuoširdžiausią šaulišką padėką.

Algirdas Budreckas

Augino kanapes
Pietiniame Čikagos priemies 

tyje Markham policija suėmė 
viename name 33 asmenis ir 
apkaltino juos naudojant ma- 
ruaną. o namo gyventojai ne 
tik turėjo džiovintos marua-
nos bute, bet ir kieme, vietoj 
pamidorų ar kopūstų, vešliai 
žaliavo maruanos kanapės.

Kaip sustabdyti 
vagis — pardavėjus

Liepos 21 d. Čikagoje susi
renka Illinois Mažmenų Pre
kybos sąjungos nariai. Be ki
tų reikalų, prekybininkai svars 
tys būdus, kaip sumažinti va- 
gytes iš krautuvių. Dėl vagys
čių vien tik Illinois pirkliai tu
ri 800 milijonų dolerių nuos
tolių per metus. Blogiausia, 
kad vagia nez tįk klientai, bet 
ir pardavėjai. .Jiems esą leng
viau prieiti pyie brangesnių 
prekių'. Iš gatves atėjusio va
gies padaryti nuostoliai vidu
tiniškai siekia apie 25 dol., o 
tarnautojo vagystė padaro 
krautuvei apie 135 dol. nuosto 
lio.

Tarnautojų vagystės bus svars
tomos pirklių susirinkime, ku
ris įvyks Wiebolds krautuvėje, 
State St.

Nuskendo dėl bato
Praėjusį savaitgalį’ Čikagos 

apylinkėje besimaudydami nu 
skendo trys vyrai ir berniukas.
Vienas vyras isoko į ežerą prie

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec; MOTERŲ Ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimų.
FOREST FIRES HURT 

OUR FOREST FRIENDSDR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454, WEST 71st STREET 
Ofiso telef,* HEmiock 4-2123 
Rez»d. tel*<~. Glbson 8-6195

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

_ P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

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

Telef.: PRospecf 6-5084

Oar vildlife has no defense 
against the careless use of fire. 

So please folkrr Smolcey*t ABCs: 
Alsrays bold matches till cold. 
Be sure to drown *11 campfires, 

atir the ashes, and drown 
them again. Crush all 

atnokes dead oat.

Please! Only wtq can 
prerent forest fires

Stovyklai vadovavo Mykolas 
Vitkus; valgyklai — J. Augai- 
tis; virtuvei — V. Kulbokienė ir 
padėjėjos — M. Bilienė, L. Ba
naitienė, L. Mačionienė, E. Lun- 
gienė, K. Kirvelaitienė ir A. Tė- 
lyčėnienė; vėliavų tarnybos ir 
sargybų v-kas V. Kniūra; pirm, 
pagalba — dr. K. Pautienis ir 
sesuo C. Balsienė; stovyklos ad
ministratorius J. šostakas sen.

šeštadienio vakare buvo už
degtas tradicinis šaulių laužas. 
Prie laužo buvo išpildyta progra
ma ir pagerbti Jonai ir Jonės.

šaulių Kultūrinė Savaitė pra
ėjo su pasisekimu.

Džiaugiamės ir sveikiname 
šaulių Sąjungos pirmininką Vin
cą Tamošiūną ir visą šaulių šta
bą, kurie atsidėję su pasiauko
jimu ir visa energija dirbo šau
lių Kultūrinei Savaitei. Kul
tūrinėje Savaitėje skaitytos pa
skaitos ir įvairūs kiti kultūri
niai pasireiškimai yra mūsų šau- 
fiškas pasididžiavimas, o išgy
venti Įspūdžiai ilgai dar tiks 
mūsų nepamiršti. UJt triūsą ir 
atliktą darbą visiems broliams

gal, tik jis nesuprato, kaip ji 
buvo vieno jauno vaikino iš 
uosto nuplukdyta tokį atstu
mą, nes vagystės dieną ežere 
siautė audra. Matyt, laivo pi
ratas žino, kaip valdyti jach
tas.

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
N A Ū J I E N A S

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką* nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy 
vena scenos burtų, žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, • jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. ' Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri 

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 doL

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl.; kaina 1.00 dol.

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje- 
sė. 120 psl., kaina 1.00 dol.

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū-1 
na akstinu gyvuoti esančioms scenos1 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems Į 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL, 60608

Romoje biznierius, pasistatęs teleskopą, laukia turistę, ii kurty jis 
ima pinigus už pasižvalgymą po istorinį miestą per padidinamąjį 

teleskopo stiklą. Tolyje matosi šv. Petro bazilika.

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

-

EUDE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS E 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
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE ‘ 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

i

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2z28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South- Holland, Illinois
----
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Šaulię Kultūrinėje Savaitėje Spaudos - Informacijos Fondo Komisija įteikė aktą Tr-piniginę premiją .Algirdui 
Budreckui. Iš kairės stovi — šauliu S-gos pirm. Vincas Tamošiūnas, premijos mecenatas G. Rugienius, apdo

vanotasis ir Premijų Komisijos pirm. Karolis Milkovaitis.
«. Nuotrauka K. Sragausko >

į beatsimena.
I ligoninė išrašė 
ųręžino 
kruvini 
dolerių

Tik kai vakare 
eiti namo ir 

drabužius, tie buvo 
ir kišenėje buvusių 10 
nebebuvo...

Senmergė dėl meilės 
norėjo nusižudyti

Antradienį Marina City bu 
vo sujudimas, nes iš 52 aukš
to, nuo parapeto grasino šokti 
žemyn panelė Sandra Easton, 
K) metų amžiaus. Vėliau pa-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

INSURANCE GIRL 
Experienced — Matured 

CRANE SAVINGS A 
LOAN ASSOC. 

2555 W. 17th ST. 
LA 3-1083

—

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Dictation and typing experience, to 
work for executive of large Near

■ 4 North wholesale company. Good sal-
N eliau pa* ary and benefits.

aiškėjo, kad ji norėjusi misi-' CaUx^9 X800PIN: 
žudyti dėl nelaimingos meilės.
Gaisrininkai, slapta įėję į jos 

(butą, čiupo ją, kai ji sugrįžo 
pasiimti cigaretės. Apačioje 
buvo susirinkusi nemaža žmo
nių minia

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR EFMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS MOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

SECRETARY — TYPIST
Statistical typist. Loop C.P.A. firm. 
2 girl office, experience typing fin
ancial statements. Shorthand help

ful but not necessary.
CALL 
236-7780

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

4 Pavergtų Tautų
t parado pradžia
£ Jau nustatytas Čikagos Pa
vergtųjų Tautu parado daly
vių maršrutas ir jo tvarka. Lie 
tuviams teko parado eilėje 
Įl-ta vieta.
• Parado pradžioje bus Čika
gos policijos motorizuotas da
linys, po jo seks vėliavos ir 
pakrančių Sargybos dalinys. 
Toliau eina karo laivyno Great 
Lakes orkestras, Garbės Le
gionas ir Pavergtų Tautų ko
mitetas.
g Po Valstybės sekretoriaus

Įstaigos žygiuoja marinų 4-tos 
aviacijos eskadrilės būgninin
kai ir trimitininkai, tada, ei
na skautai, Užsienio Karų ve
teranų grupė ir Illinois gra
žuolė — “ Junior Miss”, po jos 
žygiuoja Raudonasis Kryžius, 
Cook apskrities civilinės gyny
bos grupė, vieškelių departa
mento grupė ir iš Naperville, 
Ill. atvykusi "Steperette’s & 
Little Mascots”

Po visų tų grupių žygiuoja 
įvairiu tautvbių kolonos: Balt- 
gudija, Lenkija, Kuba, Kroati
ja, Estija, Lietuva, Ukraina,

Kas tik turi gera skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk.z 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėįas J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA
Į 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas [vairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

[ SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS
- ---------------------------- - ------------------------------------------------f

4.11   x ■ Į*—amam—iii—mmii.......................................................................................................................................................... į

| MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metą patyrimas.

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

I' ■ ■ “ 1 - 1 1
I SODYBŲ PIEVELĖS

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- 
I vėlė* Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
i visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
I Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A_ šeštoko knygelė, 
į kuri vadinasi
1 SODYBŲ PIEVELĖS

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 1 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 

f pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
I kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
į arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
j siųsti tokiu adresu: . 'į5

Į NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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Vengrija. Po jų /vėl Įsiterpia 
Parkų ir miškų grupė, “Gard- 
smen Drum & Bugle” orkest
ras, o po jų seka Slovakija, 
Latvija, ’‘Imperial Cadets", 
Čekoslovakija, Serbija, Alba
nija ir Bulgarija.

IŠ C H I C A G O S IR 
APYLINKIŲ

Dar peržiūrės 
bibliotekos planus

Planai statyti naują Čika
gos miesto bibloteką buvo su
stabdyti ir dvi komisijos turės 
juos dar kartą peržiūrėti. Di
delis namas buvo numatytas 
statyti miesto centre, bloke, 
kurį sudaro Washington, Wa- į 
bash, Randolpli gatvės ir Gar 
land aikštė. Plane numatyta 
nugriauti ten stovinčius namus 
ir statyti naują.

Planas sustabdytas biznie
riams tame bloke pakėlus di
delį triukšmą. Jie aiškina, kad 
jie sumoka ;miestui nemažai 
mokesčių, kurių miestas ne
teks, jei jų bizniai bus išardy
ti, namai nugriauti. Namų

South Side real estate office requires 
services of experienced cashier, ty
ping a must, good starting salary & 

fringe benefits.
Mr. REIZNER

GENERAL OFFICE
Girl wanted to work in active Real 
Estate ofc. Receptionist, typing, fil
ing. FHA loan processing. Pref, girl 
who speak Spanish and has knowl

edge of ofc. procedure. Benef.
ROBLEN R. E.

277-2422

SECRETARY 
LOOP LAW OFFICE 

Accurate shorthand and typing req. 
No other experience necessary. 

5 day week, 9 to 5. 
$130 week.

R. WEINBERG 
Tel. 346-1256

kaina irgi pasirodė aukštesne, HELP WANTED — male female 
_ v . . rvA Reikia Darbininku ir Darbininkiųnegu buvo numatyta. Todėl} 

komisija turės^ planą persvars 
tyli iki rugsėjo 13 d. ‘ ~

Planas apšviesti 
Chicagos parkus

Chicagos Parku Distrikto 
pirmininkas Daniel Shannon 
paskelbė planus, kaip numa
toma apšviesti ir apsaugos 
priemonėmis aprūpinti mies
to parkus, kad juose būtų su
mažintas kriminalas.

Iš miesto 550 parkų — par
kelių daugiau kaip 400 jų bū
sią Įrengtos naujos šviesos ir 
sustiprintos esamosios. Pirmo-Į lėšas šalpos ir švietimo reika- 
je eilėje numatyta labiau ap
šviesti dalis Grant, Washing
ton, Jackson, Wilson, Indian 
Boundary ir Lake Shore par- leidžia vetuoti atskiras jo da- 
kus Į ežerą atsiremiančių gat
vių paplūdimiuose. Be to su-Į 
planuota parkuose Įvesti aliar 
mu sistemą, specialią priežiū
rą, jaunųjų patarėjus ir radi
jo susisiekimo sistemą. Esą 
norima tomis priemonėmis pa 
drąsinti gyventojus, , kad nau
dotųsi parkais ir sutemus va
karais, kol parkai uždaromi

Kiek tos priemonės padrą
sins piliečius sutemus eiti Į 
parkus, kada vidurdienyje 
miesto gatvėse piliečiai užpuo 
lami, primušami ir apiplėšia
mi.

Naujausią atsitikimą papa
sakojo vienas artimas Naujie- 
nietis A. Č., kurs apie 1 valan
dą popiet ėjo namo Į Bridge- 
portą ir buvo atėjęs Į 26th St. 
ir Union Avė. sankryžą — ir 
vakare atsipeikėjo ligoninėje 
su praskelta, sulopyta ir su- 
bandažuota galva...

Jis pajutęs, kaip kažkas 
iš užpakalio jam smogė Į gal
vą. Nuo to momento nieko ne-

Ogil-

150 PER WEEK for qualified sober 
couple as butler & cook for adult 
family of two. Farm estate approx. 25 
miles west of Chicago area. 10 months 
Chicago, 2 months Arizona in ans
wering, answer in English, give tel
ephone No. Write % AF Box 317.

225 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO, ILLINOIS 60606

Ogilvie apkarpo
Illinois biudžetą

Illinois gubernatorius 
vie panaudojo savo naujau
sios konstitucijos jam duotą5 
dalinio veto teise ir nutarė 
sumažinti legislatures skirtas

lams. Senoji konstitucija rei
kalavo, kad vetuojamas būtų 
tik visas biudžetas, o naujoji

BUSINESS CHANCES - 
Biznio Progos

BY OWNER 
GROCERY

North side, gross, in excess of
SlOO-day. S2.200.

878-0056
8 A. M. — 8 P...M. Mon.-Fri. 12

to 8 P. M. Sat.lis. 1 . .. L
Gubernatorius prašė seime

lio 672 mil. doL švietimo rei
kalams, o seimelis.paskyrė 730( 
mil. dol. Manoma, kad . ta 4 A. . • PARDUODAMA 2 SKLYPAI — geroj
skirtumą. gubernatorius nu-., vietoj — Lietuvių Tautinėse kapinėse, 
brauks. Būsiąs sumažintas ir J Skambinkite 447-4973.
šalpai skirtas biudžetas — 1.12 
bil. dol

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinių sklypai pard.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIGHTON PARKE išnuomojamas 
| kambarys su baldais ir virtuve jame 

nerūkantiems. 3112 W. 40 Place.

— Liepos d. Union Pier, Mateo, Calif. Jo motina Pauli- 
Mich., jčekų salėje .įvyks ryti- Juzėnas gyvena Marquette 
nių Michigano ežero pakraščių Parko apylinkėje.
piknikasvakaronė. _ Rengė-' _ Ramuni Ambrazaitytė, 
ja; kveern v,sus lietuvius kar- Dnne Acres, In(J^ ila še-_ 
tu jaukia! praleisti vakara. .tadieni susižeidė automobilio

— Sen. Frank j). Savickas nelaimėje Tremont apylinkėje 
(D-27) buvo įnešęs Įstatymo ir gydosi ligoninėje. Kaimy- 
projektą prieš dirbtiną apylin- nai jai linki greit pasveikti, 
kių pakeitimą panikos kėlimu-’ 
Tas projektas buvo atmestas 
senato komitete. Bet sen. Sa-

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namu, automobi
liu, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios liti mokė

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Ave. PR S-2233 5 
---- - - .. .. .

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

stogus, langus, dažau, sutvarkau 
elektrą ir t. t.

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas.

Įvairūs draudimai.

BALYS BUDRAITIS 
4307 So. Kedzie, Chicago 

TEL. — 254-5551
1339 St«te St., L*mont, III. 

TEL. — 257-5542

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTU NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — "PRospect 8-2233
BY OWNER 

56-TH & WASHTENAW
Completely remodeled 3 bedroom 
brick with w.w. carpet’g, modern ki
tchen, tiled 1% baths, finished bas
ement, 2 ear brick garage & oversi

zed lot. 
ONLY $24,500 

476-3599

PARDUODAMAS
3 AUKŠTU MŪRINIS NAMAS

gerame stovyje. Viduje moderniškai
Įrengtas. Arti bažnyčios ir didelės 

mokyklos.
Dėl sąlygų ir kainos skambinti telef. 

YA 7-2064

• 4225 N. KEYSTONE
Spacious. 2 bedroom. 3rd floor, ele

vator bldg. Mid 20’s, By Owner.
Mr. NESBIT 

245-5911 Weekdays 
545-2384 Evening & Weekends

DES PLAINES — BY OWNER
Close; 

transp. loop bus. Northwestern 
train. Large comer lot.

Under $20.000.
Call for annointment

827-5721

2 bedroom small older home, 
to

SUGALVOTA — PADARYTA
SVEIKAS MEDINIS modemus vi

duj, graži gatvė, arti Maria HS., dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly
pas. $18,600.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18,950.

DU PELNINGI MŪRAI apie $17,000 
pajamų metams, Brighton Parke. Kai
na $50,000.

6 KAME. 15 METŲ MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. $26,800.

2 BUTŲ MŪRINIS. 4 ir 5 kamb.. 2 
autom, garažas, Marquette Parke. 
$261500

5 BUTU GELSVAS MŪRAS — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kamb., virš $7,000 pajamų, 
du blokai nuo parko. $47,000.

1% AUKŠTO 20 metų mūras. Gra
žūs 2 butai, uždari pušų porciai, nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas, platus sklypas, arti mūsų. Naš
lė neužprašo — $33.500.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdu sklypas už 
$10,900.

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

SALE BY OWNTER
Perfect 2 bedroom ranch in East 
Glenview. Beautiful landscaped woo
ded lot 85 x 132. Just decorated. 
Newly carpeted throughout. 1% bath. 
Air conditioned 1967. Electric hum
idifier. Livingroom fireplace. Ther
mopan window to ceiling in living 
room and master bedroom. Freezer 
and extra refrigerator in full basem

ent. 1 car attached garage.
$51,000 or best ofer. 

729-1141

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė. centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklvnas. 41-ma ir Campbell.

PUIKUS BUNGALOW, 
skiepas, garažas. Tuoi galima 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais Įren
gimais. Judri vieta.

Įrengtas 
užim-

butai

Mar-

A. & U INSURANCE & REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So.’ ASHLAND AVE. 
LA 3-8775 

(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

fune-ups Ir ♦. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL VI 7-W27

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apvlinkėj. — S38,000.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik S89,000.

10 BUTŲ, mūras, alum., langai, šfl. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis. Ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
Įrengtas rūsys, 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvpas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28.900.

NERIS REAL ESTATE
3609 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321
HOME INSURANCE *

Call: Frank Zapolit
3208% W. 95th St. I A

GA 4-8654

•Sūrėtam f

Mergai

— Stanley Lukošius, gyv. 
Town of Lake apylinkėje, iš- 

, wko i sv. Kryžiaus ligonine
vieko pastangomis senatas pn operacijai dr Frank Kwinn 
eme rezoliuciją, kuria šis pro'.priežiūroje, 
jektas bus persvarstytas vie- ______
šais apklausinėjimais. Jie pra- q- 
sidės rudenį. Senatorius pa- rįoįoju 
kaltino Illinois Real Estate ta- kvječia 
rybą ir Respublikonus,. perJ8 d Bruzgulienės sode, 
kuriuos yra veikiama prieš tą 
Įstatymą. Projekto kosponse- 
ris yra to pat!'distrikto atsto
vas Michael J. Madigan.

— Vaclovas Dalinkevičius 
išvyko atostogų į Atlantic City, 
New Jersey valstijoje.

— Tomas Lotoža, Southern 
Illinois universiteto studentas 
Carbondale mieste, už aukš
tą akademinį lygį moksle, yra 
įrašytas į Dekano garbės sąra
šus.

— Apolskio portretas 
ir gyvenimo bei sportinės veik
los aprašymas yra išstatytas 
Roselando — Pullmano apy
linkės sportininkų Hall of Fa
me. R. Apolskis yra miręs San

SCHAUMBURG
— BY OWNER —

4 bedrooms — 2% baths. Large fa
mily room wnth fireplace; includes 
washer — dryer — dishwasher — 
disposal — built-in oven & range plus 
extras. Two car garage, mid 40’s. 
Show by appointment — must sell. 

CALL: 529-7046

Chicagos Lietuvių Meške- 
- Medžiotojų Klubas 
visus j pikniką liepos 

prie 
Tautinių kapinių. Bus įvairių 
valgių ir gėrimų. Gros Ramonio 
orkestras. Pradžia tuoj po 
piet. (Pr).

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. T»L Y A 7-5980 

\________________________________ f

TERRA
Brangenybės, Lelkrodžfel, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660 
<______________________ - >

MARQUETTE PARKO centre 2 butų 
i mūrinis oo 4 kambarius. Platus lo

tas. Naujas gazo pečius. Pigus. 
778-6916

FOR SALE BY OWNER. 4 bedroom 
2 story house on 4 lots. Income ap
artment on 2nd floor. Full basement. 
2 car garage. 2 blocks from Fox river.

Near train and transportation. 
Price high 30’s.

Call (312) 658-4755 
for appointment.

SAVININKAS PARDUODA 6 kamba
riu mūro bungalow su 3 miegamais ir 

2 mašinų garažu. Tel. 4760861.
SVARBU SLA 63-čios KUOPOS 

NARIAMS
Kiekvienas 63-čios kuopos 

narys turėtų susižinoti su. po
nia Ona Biežiene, kad galėtų pa
tikrinti sumokėtas duokles. Po
niai Biežienei galima parašyti 
tokiu adresu: 3241 West 66 Pla
ce, Chicago, Illinois, arba tele>- 
fonuoti BE 7-7868.

Ponia Biežienė noriai atsakys 
j laiškus arba atsakys telefonu. 
Geriau iš 
duokles, kad 
susipratimų.

anksto patikrinti 
vėliau nekiltų ne- 
(Pr).

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tok R E public 7-1941
<__ ____________________________

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

DAŽAU NAMUS
IS VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimas ir baidas. 
Pilna apdraada.

L RUDIS Tel. CL 4-1050
........... .............. n h. - ' nn..,,., „m.,

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. DLL. 60609
TEL.: VI 7-3447


