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PEKINAS, MASKVA IR UKRAINIEČIAI
Įtakingas šveicarų dienraštis "Neue Zuercher Zeitung” š. m. 

liepos 4 d. laidoje paskelbė įsidėmėtiną straipsnį apie Pekino vyk
domą, prieš sovietus nukreiptą agitaciją, kuri išryškinanti raudo
nosios Kinijos politinės strategijos pobūdį. Straipsnio autorius 
plačiai apžvelgia Pekino kreipimąsi į ukrainiečius, teigdamas, kad 
kinai skatina tautines — komunistines tendencijas sovietų Ukrai
noje. Dar nurodomą kad Komunistinė Kinija ieškanti ryšių su 
ukrainiečių nacionalistais išeivijoje ir kad kinų vedamoji propa
ganda esanti gyva Tolimuosiuose Rytuose, kur gyvena apie trys 
milijonai ukrainiečių — pirmoje eilėje, Chabarovsko srity, išilgai 
Ussurio upės, kur jie įsikūrę kaip iškeldinti piliečiai, ištremtieji 
ar kaip kareiviai, tarnaują Raudonojoje Armijoje.

Nuo šių metų pradžios kinai 
minėtose srityse platina lapelius 
— skrajukes ukrainų kalba — 
juose galima įžiūrėti savotišką 
Ukrainiečių Tautinio Fronto ma
nifestą. šis gi Frontas buvęs 
įkurtas kinų, o gal tai jų remia
ma Ukrainiečių organizacija. La
peliuose paskelbtoje programo
je pabrėžiama: Ukrainai reikia 
pasitraukti iš Sovietų Sąjungos, 
reikia sudaryti socialistinę uk
rainiečių “liaudies respubliką”, 
šioji turėtų atsiremti į žinomo
jo ukrainiečių tautinio komu
nisto bei Stalino priešo, Mikolo 
Chvilovič pažiūras, šis ukrai
nietis, rašytojas bei publicistas, 
po 1930 m. buvo nusižudęs.

“Pasitraukit iš SSSR”

Lapeliuose į Sovįetijoje gyve
nančius ukrainiečius kreipiama
si šiais žodžiais: “Atsiribokite 
nuo Maskvos! Tai vykdyti mus 
kviečia tarptautinis komunistas 
Mikola Chvilovič. šalin naujoji 
rusų imperiją šalin Ukrainoje

LIBIJOS KARO LĖKTUVAI PRIVERTĖ
NUSILEISTI BRITU BOAC LĖKTUVU

LONDONAS. — Kaip jau buvo rašyta, naujos Sudano kai
riųjų valdžios prezidentu buvo paskirtas pulk. Babikr el Nur Os
man, kuris perversmo metu buvo Londone. Pas jį į Londoną at
skrido kitas revoliucinės tarybos narys Mohamed Magoub. Jiedu 
ketvirtadienį įsėdo į britų BOAC keleivinį lėktuvą, kuriame buvo 
105 keleiviai. Lėktuvas skrido iš Londono į Kartoumą, Sudano 
sostinę. Pakeliui, skrendant virs Viduržemio jūros, keleivinį lėk
tuvą apsupo Libijos karo aviacijos naikintuvai ir privertė BOAC 
lėktuvą nusileisti Banghazi, Libijoj, čia iš lėktuvo du Sudano 
valdžios nariai buvo išvesti, o lėktuvas su visais kitais keleiviais

žavimo vyksmas! šalin rusų 
. panslavizmas! Pasisakome už 

Ukrainos. respublikos pasitrau
kimą iš. Sovietų Sąjungos sudė
ties, Ukrainiečių socializmas ne
įmanomas be visiškos tautinės 

-nepriklausomybės.. ir suverenu
mo. Tegyvuoja nepriklausoma 
ir suvereni ukrainiečių socia
listinė liaudies respublika”!

Toliau seka Ukrainiečių Tau
tinio Fronto kreipimasis. čia 
nurodoma Į sovietų imperialis
tinius tikslus, primenama, kad 

: . Maskva siekė Suomiją prijung- 
.. ti prie Rusijos, savo kolonijomis 

pavertė visą eilę Europos vals
tybių ir sužlugdė Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos nepriklausomy
bę, Be to, sovietai neketina Ki
nijai sugrąžinti rusų carų už
grobtas žemes., Teigiama, jog 
Maskvos įvykdytas kraštų pa
vergimas reiškia rusų imperia
lizmo bei tautinės priespaudos 
vykdymo politiką.

Kreipimesi teigiamai iškelia
ma Mao-tse-tungo politika, pa
sisakoma prieš Brežnevo sam- 

. pratą ir nurodoma į jos- gali
mus padarinius. Esą, “Maskva 
tylomis rengiasi vykdyti naujas 
agresijas prieš broliškus kraš
tus, kaip prieš Rumuniją, Alba
niją, Jugoslaviją ir prieš Kini
jos respubliką”. L

“Nešaudykit, pasiduoki!”.-

Pagaliau, lapeliuose kreipia
masi į Raud. Armijoje tarnau
jančius ukrainiečius: “Ukrai
niečiai, atminkite, kad jūsų tė
vynė pavergta. Neleiskite, nau
jos Maskvos agresijos atveju, 
būti išnaudojamiems, būti pa
trankų mėsa. Nešaudykite į so
cialistinių kraštų karius. At
kreipkite ginklą prieš pavergėją, 
įgyvendinkite Lenino šūkį — im
perialistinį karą paversti karu 
prieš pavergėją. Jei tai nebūtų 
įmanoma, nekovodami pasirinki-
te karo belaisvių likimą”.

šveicarų dienraštis mano, kad

IŠ VISO PASAULIO
MADRIDAS. — Vicepreziden

tas Agnew planavo išbūti Maro
ke dvi dienas, bet dabar nutarė 
būti tik vieną dieną — šeštadie
nį. Manoma, kad taip daroma 
saugumo sumetimais.

ČIKAGA. — Pietvakarių Či
kagos gyventojų organizacijos 
jungiasi, norėdamos išvystyti 
stipresnį frontą prieš miesto bu
tų valdybos CHA planuojamus 
pigiųjų butų statybos planus. 
W. H. Kamar vakar pranešė, kad 
bandoma sujungti visą eilę or-! 
ganizacijų Pietvakariuose, o vė
liau bus bendrai, veikiama su 
šiaurės vakarų ir Pietų rytų ra
jonų organizacijomis, šiose pa
stangose aktyviai veikia ir Mar
quette Parko lietuvių namų sa
vininkų draugijos pirm. J. Ba
cevičius. Sujungus visas grupes 
į vieną stiprią organizaciją ir 
kalbant 300 grupių vardu, bus 
galima išvystyti stipresnę veiklą 
prieš miesto, savivaldybės pla
nus.' Galvojama Samdyti garsią 
advokatų firmą, kuri ištirtų 
CHA planų teisėtumą ir kitus 
klausimus. ' . f J

AMMANAS. — Jordanas pra
nešė, kad jis paleido 2,000 su
imtų' palestiniečių partizanų, ku
rių 300 išvyko į Siriją ir 311 — 
į Iraką. Kiti visai metė partiza
ninę veiklą ir grįžo į savo kai
mus, 39 liko partizanaisjcuriuos 
Jordano valdžia vadina ‘gerais” 
partizanais. Dar 12 arabų per
bėgo sieną į Izraelį. Kiti, “blo
gieji” partizanai, kaltinami ka
reivių žudymu, bus teisiami.

WASHINGTONAS. — Tarp
tautinė šalpos organizacija rū
pinasi, ką daryti su tūkstančiais 
vaikų, kuriuos amerikiečiai pa
lieka Vietname. Vien Saigone 
esą apie 5,000 našlaičių be tėvų, 
Vietname liksią daug juodų ir 
baltų vaikų nuo kūdikio iki 6 
metų amžiaus.

LONDONAS. — Darbo parti
jos vadas Wilsonas piktai kriti
kavo tuos darbiečius, kurie prita
ria Britanijos įjungimui į Euro
pos Rinką. Jis grasina išlaikyti 
partijoje vienybę. ,

SANTIAGO. — Čilės prezi
dentas Allende, jo kandidatui 
pralaimėjus rinkimus į parla
mentą, pareiškė, kad Čilės val
džios politika liks nepakeista ir 
Čilė toliau žygiuos į socializmą 

kinu platinami lapeliai liudija 
apie kinų pastangas skatinti 
tautinio komunizmo mintį so
vietų pavergtuose ar nuo sovie
tų priklausomuose kraštuose. 
Tos pastangos liečia ir Sovietų 
Sąjungos ribose gyvenančias ne- 
rusiškas tautas.

Atrodo, kad Pekinas Ukraino
je įžiūri svarbų veiksnį — dėl to 
ir pastangos remti, skatinti, 
stiprinti, “tautinio komunizmo” 
priedangoje, tas jėgas Sovieti- 
joje, kurios siekia atsikratyti

NEW YORKAS. — “National 
Review” laikraščio redaktorius 
William Buckley, susikvietęs 
spaudos konferenciją, atidengė, 
jog jo laikraštyje spausdinti 
“slapti dokumentai” buvo tik 
pokštas. Tuos dokumentus su
kūrė jo redakcijos nariai. Tų 
dokumentų tikslas buvęs paro
dyti, kad visuomenė priima už 
gryną pinigą ir suklastotus do
kumentus, jei jų turinys skam
ba įtikinančiai. Jeigu "New 
York Times” galėjo, išspausdin
ti pavogtus dokumentus, tai “Na
tional Review” išspausdino pa
dirbtus dokumentus.

Tikrai, to laikraščio "doku
mentus” pakartojo visi Ameri
kos laikraščiai, juos išsiuntinė
jo ir didžiosios spaudos, agen
tūros AP ir UPI. Valstybės ir 
gynybos departamentų valdinin
kai ėmė ieškoti, iš kur tie doku
mentai atsirado ir kaip jie pate
ko spaudon.

“N. R.” laikraščio "dokumen
tuose” buvo aptariami planai nu
mesti šiaurės Vietname atominę 
bombą, sunaikinti Haifono uos
tą šiaurės Vietname ir Sihanouk- 
ville uostą Kambodijoje, buvo 
aptariami planai susprogdinti š. 
Vietnamo vandens užtvankas.

♦ Jipių vadas Abbie Hoffman 
tapo tėvu. Jo žmona pagimdė 
sūnų, kuris pavadintas “ameri-

Maskvos imperializmo, rusinimo ca” — su maža raide. Tą patį 
bei kolonizacijos. (E) vardą būtų gavusi ir duktė.

- T? Apollo 15
Liepos 26 d. trys Amerikos astronautai David Scott, James Irwin ir Alfred Worden iške

liauja su Apollo 15 į mėnulį.

buvo padirbti
Mirė kan. F. Kapočius

Kanauninkas F. Kapočius, 
dirbęs Queen of Apostles bažny
čioje, Riverdale, Ill., bevairuo
damas gavo širdies priepuolį ir 
žuvo automobilio nelaimėje.

Kan. Kapočius, trečiadienį at
siėmęs savo automobilį iš mecha
niko, rengėsi aplankyti Chicago- 
je ir jos apylinkėse esančius pa
žįstamus ir bendradarbius, bet 
nepajėgė. Vakare jis netoli 135 
gatvės S. Western Ave., trenkė 
į pastatytą automobilį, gerokai 
sudaužė savo naujai pataisytą 
mašiną ir gerokai susitrenkė. 
Yra pagrindo manyti, kad nelai
mė įvyko dėl kraujo išsiliejimo 
smegenyse. • Iš nelaimės vietos 
velionis buvo nugabentas į St. 
Francis, o vėliau į šv. Kryžiaus 
ligoninę.

Kan. Kapočius savo reikalus 
buvo aptvarkęs. Jis prieš kelis 
metus buvo padaręs testamentą 
Savo valios vykdytoju jis pasi
rinko menininką Kazį Varnelį.

Kan. F. Kapočius buvo 76 m.

rezoliuciją
WASHINGTONAS. — Senato 

užsienio reikalų komitetas, vado
vaujamas sen. Fulbrighto — at
šaukė senato 1955 metų rezoliu
ciją, kuri duoda prezidentui tei
sę karinėmis jėgomis ginti Tai- 
vano ir kitas salas, esančias prie 
Kinijos ir valdomas Tautinės 
Kinijos.

Baltieji Rūmai pareiškė, kad 
senato rezoliucijos atšaukimas

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

< Illinois valstijoje “bingo” 
lošimas bus legalus nuo spalio 
3 d. Lošimus galės organizuoti 
visos pelno neieskančios organi
zacijos. ■>

Kairo radijas vakar paskel
bė, kad Sudane senasis prezi
dentas Nimeiry vėl sugrįžo val
džion. Jis esąs sveikas, gyvas 
ir turįs pakankamai rėmėjų ka
riuomenėje.

+ Britanija pareiškė protes
tą Libijai už keleivinio lėktuvo 
pasukimą iš kelio. Libija sako 
nieko nežinanti apie lėktuvo pri
vertimą nusileisti Libijoje.

♦ Pietų Vietname praėjusią 
savaitę žuvo 11 amerikiečių ir 
81 buvo sužeistas. Tai mažiau
sias skaičius per 6 metus. Viet
namiečių irgi žuvo mažiau — 202 
ir 490 — sužeisti. Komunistų žu
vo 975.

♦ Atsargon pasitraukęs adm. 
Grant Sharp pareiškė kalboje, 
kad prez. Johnsono nutarimas 
sustabdyti š. Vietnamo bombar
davimą buvo Hanojaus didžiau
sias laimėjimas, kurį Amerika 
dar turės apgailestauti.

♦ Belfaste, Siaurės Airijoje 
buvo sužeistas kareivis ir mote
ris muštynėse katalikų rajone.

♦ Licking upė, Kentucky vals
tijoje, gresia išsilieti iš krantų. 
Yra pavojus trijų miestelių gy
ventojams.

nepaliečia Amerikos-Taivano su
tarčių ir Amerikos įsipareigoji
mų tas salas ginti.

sugrįžo į Londoną.

Sovietai kartoja 
Bulgarijos spaudą

MASKVA. — Sovietų Są
jungos valdžia, jei kada neno
ri oficialiai komentuoti politi
nių įvykių, savo spaudoje pa
skelbia įvykio komentarą, paim
ta iš kitu komunistinių šalių 
spaudos. Dabar, paskelbus pre
zidento Nixono planą keliauti 
“ieškoti taikos” į Pekiną, sovie
tų laikraščiai nerašė apie tos 
kelionės tikslus. Kada Lenkijos 
laikraštis "Zycie Warszawy” pa
gyrė Nixono sumanymą ir pa
reiškė, kad jau seniai reikėjo 
keisti Amerikos laikyseną Ki
ni jos atžvilgiu, sovietų spauda 
lenkiu laikraščio žodžių neminė
jo, nes jie, matyt, neatitinka so
vietų nuomonei.

"Literaturnaja Gazeta’” par- 
sispausdino straipsnį iš Butga- 
rijos . žinių - agentūros, kuri sa
ko, kad Amerikos nutarimas ge
rinti santykius su Kinija at
spindi • abiejų valstybių liniją 
prieš Sovietų Sąjungą. Amerika 
su savo agresyviu nusistatymu 
prieš komunizmą ir Kiniją, su
skaldžiusi tarptautinę komunis
tų stovyklą ir susilpninusi anti- 
imperialistinį frontą ieško ben
dros kalbos. Jų abiejų tikslai 
ir staiga paskelbtas troškimas 
pagerinti santykius sukelia rim
tų klausimų visiems taika su
sirūpinusiems žmonėms, sako 
Bulgarijos agentūra.

Toliau sovietų persispausdin
tame komentare sakoma, kad ki- 
nų-amerikiečių bendrai paskelb
tas pareiškimas aiškiai parodo 
slaptą Kinijos suokalbį su im
perializmu.

Rumunijos komunistų laikraš
tis “Scintea”, panašiai kaip len
kų vyriausybės laikraštis, giria 
Nixono vizitą į Kiniją ir sako, 
kad negalima išspręsti didžiųjų 
pasaulio problemų be Kinijos da
lyvavimo jų sprendime.

Demonstracija 
prieš Kiniją

WASHINGTONAS. — Kuni
gas Carl McIntire, žinomas kon
servatorių veikėjas, fundamen
talistas iš New Yersey, paskelbė, 
kad jis spalio 23 d. organizuoja 
Washingtone didelę demonstra
ciją prieš Kinijos priėmimą į 
Jungtines Tautas. Tai būsianti 
didžiausia iki šiol Washingtone 
buvusi demonstracija, kuri pasi
sakys už žmogaus laisvę ir pa
smerks komunistinę vergiją.

McIntire pasmerkė prezidento 
Nixono planą važiuoti į Pekiną 
kalbėti su Kinijos vadais. “Nie
kas nesiekia normalių santykių 
su žmogžudžiais, kurie skelbia 
savo intencijas tave nužudyti” 

i— kalbėjo kunigas McIntire.

Irako žinių agentūra paskel
bė, kad Libijos valdžia sulaikė 
du Sudano revoliucinės tarybos 
narius. Kartu pranešama, kad 
Sudane kariuomenė ir tankai ap
supo Libijos, Egipto ir Sirijos 
ambasadas.

Spėliojama, kad Libijos val
džia bandys už suimtus Sudano 
ministerius išgauti gyvą buvusį 
Sudano prezidentą Nimeiry, ku
ris suimtas Sudane perversmo 
metu.' Libijos radijas paskel
bė, kad Sudane dar gali įvykti 
kovų, nes kai kurios kariuome
nės įgulos teberemia nuverstą 
prezidentą Nimeiry.

Nuverstasis Nimeiry buvo ša
lininkas Sudano federacijos su 
Libija, Egiptu ir Sirija, o nau
ja valdžia tokiai federacijai prie
šinga, nes jos neremia Sovietų 
Sąjunga, o naujoji valdžia esan
ti komunistų įtakoje.

Lėktuvo kapitonas, sugrįžęs į 
.Londoną, papasakojo, kad Libi- 
jos karinihkai, išsivydami du 
sudaniedius, pareiškė, kad šie 
esą “reakcionieriai”.

Kitame įvykyje, Irako val
džios ir baath partijos delegaci
ja, kurioje buvo aukštų valdi
ninkų, skrisdama lėktuvu iš Ira
ko į Sudaną, visa žuvo, nes lėk
tuvas susprogo netoli Jidda mies
to, Saudi Arabijoje. Dar neži
nomos nelaimės priežastys ir 
kurie pareigūnai lėktuve žuvo.

Popieriniai nariai 
Lenkijos partijoje 
VARŠUVA. — Lenkijos ko

munistų partija turi du milijo
nus narių, tačiau yra žinoma, 
kad didelė dauguma įstojo par
ti jon tik oportunizmo tikslais. 
Po Sovietų Sąjungos ir Kinijos, 
Lenkijos komunistų partijos na
rių skaičius yra didžiausias pa
saulyje, tačiau nedaug tėra įsiti
kinusių komunistų.

Paskutiniu metu oportunistų 
narių klausimas keliamas spau
doje. Laiškuose redakcijoms len
kai pasakoja, kaip ir kodėl jie 
tapo komunistais. Vienas vyras 
rašo, jog jo žmona įstojo parti- 
jon, norėdama gauti geresnį dar
bą fabrike. Netrukus ji buvo 
pakelta į prižiūrėtojas.

Lodzėje, kaip rašo spauda, ne 
žmonės siekia įstoti į partiją, 
bet partija juos tiesiog verbuoja. 
Per 5 metus partija prirašė 28,- 
840 naujų narių, tačiau kai apie 
10,000 vėliau buvo išmesti, jie 
nesigynė, nekovojo prieš spren
dimą, tarsi, jiems visai vistiek 
ar jie nariai ar ne. Abejingai jie 
žiūrėjo į narystę ir abejingai — 
į jos netekimą, žurnalas “Poli
tyka” rašo, kad reikėtų mesti 
įprotį duoti partijos nariams ge
resnius darbus. Visų talentai 
esą reikalingi Lenkijai ir socia
lizmo statybai. Esą daug gerų 
darbininkų, talentingų žmonių, 
kurie negauna paaukštinimo, nes 
jie ne nariai.



WINNIPEG, MAN.
Kanados kariuomenės majoro R. V. Paukštaičio kalba

(Tęsinys)
Apie mūsų jaunimą galima pa

sakyti, kad jisai dar nėra pra
radęs lietuvybės jausmo. Tiesa, 
jis nesižavi jausminiais naciona
listiniais pamokslais; bet, kada 
susiduria su žmoniškumo pažei
dimo situacija, kaip kad Simo 
Kudirkos laisvės troškimo ges
tas parodė, jisai sugyvėja ir 
kartais daugiau savo veiksmais 
nuveikia, negu kai kurie šulai 
ar kai kurios organize!jos.
Norint veikti su pasisekimu, mū
sų principų ir organizacijos 'pa
grindas turi būti tokio masto, 
kad jis galėtų apimti mūsų skir
tumus, ar tai jie būtų politiniai, 
religiniai ar profesiniai. Mūsų 
bendruomenėje turėtų būti są
lygos išreikšti savo lietuvišku
mo jausmus, vykdyti kultūrinę 
veiklą ir perduoti jaunesnėms 
kartoms mūsų kultūrinį testa
mentą. Tai turėtų būti atvira, 
Kanados tautybių mozaikos prin
cipu išvystyta tobulėjanti bend
ruomenė. Ta bendruomenė tu
ri apimti visus save skaitančius 
lietuviais. Ji turi sudaryti opi
nijų formą, kur Lietuvos ir lie
tuvių klausimai gali būti demo
kratiškai aptariami. Jos demo
kratiniai išrinkta valdyba turi 
nustatyti realių ir reikalingų 
veiksmų eigą, kuri galėtų būti 
jvykdinama per subordinuotus 
organus, šitokiu būdu, ta bend
ruomenė atitiks šio krašto demo
kratiniams principams, su ku
riais jaunimas susigyvena per 
mokslą ir kasdieninį gyvenimą.

Vienas iš svarbiausių įrankių 
bendros veiklos išlaikyme yra 
mūsų lietuviško spauda. Tai 
yra šiandien vienintelis komuni
kacijos būdas, apimąs plačiai iš
sisklaidžiusius lietuvius, per ku
rį galima pasidalinti opinijomis 
ir apjungti visų įsitikinimų lie
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a dieni,
rugpjūčio 15 dieną,

BUCO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

M&W II M ui

BUS įdomi programa, gera muzika ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI. 
VISA LAIKĄ GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPIŪČIO 15 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ
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tuvius. Spauda yra silpna be 
bendradarbių, be prasmės, be 
skaitytojų. Jau seniai laikas su
dominti jaunimą. Džiugu, kad 
jau matosi lietuviškų laikraščių, 
kurie intensyvina savo kryptį 
link demokratiškesnės beparti- 
nės laikraščio linijos. Yra gali
mybė, kad mūsų inteligentiška 
jaunuomenė irgi susidomės. 
Mums yra svarbu sekti visų pu
sių argumentus, kad galėtume 
prieiti prie išvadų, kurios yra 
pagristos pačiais faktais ir opi
nijomis. Apsiribojimas tiktai 
tokia spauda, kuri stiprina siau
rus įsitikinimus, veda prie mūsų 
fragmentacijos. Spaudos visiš
kas sužlugimas reikštų tauti
nio jausmo greitą užgesinimą.

Lietuvos patriotų veiksmai, 
kurių kulminacija įvyko 1918- 
tais metais Vasario 16-tą, yra 
garbingai įrašyti mūsų istori
jos puslapiuose. Bet mūsų su
sirinkusiųjų svarbiausia istori
jos dalis yra ta, kurią mes pa
tys kuriame ir kursime. Ar is
torijos puslapiuose bus mūsų 
veiksmai apginti ? Mano nuomo
ne, ne — jeigu mes paskęsim 
praeities ^sentimentuose, užda
rysim akis šiandieninei realybei 
ir prarasime savo jaunimą iš Ka
nados lietuvių kultūrinio gyve
nimo.

Ateities aplinkybės tikriau
siai nebus panašios į 1918-tų 
metų. Lietuvos tautos išlaiky
mas ir laisvės atsiekimas gal tu
rės kitą formą ir reikšmę. Juk 
šiandien Europoje net ir taip ne
senai mirtinų priešų valstybinės 
sienos nyksta. Bet tai nyksta 
laisvo pasirinkimo būdu. Laisvo 
pasirinkimo Lietuva neturėjo ir 
nemanau, kad šitas faktas gali 
būti pilnai užmaskuotas sovieti
nės propagandos. Aš jaučiu, 
kad už šito principo pažeidimą

■W

Sovietai fotografijoje iš Gorkio mies
to parodoma 17 Šimtmečio cerkvė ir 
už jos modernus daugiabutis pasta
tas. Tik klausimas, ar tie komunis
tiniais tempais pastatyti butai išsto- 

vės 300 mėty nesugriuvę?

Sovietų Sąjunga dar prieš pa
saulį turės atsakyti. Taip pat 
tikiu, kad ir mūsų jaunuomenė
je augantis tiesos ir žmogaus 
teisių apgynimo susirūpinimas 
neišleis iš gyvos atminties Lie
tuvos likimo, ir, nepriklausomy
bės paskelbimo pavyzdžiu, jis 
išnaudos ateities aplinkybes, 
prisidėdamas prie Lietuvos lie
tuvių teisių atstatydinimo. 
Ačiū”.
Kodėl iki šiol nebuvo paskelbta 

spaudoj majoro Paukštaičio 
kalba į

šiais metais Winnipege per T* *

Iš Lietuvos
— Birželio 27 d. Vilniaus “Tie. 

sa” praneša, kad medicinos dak
tarui prof. Juozui Kupčinskui 
pagerbt ir jo atminimą įamžin
ti prie jo kapo Petrašiūnų kapi
nėse bus pastatytas paminklas. 
Prie namų Donelaičio 34, Kau
ne, kur jis gyveno, bus prikal
ta atitinkama lenta. Klaipėdos 
Medicinos Mokykla bus pavadin
ta Juozo Kupčinsko vardu. Apie 
jį ruošiama išleisti knyga. (E)

— Okup. Lietuvoje vis daž
niau priekaištaujama dėl “per
dėto modernizmo vaikymosi” 
arba dėl Vakarų poveikio, kad 
ir muzikos srity. Štai, “Tiesoje” 
apie muziką kolchozuose taip ra
šoma: “Žiūrėk, iš visur suver- 
buoti keli muzikantai elektropi- 
aninais, elektrogitaromis links
mina kolūkietį, nevykusiai pa
mėgdžiodami kažką girdėtą per 
radiją, iš plokštelių”. Siūloma 
vėl pakviesti į kaimo scenas lū
pinių armonikėlių, švilpynių 
grojimą, mandolinų orkestrėlį, 
armonikas...

— Lietuvoje pastaruoju me
tu padaugėjo rusų rašytojų kū
rybos vertimai ar anksčiau iš
leistų pakartojimai. Iš klasikų, 
F. Dostojevskio 150-sioms gimi
mo metinėms paminėti trečią 
kartą išleistas romanas “Idio
tas” (dvi dalys, po 25,000 egz., 
dar 1939 metais vertė Pranas 
Povilaitis, miręs11958 m.) ir ant
rą kartą L. Tolstojaus autobio
grafinė trilogija “Vaikystė, pa-

Vasario 16-tos minėjimą buvo 
pakviestas' kalbėti. Kanados ar
mijos majoras R. V. Paukštaitis. 
Jo kalba publikai padarė didelį 
įspūdį. Ekonomištas Br. Vaičai
tis kreipėsi Į mane, kad jam 
parūpinčiau majbro kalbos teks
tą, kurį norįs pasiųsti laikraš
čiams.

Tildydamas minėjimo daly
vių "bei lietuviškojo jaunimo pa
geidavimus, majoro R. V. Paukš
taičio ištisą kalboš tekstą per- 
siunčiau p. Tėviškės žiburių re
daktoriui, kuris man parašė, kad 
paskaitos tekstą gavęs. Paskai
tos mintys esančios tikrai aktu-, 
alios ir pažadėjo kaip straipsnį 
spausdinti jaunimo .puslapyje; o 
ypač ir dėl to, kad aš pažadėjau 
jo teksto nesiųsti kitiems laik
raščiams. .;

Deja, po poros savaičių gavau 
iš T. ž. kitą laišką, kur rašoma: 
“Pasirodo, kad majoro Paukš
taičio paskaitos tekstą gavo ir 
“N. Lietuva”, kuri beveik jį iš
tisai atspausdino. Mums kar
toti nebeišeina. Rašinyje yra ir 
gerų minčių ir būtume mielai 
panaudoję”.

Kadangi ir dabar vis klausia
ma, kur dingęs majoro paskai
tos tekstas, kurį aš gavęs ir. ko
dėl aš jo neperdavęs laikraš
čiams atspausdinti, tai kad ir 
pavėluotai pasiaiškinu. Iš “T. 
ž.” laiško, manau, visiems bus 
aišku, kad majoro R. V. Paukš
taičio kalbos tekstas buvo pa
siųstas. Antra: N. Lietuvos re
dakcijai kalbos teksto nesiun- 
čiau ir toji kalba ten nebuvo iš
tisai atspausdinta. Tad ir dedu 
taška. •

Tuo tarpu ne tik mano, bet 
ir daugelio pageidavimas yra, 
kad Kanados armijos majoro R. 
V. Paukštaičio kalba ištisai pe
reitų per laikraščių puslapius.

Ar daug mes turime lietuvių, 
kurie taip aukštai būtų iškilę 
Kanados kariuomenėje? Ar ne 
tokie vyrai ateityje gali tapti 
armijų generolais arba užimti 
aukštus kariuomenės vadovau
jamus pūstus. /

Dar puikiai prisimenu, kada 
būnant Vokietijoje, lageriuose, 
atvyko vienas atnerikonų dali
nys, kurio vadas mums pasakė: 
“Laba diena”, ir po to pasisakė 
esąs lietuvis. Dėl tų kelių lietu
viškų žodžių mums iš akių tryš
ko džiaugsmo ašaros.

Istorija kartojasi. Tad ir mes 
gerbkime savuosius ir kartu 
džiaukimės ir didžiuokimės jų 
atsiektais laimėjimais. Juo la
biau, kad jie kartu su mumis 
sielojasi dėl Liėtuvos ateities.

K. Strikaltis
Pabaiga

I auglio metai, jaunystė” (vartė 
M. Miškinis). Kitos knygos, 
kaip F. Abramovo ir kt. vaiz
duoja pokario metus Sovietijoje 
ar jaunimo žygius karo metu 
Rusijoje.

Lietuvoje išleistos naujos kny
gos: K. Borutos “Mediniai ste
buklai” ir Aug. Griciaus “Kepu
rės nenukrisiu”. Turi nemaža 
paklausą šeimininkėms skiria
mos knygos — jų tarpe dabar iš
leidžiama B. Purvinienės “šalti 
patiekalai” ir K. Brundzienės

| “Viskas iš obulių”.

— Kijevo jaunojo žiūrovo te
atras pastatė V. Palčiauskaitės 
pjesę “Aš vejuosi vasara”.

(E)

EAST CHICAGO, IND
East Chicagos Medžiotojų ir 

Meškeriotojų Klubas, kuriam 
šiais metaiis {pirmininkauja J. 
Pečiulis, suruošė Community 
Hali, Union Pier, Michigan, pik
niką liepos 17 d.

Piknikas praėjo pakilioj nuo
taikoj. Community Hall salėje 
niekad nebuvo tokio skaitlingo 
pikniko. Prisirinkus pilnutėlei 
salei žmonių,, šeimininkės p. 
Bagdonavičienė ir p. Pečiulienė 
paruošė skanumynų. Valdybos 
kasininkas A. Špokas gerai pa
ruošė barą ir vikriai patarnavo.

New Yerke kai kuriose gatvėse mies
to savivaldybė uždraudė važinėti au
tomobiliais, kad vaikai turėtu kur 

pažaisti.

Pikniko dalyviams susidarė ge
ra nuotaika ir skambėjo lietu
viškos dainos. Grojant A. Stel
mokui, šokėjams ir vietos trūko.

Pikniko dalyvis

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.
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, orderi tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608
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How aminus 
on your paycheck 

can be a plus 
inyourfuture.

Soesd conforing? It isn’t, really. 
When you join the Payroll Savings 
Plan trhere you work, an amount you 
designate will be set aside automati- 
esfiy from each paycheck. That’s the• w .....ISUDWL

That amount will then be invested 
in U.S. Savings Bonds. That’s where 
the “plus” comes in. Because you’re 
antomatieally saving for your foture, 
wi tii one of ther^rfinvestments there 
are: U,S. Savings Bonds.

And, by deducting a fittie at a time • 
from each paytheck, you don’t fed 
the pinch finendally. Before you 
know it, you’ll hare quite a tidy snm 
tucked away.

And now there’s a bofras interest 
rate on aB U.S. Savings Bonds—for 
E Bonds, when hdd to mato-

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity.

j . NAUJIENOS .
1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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Apkalbėjo mane, apšnekėjo 
ir šiakia, ir tokia... 
Būk aš vieną lydė jus, 
su kitu būk kalbėjus, 
Jau .pritemus lauke.

Nelydėjau aš jų nežadėjau 
greitai kelt vestuves. 
Su vienu pastovėjau, • 
su kitu pakalbėjau —- 
vis ieškojau tavęs. 
Vis ieškojau, ieškojau. Tikėjai!— 
susirasiu vis tiek.— 
jei mane apkalbėjo— 
netikėk, netikėk!

Justinas Marcinkevičius

ir progu sxžmo tikiu per

NAUJIENAS

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”,— TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

ity of 5 years, TO months (4% the 
first year). That extra payable 
as a bonus at maturity, applies to 
Bonds issued since June 1, 19?0, i. 
with a comparable improvement for 
all older Bonds. .. .. ' A

Put a Kttie “plus” in your future. 
Join the Payroll Savings Plan.

evrited at y«r Tar wny be deferred

• Kilnūs tikslai, nors ir neį
kūnyti, mums brangesni už įgy
vendintus, bet menkus.

V. Goethė

NAUJIENAS- < Tam aoiTO' ~.



VYT . VAIČIULIS iŠŪVIAI Į MAGDUTĖS KELNAITES
I LB Valdybos sekretoriaus Ant. Gailiušio 
pasakėlės Tėvų Pranciškonų “Aiduose”

Pastaruosiuose keliuose nu
meriuose publicistiką atstova
vęs pats redaktorius dr. J. Gir
nius (Alaušius), š. |ni. gegužės 
mėn. laidoje pasitelkė, atro
do, vienmintį į talką. Talki
ninkas ne prastas — net PLB 
valdybos sekretorius, taigi be
veik valdžios žmogus, o pačių 
bendruomenininkų mastais ma 
tuojant — istorinės reikšmės 
kultūrininkas. (Mat, jei jau 
choristas kultūrininkas, kaip 
gi kitaip gali matuoti pasauli
nės valdybos sekretorių? !) 
Taigi sekretorius Ant. Gailiušis 
ir tėškė “Aidams’’ straipsnį, 
net pirmuoju įdėtą, net redak
toriaus imprimatur susilauku
sį, apie “JAV Lietuvių Bend
ruomenės darbo kliūtis ir jų 
priežastis”.

Jį skaitant pirma darosFkok- 
tu, vėliau pikta, dar vėliau 
siaubu, o galiausiai praregi, 
jog tai iš tikrųjų pačios geriau
sios klasės humoras — pasa
kėlės,. kokių net šviesios at
minties Pulgis Andriušis ne
lengvai suregzdavo. Kitaip ne 
gali to ilgo straipsnio suprasti. 
Tik humore atsiveria jo vertė.

Tie, kurie turėjo ar turi sū
nų amerikonų kariuomenėje, 
tikriausiai žino ką reiškia ir 
kai kurie kareiviškos tautosa
kos terminai. Sakykim, iš šau
dyklos žinome bent du tokius 
terminus: vienas “buliaus 
akis — bull’s eye’’. Tai geras 
terminas, vartojamas tuomet, 
kai šaulys pataiko į taikinio 
vidurį. Puiku! Bet tas šaulys, 
kuris ne tik nepataiko į taiki
nio vidurį, bet net visai nė į 
patį taikinį, sakoma, patai
kęs į “Mag (lutės kelnaites — 
Maggie’s drawers”. Kodėl, vie
nas biesas žino, bet taip yra. 
Tas jau nelabai puikus. Toks 
šaulys medalio tai jau tikrai 
negauna.

Šis kareiviškos terminologi
jos gabaliukas prisiminė skai
tant A. Gailiušio straipsnį. 
“Buliaus akių” ten tikrai ma
ža, o ir tos pačios maždaug 
“Lietuva žemės ūkio kraštas 
tipo”. Tačiau “Magdutės kel
naičių” tai jau ten net keli tu
zinai; galėtų autorius net ge

rą būrį Magdučių jomis apdo
vanoti.

Būtų beprasmis ir nevertin
gas darbas gilintis į PLB sek
retoriaus pasakėles. Iš eilės 
pakedensime tik kai kuriuos 
autoriaus teigimus.

Štai pradžiai jau antrame pa 
ragrafe — “deimančiukas”: “Ir 
bendrų tikslų siekiant, grupių, 
partijų interesai nevisada su
tampa”. Na, jei /tie interesai 
ne tik partijų, bet ir apskritai 
visų žmonių visuomet ir’visur 
sutaptų, tai kam iš viso rei
kėtų partijų, ideologinių or
ganizacijų, profesinių draugi
jų ir t. t. Kam gi reikėtų tautų 
ir valstybių, bei jų junginių? 
Juk jei interesai, nuomonės ir 
visa sutaptų, tai būtų rojus 
žemėje; tuomet, žinoma, net 
ir straipsnių rašyti nebereikė
tų.

Toliau autorius teigia, kad 
“paskutiniu laiku pastebimas 
didesnis LB puolimas”, kuris 
esą yra neva noras ją refor
muoti, bet už to slypi “grupi
niai interesai”. Taigi jau tre
čiam ilgo rašinio paragrafe yra 
kaltinimas “grupėms”, kurios 
per visą rašinį kaltinamos yi- 
sokiausais nusikaltimais prieš 
LB. Tačiau nė vieną kartą A. 
Gailiušis nenurodo nė vieno 
fakto, nė vieno vardo, nė vie
no asmens, jnė vienos grupės, 
nė vieno atvejo. Kolioja, ba
ra, tauškia nesąmones, bet nė 
vieną kartą nekalba ad rem.

O to ne tik lauktume, bet šį 
kart tiesiog reikalaujame: pa
tiek, sekretoriau, faktus: par
tijų vardus, jų nutarimus, jų 
LB puolimo faktus ir t. t. Tuo
met pažiūrėsime kiek Jūsų tei
gimai turi vertės.

Netrukus ir kita pasakėlė: 
esą “kur srovės organizuoja vi
suomeninį gyvenimą, ten ben
drinės organizacijos neįkursi”.

Pasakė, kirviu nukirto. “Ai
dų” redaktoriui, tur būt, net 
linksmiau ant dūšios pasidarė 
— ak, kokia išmintis! Tik iš 
tikrųjų kažkas toje “gilioje vi
suomeninio gyvenimo filoso
fijoje” netvarkoje, štai taip 
dergiamas ALTas buvo įkui> 
tas, jog ne “aniolų”, bet ly- 

i

Garsus Amerikos arklięi lenktynių džokėjus Eddie Arcaro atosto
gavo Haiti saloje ir ten nusifotografavo ant kantraus, vietinio 

asiliuko.

giai Gailiušio dergiamų srovių. 
Tai kaip čia atsitiko? Srovės 
organizavo ir net bendrinę or
ganizaciją įkūrė. Kas gi įkūrė 
BALFą, kurio švarkeliu gal 
net pats pasaulinis sekretorius 
anais skurdžiais laikais dabi
nosi? “švarieji” nepartiniai, 
ar srovės ir ALTas? Kaip Čia 
vėl atsitiko, ne pagal p. Gailiu
šio teigimą? Pagaliau kas da
vė' pradžią pačiai PLB — ne
partiniai “nekaltieji ir švarie
ji” lietuviai, ar tie “nedorė
liai” partiniai ir dargi tos “nu
sikaltimų” pilnos srovės — po
litinės partijos? > ;>

O, Dievuli,- ar p. Gailiušis 
drįs šį klausimą atsakyti? Juk 
jei tars kad pirmieji, reikės 
meluoti, nes PLB kilo iš VLIKo, 
kuris sudarytas “nešvariųjų” 
grupių pagrindu. Jei tars tei
sybę, . kaip tuomet ją suderinti 
su teigimu, kad “kur srovės 
organizuoja visuomeninį gy
venimą; ten bendrinės orga
nizacijos . neįkursi”,: Tai - p. 
(iailiušio žodžiai “objekty
viuose” “Aiduose” juodu ant 
balto išguldyti!

Iš rašinio matyti, jog PLB 
sekretoriaus esama ir talentin- į e
go pranašo. Jis ne vienoje vie
toje taria, kas būtų buvę, jei 
tas ar kitas dalvkas būtu atsi
tikęs ar neatsitikęs. Ir taip ra
šo, jog atrodo, kad jis turi di

Raginkite savo apylinke 
augti- taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai
Apdrausti iki $20,000.

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.

džio aiškiaregio dovaną, štai 
tariama, jog “Jai (jei?) LB 
nebūtų įsikūrusi ir naujieji 
ateiviai eitų senųjų keliu” — 
“susiskaldymas būtų likęs, 
bendrinis darbas sunkus... ”

Tokį teigimą ir skaudoką 
kaltinimą išeivijai “pranašas” 
Gailiušis daro puikiai žinoda
mas (o gal ir nežinodamas? !), 
jog ALTas apsijungė kai nė 
vieno vadinamo dypuko Ame
rikoje dar nebuvo, kad BALFas 
gimė ne kam kitam, tik tiem 
dypukam, kuriems ir p. Gai
liušis priklauso remti ir t. t. 
Taigi “susiskaldymas būtų li
kęs”? Pagaliau, apie susiskal
dymą kalbant, reikėtų gal tu
rėti bent kiek supratimo ir 
gėdos. Juk p. Gailiušis ir da
bar, jei meldžiasi, tai ne LB 
pastatytoje bažnyčioje, bet 
“susiskaldžiusiųjų” senųjįj ka 
talikų centais ir prakaitu pa
statytoje. Jei skaito laikraščius, 
tai ne dypukų ir LB įsteigtus, 
bet katalikų, socialistų, santa- 
riečiu ir tautininku. Jei šalto 
alaus stiklą geria, tai ne PLB 
pastatytame klube, bet tų “su
siskaldžiusių” jf. senųjų ateivių 
nuosavybėje. Tiesa, prieš ant
rąjį pasaulinį karą JAV nebū
ta LB, nebūta pasaulyje nei 
PLB, tačiau tik dėl to sunie
kinti bet kokias praeitos kar
tos lietuvių pastangas yra skau 
dus ir neteisingas kaltinimas, 
nedarąs garbės net ir PLB se
kretoriui. Juk, visai atvirai 
kalbant, kartais atrodo, kad 
“susiskaldžiusioje” senoje iš
eivijoje būta daugiau sugyve
nimo, jei ne formalios vieny
bės, negu “apsijungusioje” 
PLB, kurios bent vadovybėje 
yra daugiau tulžies ir skaldy
mosi pradų negu daug kur.

Jau anksčiau minėjome, kad( 
sekretorius Gailiušis visą savo 
rašinį yra išmarginęs teigi
mais, kurių jis nei nemano 
paremti, štai pavyzdžiai: “par 
tijos stengiasi įtikinti visuome 
nę, kad LB nesubrendusi, šiū 
lo ją perorganizuoti... ” Ko
kios partijos, kur, kada? “Kou 
servatoriai daugiausiai susi
spietę politinėse partijose”. Ko
ki konservatoriai? Kas juos 
tokiais kategorizavo? Kokiose 
politinėse partijose?” Bendri
nės organizacijos, ypač LB, 
saugo išeiviją nuo susiskaldy
mo”. Kodėl ypač LB? Ką ji 
specialaus vienybei padarė per 
pastaruosius kelis metus? Kas 
ją tokia vienytoja patepė? Jei 
ji tokia vienytoja, kodėl jai 
formaliai priklauso tik dalelė 
JAV lietuvių? Kam reikia da
lykus taip perdėti? !

Pasakėlių deimančiukams 
toli gražu ne galas. Sekreto
rius Gailiušis toliau taria, jog 
“ALTA tebėra daugiau seno
sios kartos organizacija”. O iš 
tikrųjų tiek Centre, tiek sky
riuose jau daugiau “jaunųjų”, 
negu “senųjų” ateivių — tiek 
valdybose, tiek skyriuose. (Gal

Virš pusės milijono 
lietuviškų dainų

Mūsų tauta turtinga dainomis, 
|P. Ruigis jų dalį atspaude 1745 
metais: S. Stanevičius 1829; po 
100 metų pasirodė V. Kalvaičio 
Prūsijos lietuvių dianos.

Vėliau S. Daukantas, Bėza, 

p. Gailiušis turi tikslias statis
tines lenteles savo teigimams 
paremti, tuomet mes mielai 
savo tvirtinimą atsiimsiine). 
Tik dąr pridėsime, jog tiesa, 
kad “senieji” ateiviai daugiau 
ALTe dirba negu LB. Kodėl? 
čia būtų geras klausimas p. 
Gailiušiui pamąstyti... ”

Toliau: “ALTos priekyje vi
sada stovėjo griežti politi
kai. .. ”

Faktai: per 25 metus ALTui 
vadovavo Leonardas šimutis. 
Kad jis buvo puikus politikas 
tuo niekas neabejoja, kaip ly
giai niekas neabejoja, kad pas 
jį neigiamojo griežtumo nebu
vo nei šešėlio. Jis buvo vienas 
iš retų politikų, kuris gebėjo 
sugyventi su visais. Taigi tei
gimas tokios pat vertės, kaip 
ir kiti.

(Bus daugiau)

broliai Juškai, J. Basanavičius, 
A. Sabaliauskas, Jadvyga čiur- 

Į lionytė ir kiti dainų rinkėjai, jų 
užrašinėtojai išsaugojo tą bran
gų turtą.

Dabar lietuvių kalbos ir lite
ratūros institutas surinko 350,- 
000 dainų tekstų ir 50,000 me- 

| lodijų. Valstybinės konservato
rijos. Kompozitorių sąjungos, 
Vilniaus Pedagoginio instituto 
ir kitų organizacijų atstovai 
lanko įvairias Lietuvos sritis ir 
užrašinėja dainas ir jų melodi
jas.

Sisteminiame lietuvių liaudies 
dainų tekstų ir melodijų kata
loge, sudarytame lietuvių kalbos 
ir literatūros institute, yra:

11,000 dainų ir 350,000 jų va
riantų.

Jų tarpe: 900 darbo dainų ir 
17,000 jų variantų; 2,500 vestu
vinių dainų ir 80,000 jų varian
tų; 950 karinių-istorinių dainų 
ir 25,000 jų variantų; 1,000 mei
lės dainų ir 40,000 jų variantų; 
450 vaikų dainų ir 8,000 jų va
riantų ; 500 šokių ir žaidimų dai
nų ir 7,000 jų variantų; 80 re
voliucinių dainų ir 1,000 jų va
riantų^

Now at GLASER’S

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

PLB sekretoriaus esama ir 
puikaus sau prieštarautojo. 
Eilėje teigimų jis pats gina ab 
soliučiai priešingas tezes, taip, 
kad skaitytojas ir nežino, kur 
tikroji p. Gailiušio nuomonė 
reiškiama, štai ne vieną kartą 
jis teigia, jog visur pasaulyje 
LB vadovauja ne tik kultūri
nei, bet ir politinei lietuvių 
veiklai (tiesa, išskyrus JAV). 
Jei iš tikrųjų tas tiesa, tai bent 
ta politinė veikla turi būti ypa 
tingai primityviame lygyje, 
nes kur politinė veikla gyva, 
ten ji reiškiasi per politines 
partijas, kurių juk LB nėra. 
Kad politinės partijos būtinas 
politinei — valstybinei veiklai 
demokratinėje sistemoje, abe
jonės nėra. (Gal tik p. Gailiu
šis abejoja?) Tą net sako Lie
tuvių Enciklopedija. Taigi, jei 
LB vadovauja politikai, reiš
kia politikuoja ir yra partinė 
grupė ar jų junginys. Jei ne, 
tai jos politika yra jau labai 
menkam išsivystymo laipsny
je, nes tik tuomet galima po
litikuoti be partijų; tik užuo
mazgoje. Pagaliau yra ir tre
čia galimybė — kad p. Gailiu
šis nelabai žinosi ką kalbąs. O 
tai irgi patikėtina straipsnį pa
skaičius.

There's no reason 
for a hot summer day 

to last all night.
Get The Sleeper
Air Conditioner.

Model LO6-1OG

Cools with whisper quiet performance... 
let’s you sleep in peace.
Pick one up... carry it homel
Features built-on window kit 
Installs In minutes.
Four handsome models— 
5,000,6,000, and 8,000 BTITS.

irtemp AUTHORIZED AIRTEMP DISTRIBUTOR CHRYSLER
CORPORATION

5115-5123 SO. KEDZIE AVE. PRospect 6-1790
OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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KAS ČIA DABAR DAROSI?

Prezidentas Trumanas rusus gerai pažino
Prezidentas Harry H. Trumanas sovietų imperia

lizmą gerai pažino ir mokėjo tinkamai su rusais elgtis. 
Kai sovietų karo jėgos nenorėjo trauktis iš šiaurės Irano, 
prezidentas Trumanas pranešė Stalinui, kad sugrįžę 
Amerikos lėktuvai iškels į padanges sovietų karo bazes 
šiaurės Irane. Antro pranešimo Stalinui siųsti nereikėjo. 
I šešias dienas iš Irano išsikraustė ne tiktai raudonosios 
armijos batalijonai, bet iš šiaurės Irano išrūko ir komu
nistiniai kvislingai. Prezidentas Trumanas sustabdė Mas
kvos ginkluotų komunistų kovas Graikijoje. Jis rado 
priemones pasakyti Maskvai, kad ji nesikėsintų į Karšo 
ii’ Adrahano provincijas šiaurės Turkijoje.

Dabar aiškėja, kad Trumanas turėjo gana aštrų su
sikirtimą su Maskvos atstovais pačiame >Washingtone. 
ŠĮ kartą netiesioginiai buvo įvelta Lietuva, Latvija ir 
Estija, nors lietuviai apie tai mažai težinojo. Buvo pa
sklidę gandai, kad sovietų atstovai atsisakė dalyvauti 
prezidento suruoštame bankete, bet viso to reikalo smulk
menos nebuvo žinomos, šiomis dienomis britų žurnalis
tas Kenneth Harris ilgai kalbėjosi su tuometiniu vals
tybės sekretorium Dean Achesonu. Pasikalbėjmas taiky 
tas britų radijo bendrovėms, bet dalis atspausdinta ir 
šios savaitės “Life” žurnale. Teisininko ir valstybinin
ko Dean Achesono nuomonė apie praeities įvykius ir as
menis yra nepaprastai įdomi, todėl tie pasikalbėjimai 
tuojau ir aplėkė viso laisvojo pasaulio spaudą ir radijo 
tinklus. Tuometinis valstybės sekretorius palietė ir Lie
tuvos reikalus, todėl ir lietuviams bus įdomu patirti ke
lias reikšmingas smulkmenas.

Karas jau buvo pasibaigęs ir pradėti ruošti pokario 
planai. Prezidentas Trumanas kraštą jau buvo išvaldęs 
ištisus metus. Jis nutarė, kad jau reikia sugrąžinti tai
kos meto papročius ir suruošti metinį banketą visiems 
Washingtone esantiems diplomatams. Tuojau paaiškėjo, 
kad karo metu diplomatų skaičius sostinėje žymiai pa
didėjo. Matėsi, kad visų neįmanoma sutalpinti į didžiau
sią salę. Nutarta ruošti du banketus. Padarytas, prisi
laikant angliško alfabeto, visų diplomatų sąrašas. Į vie
ną banketą išsiuntinėti kvietimai sąraše esantiems nepo
riniams diplomatams, o į antrą banketą pakviesti pori
niai. Niekas nebuvo pažemintas ir niekas neįžeistas. 
Taip galvojo prezidentas ir valstybės sekretorius, bet 
kitaip į kvietimų reikalą pažiūrėjo sovietų diplomatai.

trims mėnesiams — -______ $6.00
yienam mėnesiui  $2.00
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metams .________________ $22.00
pusei metų $12.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su nrakymn

Dieną prieš banketą sovietų ambasadorius pranešė, 
kad jis “dėl nesveikatos” prezidento kviečiamame ban
kete negalės dalyvauti. Dėl tos pačios priežasties nega
lėjo atvykti ir sovietų charge d’affaires Washingtone. 
Banketo stalus teko naujai pertvarkyti, bet banketas bu
vo suruoštas. Ne tik diplomatai, bet ir vyriausybės at
stovai buvo patenkinti. Nerimavo tiktai pats prezidentas 
Trumanas. Sekančios dienos rytą, tuojau po banketo, 
prezidentas įsakė valstybės sekretoriui atvykti į Baltuo
sius Rūmus. Jis tuojau užklausė valstybės sekretorių:

“— Ką Jūs sakote, kai norite iš krašto išsiųsti 
žmogų?

— Jūs turite galvoje persona non grata? — savo 
keliu užklausė sekretorius.

— Tą aš ir turėjau galvoje, — atsakė preziden
tas. — Tas rusas man yra persona non grata. Jūs jį 
tuojau iškraustykite iš šio krašto” (Life, 1971 m. 
birž. 23 d., 52 psL).
Sekretorius Acheson patarė prezidentui neskubėti 

ir leisti dar pagalvoti apie visą šį reikalą. Sekretorius 
pastebėjo, kad sovietų ambasadorius galėjęs iš pačios 
Maskvos gauti įsakymą prezidento bankete nedalyvauti. 
Pats ambasadorius gali būti ir nekaltas. Be to, sekreto
rius Acheson patyręs, kad sovietų valdžia nepatenkinta 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovų kvietimu į banke 
tą. Maskva minėtas tautas pavergė, valstybes prisijungė 
prie Sovietų Sąjungos, o čia dabar JAV prezidento ban
kete rusams tektų dalyvauti su prarytos tautos atsto
vais.. Jie nenorėjo ^nemalonumų.. . Prezidentas išklau
sė sekretoriaus informacijas, o vėliau dar pridėjo:

— Nežiūrint į visa tai, jis storžieviškai pasielgė su 
ponia Trumaniene, ir todėl jis iš čia turi išrūkti.. .

Sekretoriui vis dėlto pavyko, su prezidentienės pa
galba, įtikinti prezidentą, kad neišvytų sovietų ambasa
doriaus. Prezidentas nusileido ir įsakymą išvyti Novi
kovą atšaukė. Bet iš prezidentūros išeinančiam sekreto
riui Acheson prezidentas dar pridėjo:

— Pasakykite tam sekretoriui Novokajinui (!), kad 
mes jo visai nepasigedome...

Prezidentas Trumanas nepripažino Lietuvos ir kitų 
Baltijos kraštų prijungimo prie Sovietų Sąjungos. Ka
da prezidentui buvo paaiškinta galimas sovietų ambasa
dos nepasitenkinimas, tai jis vis dėlto patarė išvaryti 
rusą, įgrįsusį, kaip nemalonūs novokajino vaistai.

~ Be reikalo sekretorius Acheson įtikino prezidentą 
neišvaryti ruso. Maskvos imperialistus Trumanas ge
riau pažino, negu diplomatai. Jis kalbėjo rusams su
prantama kalba. Kai prezidentas Eisenhoweris išlaipdi- 
no Amerikos marinus Libane, sovietų ekspansija į Arti
muosius Rytus buvo apstabdyta. Bet kai rusams buvo 
siuntinėjami diplomatiniai laiškai, tai jie įsteigė galingas 
karo bazes Egipte ir kitose Artimųjų Rytų srityse. So
vietų diplomato išvijimas 1946 metais būtų galėjęs su
mažinti sovietų apetitus visoje Rytų Europoje.

“Tautinės gyvybės šaknys 
glūdi kiekvieno lietuvio dvasio
je, jo valioje ir jo galioje tauti
nes vertybes pasisavinti ir daly
vauti tų vertybių kūrybiniame 
procese. Per du tūkstančiu me
tų žydai diasporoje neturėjo sa
vo krašto nei jame reziduojan
čio tautos kamieno, tačiau jie 

išlaikė ir kultūrą, ir papročius, 
ir tradicijas, ir valstybinę sąmo
nę bei ryžtą savo valstybei at
kurti. Kalbėti todėl kad lietu
viškajai emigracijai reikia kaž
ko daugiau, negu prigimtinio ir 
laisvos valios Įprasminto ryšio 
ir reikia būtinai, reiškia kalbė
ti apie nerealius dalykus. Tauta 

ir kraštas yra tautinės gyvybės 
gaivusis šaltinis. ^Palaikyti su 
tautos kamienu kuo tampriau
sius ryšius yra gera, naudinga, 
reikalinga ir prasminga. Tačiau 
tai nėra conditio sine qua non”.

Algirdas J. Kasulaitis, Komu
nizmo grėsmė emigracijos kryž
kelėje, 8 psi.

Kas ir kur pareiškė, kad va
karų pasaulyje komunizmo nau
dai daugiau dirba ne komunis
tai, bet jo priešai ? Daugelis ver
stų kaltę ant Viliaus Bražėno, 
dr. Kazio Bobelio, Stasio Juškė- 
no, Algirdo J. Kasulaičio, adv. 
Juliaus R. Smetonos ar kito ku
rio neatlaidaus kovotojo prieš 
komunizmą ir jo sistemos žino
vo. Bendradarbiautojai ir tiltų 
su sovietais statybininkai galė
tų jam pritaikinti ekstremisti
nio išpuolio rezoliuciją. Pažįs
tą Amerikos politinį gyvenimą 
pagalvotų apie sen. Barry Gold
water, Strom Thurmont, gub. 
Ranold Reagan ar apie kuri nors 
antikomunistinės studentų or
ganizacijos Young Americans 
for Freedom veikėją, žinoma, 
kad visi apsiriktų. Tai pasakė 
Chruščiovas. Nikita Sergieje- 
vič Chruščiovas, buvęs komu
nistų partijos galva, 20-me jos 
suvažiavime.

Kalbant apie bendradarbiavi
mo su sovietais paskirus atve
jus, yra labai skaudu paliesti 
kai kurias pačias geriausias or
ganizacijas ir patriotinio nusi
statymo asmenis, patekusius dėl 
įvairių jau anksčiau aptartų prie
žasčių bei aplinkybių ant agit- 
propo meškerės vien dėl to, kad 
nežino ir nesidomi, kas čia da
bar darosi. Jie prieš virš de
šimtmetį užvestus žaidimus ir 
vaidinimus, daug kur jau at
šauktus ir einančius iš inercijos, 
daug kur išėjusius iš ribų bei 
kontrolės, tebelaiko tikrąja po
litika. Bendradarbiautojai ir jų 
naivūs talkininkai savo nuolat 
kartojamoms tezėms paremti 
įvairiuose straipsniuose ir nieki
nėse studijose naudoja intelek
tualinį ir moralinį nesąžiningu
mą. Atvirai ir paprastai kal
bant, tas reiškia, kad jie meluo
ja, apgaudinėja, nepateikia Hsų 
duomenų ir remiasi sofistine re
torika. į

Tokio nesąžiningumo pavyz
džiu galima laikyti visai ne aka
deminio lygio straipsnį “Nauja 
dešimtmetį pradedant”, pasira
šytą A. D. inicialais ir atspaus^ 
dintą Akademinio skautų sąjū
džio žurnale Mūsų Vytis 3-4 70' 
nr. vedamiesiems skirtoje vieto
je. Autorius apžvelgia 25 metų 
laikotarpio išeivijos švietimo ir 
lietuvybės stovį. Auksinių lai
kotarpiu tam buvę 5 metai Vo
kietijos stovyklose, o ten sukrau
tu kapitalu dar ir dabar tebegy
vename. Neblogi buvę ir pir

mieji du dešimtmečiai persikėlus 
“į visokias Amerikas”. Bet stai
ga, labai staiga, viskas pablo
gėjo, nes senieji miršta, o jau
nimas nutautėja. Greitai tetik
sią tik keli idealistai...

Dėl ko ta tokia staigi permai
na, pesimistinės gamos ir visiš
ko lietuvybės bankroto prana
šystės jau dabartiniame dešimt
metyje? Mat, atsirado bendra
darbiavimo su kraštu, tikrumoje 
su jos okupantu klausimai, ku
riems niekas, išskyrus keletą 
bendradarbiauto jų ar apmoka
mų darbuotojų prie tiltų su so
vietais statybos, nebuvo pasi
ruošę ir todėl ta dauguma ar vi
suma padarė netinkamus spren
dimus. Reiškia, kad jie yra vi
si klaidingi išskyrus kelioliką 
j ©gailinio tipo tautiečių. Visa 
visuomenė taip pat asmenys, esą 
veiksnių viršūnėse, palaikė ir pa
laiko ryšius su giminėmis bei ar
timaisiais siuntinėliais ar auko
mis per Balfą su reikalingais pa
geltos, tik ne bendradarbiauto
jai. Jie siekia bučiuoti ne savo 
giminę ar žmones, bet kolchozo 
pirmininką, kurį pamoko arti
mo meilės ir tautiškumo šėrė- 
jos ir melžėjos savo kibirų maz
gotėmis. Nežiūrint to, autorius 
bara tėvus ir veiksnius siūly
damas visokeriopai galimą ben
dradarbiavimą ypač jaunimo su 
jaunimu, tikrumoje su komjau
nimu, pateikdamas rašinio tam
siausiame fone jo nuomone švie
siausią išeitį, kurią, tur būt, pir
miausia pasirašė:

“Tad kas daryti? Ar yra ko
kia išeitis? Ar yra koks jei ne 
visiško išsigelbėjimo, tai bent 
padėties pagerinimo, išeivijos eg
zistencijos prailginimo kelias? 
Lietuvos atgimimo laikotarpyje 
mūsų veikėjai kreipėsi į praeitį 
— “iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia”. Ir pasisėmė — 
senovė juos atgaivino. Dėl to 
dabar daug kas kreipiasi į tėvy
nę ir, parafrazuodamas Kudirką, 
šaukia “iš tėvynės tavo sūnūs 
te stiprybę semia”. Ir bent jau
tresnė jaunimo.dalis norėtų su
artėti su savo tėvų žeme, joje at
sigauti, dvasiškai sustiprėti. 
Amerikos ir Europos jaunimas 
kartais veržte veržiasi. Deja,, 
jiems neleidžiama, trukdoma pa
gal šūkį: Lietuva turi būti to
kia, kokios aš noriu, arba jos vi
sai nereikia”.

Visų pirma, himnas yra skir
tas giedoti, o ne jį parafrazuoti. 
Jis turi būti laikomas tinkamo
j e pagarboje. Skautai jį nepara
frazuoja, bet pagal savo šūkį lai
ko pagarboje, išreikšdami tai 
didžiuoju saliutu jį giedant. 
Ypatingai tas parafrazavimas 
netinka nesveikai propagandai. 
Skautija yra gerai žinoma savo 
dinamika ir optimizmu visose 
aplinkybėse. Atsakant i neaka- 
demiškus ir pesimistinius A. D. 

iš vedžiojimus yra pakankanuu 
geras ir ryškus pavyzdys viena
me skautavimo vadovėlyje apie 
2 varles — optimistę ir pesimis
tę — patekusias į atskiras grie
tinės puodynes. Optimistė be
plaukydama sumušė sviestą ir 
ant jo išsigelbėjo. Pesimistinė 
nuskendo.

A. D. dirbtinai pesimistinės 
mintys yra priešingos skautijos 
ideologijai. Jis savo straipsny
je ne tik nepateikia stambių lie
tuvybei išlaikyti pastangų i ir 
duomenų, bet yra ir klaidingas 
pranašas. Jis nepanorėjo pama
tyti ir pasakyti apie daug jau šk) 
dešimtmečio naujų pavykusių 
pastangų, progreso ir pragiedruĮ 
lių lituanistinio švietimo srityl 
se. Jis nutylėjo, kad Chicagosl 
universitete if" St. Xavier kole-| 
gijoje yra atidarytos lituanisti- 4 
kos katedros, kad Fordhamo | 
u-te vis intensyvejančiai vyksta | 
tokie semestrai, kad Amerikos ; 
kongrese yra įneštas įstatymo ‘ 
projektas dėl plačios pageltos ■ 
tautinėms grupėms. Jis yra blo- • 
gas pranašas. Labai blogas. | 
Duomenys rodo, kad po to straip- | 
snio pasirodymo privačiomis pa
stangomis įsisteigė dvi naujos . 
lituanistinės mokyklos, kuria- | 
mas naujas tautinių šokių jau
nimo ansamblis, į Vasario 16 
gimnaziją vis daugiau stoja mo
kinių iš įvairių pasaulio kraštų. 
Nei viena šių institucijų neužsi- ? 
darė, o So. Bostono Lituanisti- į 
nės mok. Tėvų komiteto daugu- Į 
mą sudaro jos absolventai! Ži
noma, rodantis tokiems straips- g 
niams skautų spaudoje ir bend- ' 
ruomenės viršūnėms, pagal ben- 
dradarbiautojų ir tiltų statyto
jų norus, skverbiantis į politinį | 
dominavimą vadinant tai Lietu- f 
vos laisvinimo teise ir pareiga, 
lietuviškumo ir lituanistinio - 
švietimo renesanso, koks kadai
se vyko Šliūpo, Miluko, Burtos 
ir kitų šviesuolių laikais Ameri- . 
ko j e,, laukti netenka.

-Bendradarbiautojai visai ne
klauso, ką sako pavergti lietu
viai. Ju šauksmą išreiškė Puti- v 
nas-Mykolaitis :•

B 
“šaukit visi, kas dar norit

/gyventi! | 
šaukit už žmogų, - 
Už šviesą ir amžiną būti ?r- 
Už^ laimę gyventi.
Už džiaugsmą išlikti —
Šaukit visi, kas nenorit

/išnykti”! | 

Bendradarbiautojai to šauks- g
mo negirdi. Jie klausosi agit- 
propo birbynės garsų melodijas. 
Jų tikslą apibūdina A. J. Kasu
laitis savo virš minėtos studijos 
6 psl.:

(Nukelta į ū psL)

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
rugpjūčio 15 diena 

BUČO SODE 
Willow Springs, III.

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

Užmirštoji Dievo gatvė
i.
Vasaros kaitros pradeda priveikti ir 

Bridgeporto gyventojus. Saulė, rodos, taip 
ir gula ant namų stogų. Kai jai, tur būt, 
ir ten dar maža vietos, — ji sėda ir ant gat
vių grindinio. Kas tik pėsčias, nevažiuo
tas, žiūrėk, jau ir braukia net sūrų pra
kaitą nuo kaktos. Mažiau ir žmonių gat
vėse besimato. Visi tik skuba, bėga į na
mus ar užeigas, slepiasi kaip slėptuvėse 
nuo tokios saulės spindulių krušos. Ge
riausiai, žinoma, tiems, kurie subėga į 
užeigas, čia juk galima ne tik atvėsti, bet 
ir atsigaivinti. Galima numarinti ir tą įky
ru troškuli šalto alaus stiklu.

Ir aš, kai ta geroji saulė jau pradeda 
plakti kaip Dievo rykštė, skubu į arti
miausią užeigą. Negi žmogus dar klydinė- 
si gatvėje, kada ten taip karšta, kaip suo
mių garo pirtyje. O čia tave saulė vis va
noja, kaip su kokia aštria, odą deginan
čia vanta. Bet ilgai ir užeigoje negaliu bū
ti. Kažkaip, rodos, ir nepadoru sėdėti 
valandų valandas prie “sevenup” butelio. 
Kad nors prie alaus, atrodytų kiek drą
siau. Nors ir kaip man gaila, bet stikliu
kų ir alaus stiklų nebegaliu kilnoti. Ne 
todėl, kad būtų sunku juos pakelti, bet, 
kad kitą dieną skauda galvą ir dreba ran
kos. Jau ne man vienam taip nutiko. Ma
no amžiaus žmonių tarpe yra tokių, kurie 
anksčiau daug gėrė ir, sako, nežinojo sai

ko, kada besustoti. Dabar, nors į blaivy
bės draugijos narius ir neįsirašė, patapo 
tikrais abstinentais. Jų jau nesugundysi, 

Inė grynais pinigais primokėdamas už iš
gertą kiekvieną stikliuką.

Negaliu ir namuose ilgai nusėdėti. Pa
sėdi valandą, dvi — nepakenčiamai pasi
daro vienam nuobodu. Vėl eini į gatvę, 
galvodamas, ar saulė pasikorus savo kelio 
pusiaujo viduryje nebus pavargusi. Negi 
visą dieną svilins žemę, žinoma, apsirin
ku. Ji vis tebeliepsnoja, bet išėjęs negi grį
ši. Bloką kitą vis gali pasistumti, o kai 
negalėsi beištverti karščių, vis bus kur ar
ti linksma slėptuvė — užeiga. Žinoma, iš
ėjęs visada sutinki gerą pažįstamą, net 
kartais ir gerą artimą draugą, kaip man 
pasitaikė, va, ir šiandien.

Vos tik buvau peržingsniavęs Lituani
kos gatvę, prie kampo, kur yra Pete krau 
tuvė, priešais šv. Jui'gio bažnyčią, susi
tinku Vladą Mikutį. Mes iš seno artimi 
bičiuliai. Niekada, speigas ar karšta die
na prakaitą spaudžia, neprasilenkiame 
tik ranka pamosavę vienas antram. Susto
jame, pasikalbame, kartais ir netrumpai, 
jei koks reikalas nekaitina kojų letenų 
apačių.

Ir kaip nepasikalbėsi, jei tokia artima 
pažintis užsimezgė dar jaunose dienose. 
Mes, galima sakyti, ir kaimynai ne taip jau 
tolimi. Vladas kilęs iš Dalgų kaimo, Tve
rų valsčiaus, o aš iš Laukuvos vieno prie
miesčio netolimo kaimo. Abu esame ir 
tame pačiame kunigaikščių Oginskių mies 
te, Rietave, kartu išminties sėmę ne sau

jomis, o pūrais. Paskui Vladas Mikutis 
tarnavo mano gimtajame mieste ilgus me
tus pieno perdirbimo bendrovėje. Neliesą 
atlyginimą jis, rodos, ten gaudavo. Buvo 
iš ko bendrovės kasai mokėti gerus atlygi
nimus tarnautojams, ši bendrovė visos 
sąjungos pieninių tinkle turėjo trečią ar 
ketvirtą vietą. Iš nugriebtos grietinės su
plakto sviesto ji ūkininkams kasmet išmo
kėdavo netoli pusės milijono litų. Taigi — 
pinigo Vladas uždirbdavo, o su pinigu 
visur neblogai ir linksmai galima gyventi. 
Manau, jog ir dabar be kartumo krūtinė
je atsimena mano tėviškę ir Laukuvos ar
timus draugus, kurių jis ne vieną, ne du 
turėjo, o gausų būrį.

Taigi yra kas pakalbėti ir apie tuos 
jaunų dienų buvusius taip gerus laikus. 
Mums niekada neteko susipykti. Tiesa, 
kad nesumeluočiau, jau norėjau ant jo 
vieną kartą supykti.' Tai jau buvo Čika
goje ir, žinoma, prie baro. Tuo laiku dar 
ir aš gėriau ir, galima sakyti, nemažai. 
Kartais ir velnio tuzino mano mažai gal
vai nebuvo gana. Taip, kai mūsų nema
žas būrys jau buvome gerai įkaitę, Vla
das, matyt, norėdamas mane paliaupsin- 
ti, pasakė, kad ir aš jau ne toks iš kelmo 
spirtas. Mano tėvai su ketvertu arklių, 
esą, į bažnyčią važinėję. Man tai labai ne
patiko. ‘ Savo gyventai^’ nieko svarbaus 
nesu nuveikęs, žinau, kad. ir ateityje ver
to atminimo jau nefiusipelnysiu. Ką čia 
bepadarysi, jei jau giltinė apie pakinklius 
suka ir jau iki atviros kapų duobės nebe
daug žingsnių beliko. Kad ir kokie dideli 

užmojai papūstų galvoje, vistiek jie ir 
pasiliktų tik tuščiais užmojais. Nebėra 
jiems laiko.

Svarbiausia, mano tėvai niekada ne
galėjo važinėti keturiais arkliais. Mes 
paprastai turėjome tik keturis darbinius 
arklius, priedo, tiesa, veislinę kumelę su 
kumeliuku. Iš plūgo iškinkęs arklius, zo
vada karietoje nelėksi__ Mano tėvas buvo
išmintingas žmogus ir tokiomis kvailystė
mis nesirgo. Nemanau, kad ir mano seno
liai, prosenoliai būtų ketvertu arklių va
žinėję. Negalėjau tuoj ir paneigti. Visi 
jau ūžė užeigoje, kaip bitės aviljye... Bet 
tie žodžiai man nedavė ramybės. Lyg jis 
būtų degančią žariją i sausą kempinę 
įkrapštęs.

Išgėrus ir mintys gyvos ir aštrios pasi
daro. Pradėjau galvoti, ko gero dar prie 
baro išgirdę mano ir jo draugai pagalvos, 
jog mano tėvai baudžiavos laikais bau
džiauninkus rykštėmis plakė. Gal ką ne
gyvai užplakė. Gal liepė Į medi Įlipus ge
gute kukuoti. Ir kai įlipęs į medi, įsikibęs 
į jo šakas graudžiai liūdnai užkukuodavo, 
jį koks ponas iš šautuvo nudėdavo. Taip 
tais baudžiavų laikais tokių baisių dalykų 
ir Lietuvoje atsitikdavo. • Bet to nėra pa
darę nei mano tėvų tėvai. Jie ir norėdami 
to nebūtų galėję padaryti. Ant savo žemės 
kampo — vienkiemio jie nė vieno bau
džiauninko niekada nebuvo turėję. Mea 
visada buvome tik laisvieji ūkininkai. Ru
sų carienės Kotrynos laikais, kai ji už
smaugė Lietuvos — Lenkijos Respubliką, 
gausiai apdovanojo savo buvusius meilu

žius pagrobtų žemių dvarais, buvo ir ma
no protėviams rūpesčių. Generolai daug 
užgrobė ir laisvųjų ūkininkų žemių, juos 
paversdami savo dvarų baudžiauninkais. 
Mano senoliai to išvengė, nes tokių kolo
nistų dvarininkų žemių niekur arti nepri
ėjo.

Aš vis graužiaus, juo labiau, kad jis 
bus tokiais gandais patikėjęs. Bet ar rei
kia skleisti gandus dar prie tokio gausaus 
būrio ir dar prie baro. Ką gi, gandų viso
kių žmonės prasimano. Man irgi kažinkas 
buvo nukalbėjęs, jog ir Vladas ne tik gra
žiai sugyvendavo, pabendraudavo, bet 
su valsčiaus viršūnėmis prie progos ir ge
rai nugerdavo. Pasakojo, jog jis ir su pa
čiu klebonu net retkarčiais proferansą su
pliekdavo. Negalėjo man papasakoti, 
kokią laimę jis turėjo prie žaliojo stalo, 
bet klebonui, menamai, nors nestambio
mis sumomis kartais ir pralošdavęs. Neži
nia, gal tai tyčia, juk kunigui Įprasta bu
vo pagelbėti — paaukoti. O čia tokia pa
togi proga ir pačiam smagus laisvalaikio 
praleidimas. Man tada, tiesa, neteko to 
pasakyti. Visi buvo taip įkaitę, visi gar
siai šaukė, kalbėjo, vienas kitą peršauk
dami, jog nebuvo hė vieno jau iš to būrio, 
kuris klausytųsi. Bet aš pasakysiu, kad 
vistiek išgėrimo čempionatas priklausė 
pelnytai tik man. Visi jau išsiskirstė, iš
vaikščiojo, o aš vis laikiaus prie baro.

(Bus daugiau)

ŠkaityKtT^
Dienraštį “Naujienas”
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M. ANNA BAUUNAS 
akių, AUSŲ, NO*in 
IR GERKLlS LIGO* 
PRITAIKO AKINIUS

MSB W. 63rd STREET
Ofi»© telefu PRosp*ct 8-322V

Rroid. W»L; WAlbrook 5-5074
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

įuo 7 Iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.’

R«. t»L 23946*3

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 Sc. Pulaski Rd. (Crawford 

Modical Building). T«L LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susi tarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8U12

r«tef4 PRoafNci *-1717

OIL S. BOS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

314* WEST 63rd STREET 
VaL: kas diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai aptradifrTpaig j? penktadieniais. 
iTeciad, ir sekma d nfisafl uzrtaryrag.

(Uu 3241 WEST 66th PLACE 
Pitone: REpublic 7-786*

Literatūros kūriniu konkursas
Lietuvos ūkininkui pavaizduoti

Jungtinis Amerikos rabaltiečių Komitetas

DR. C K. BOBELIS 
K

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Teiof. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Ult HtitK BluUlS
rrtTSICiAN AND SURGEON

2434 WEST 71st STREET 
Ofisai: HEmlock 4-5m9 

Rezicto 388-2233
. OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtau. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—o, tree, 

ir sesuo. Ūktai susitarus

Rez. GI 8-0823

DR. W. M. E1SIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Av«„ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skaniom ii ML 3-0001.

Dr. A JENKINS
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 Tai 
Tree, ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
Rezid. totofu GArden 3-7278

Ofise foL: 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: Pinnad, ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtai 
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.

Lietuvių Agronomų Sąjunga 
Chicagoje, talkininkaujant Lie
tuvių ūkininkų S-gai, Veterina
rijos Gydytojų D-jai, Liet. Miš
kininkų S-gai išeivijoje, žemės 
Ūkio Darbuotojų S-gai Detroite 
ir pavieniams (JAV-se, Kana
doj ir kitur) asmenims, laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos laik
mečio ūkininko bei laisvo ūkio 
epochai literatūriniam kūriny 
pavaizduoti, skelbia konkursų.

Kūrinio siužete turėtų atspin
dėti ūkininko buitis su visais jo 
rūpesčiais ir laimėjimais. O la
biausiai paryškintinas laisvės 
laikmečiu kultūrinis, kooperatiš- 
kai ekonominis ir socialinis iš
kilimas. Ir, Rusų karinėms jė
goms nusiaubus visą kraštą, vi
so suklestėjusio ūkio ir ūkinin
ko sužlugdymas.

Autoriui paliekama neribota 
kūrybinė laisvė visa ūkininko ir 
ūkio epocha (žanro, apimties ar 
kt. požiūriu) atkurti meniška 
tiesa.

Geriausio kūrinio autoriui ski
riama: T-ji premija 2,000 dole
rių, 2-ji — 1,000 dolerių.

Rankraščiai turi būti parašy
ti rašomąja mašinėle ir siunčia
mi šiuo adresu: Lietuvių Agro
nomų S-ga, 7328 So. California 
Ave., Chicago, Illinois 60629.

Autoriai turi pasirašyti sla
pyvardžiu. Savo tikrąją pavar
dę ir adresą duoti atskirame už
darame voke. Ten pat įrašo kū
rinio antraštę ir slapyvardį. Sla
pyvardis užrašomas ir ant vo
ko. Jury komisijai išrinkus pre- 
mijuotinus - kūrinius, atidaromi 
tik laimėjusių autorių vokai.

Kūriniai įteikiami iki 1972 
metų gruodžio 15 dienos.

Pirmąją premiją laimėjęs au
torius konkurso skelbėjui perlei-

džia teisę kūrinį išleisti atskiru 
leidiniu. Antrąją premiją laimė
jusiam — kūrinio išleidimas 
sprendžiamas abipusiu susitari
mu. Jury komisijai neradus 
nė vieno premijuotino kūrinio, 
joks rankraštis nepremijuoja
mas.

Mecenatais yra laikomi, au
kojusieji po 500 dol. arba dau
giau. Garbės nariais — po 100 
dol. Mažiau aukojusieji laikomi 
rėmėjais.

Lietuvių Agronomų S-ga, 
Chicagoje

KAS ČIA DABAR
(Atkelta iš 4 psl.)

“Bendravimas nieko bendra 
neturi nei su kultūra apskritai, 
nei su atskiromis jos šakomis. 
Kas liečia lietuvių politinę emi
graciją, bendravimas turi du 
tikslus:

1. sugniuždyti ir sunaikinti po
litinės emigracijos kovą prieš 
komunizmą ir už Lietuvos ne
priklausomybę, ir

2. emigraciją, kuri vienintelė 
ir gali, ir faktiškai neleidžia Lie
tuvos okupacijos faktui likti už
mirštam, sunaikinus, greitesniu 
tempu sunaikinti ir tautos ka
mieną”.V

Sustabdykite tq niežėjimą
BRAXON PASTA

tuojau sumažina len- 
gvą odos niežėjimą, 
gydo kojų grybelius, 
nuskusto veido per- 
sėjimą ir palengvina 
visą eilę odos nega- 
lavimų. Pastą paga- 
mino 30 metų patyri- 
mą turis vaistininkas. 
Pasiųsim 2 Braxon 
uncijas gavę $2.50, 

4 unc. gavę $4.00, atsiųstus tokiu ad
resu:

BRAXON PASTE 
Dept. NA 

2914 So. WALLACE ST.
Chicago, Illinois 60616

Nesiųskite COD. Pasta išsiųsime, ga
vę pinigus. Pilnai nepatenkintiems 
pinigus grąžinsime.

Posėdis įvyko Chicagoje, 
Latvių namuose, liepos 17 d. 
1971 m.

Dalyvavo: Lietuvių atsto
vai Dr. K. Bobelis ir kun. A, 
Stašys.

Latvių: Uldis Grava, Ame
rikos Latvių Sąjungos pirmi
ninkas iš New Yorko ir Gunars 
Meierovics — Latvių Sąjungos 
vicepirmininkas iš Washingto- 
no D. C.

Estų: 'Mr. Parts iš Crystal 
Lake, Illinois ir Mr. Mr. A. 
Koepp iŠ Chicagos. Atstovavo 
Amerikos Estų Sąjungos pir
mininką H. Leesmant.

Posėdžiui pirmininkavo Dr. 
K. Bobelis, Jungtinių Ameri
kos PabaltieČių Komiteto ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas.

Nagrinėti radijo Liberty pro 
gramos, PabaltieČių Koopera
cijos ir talkininkavimo klau
simai.

Taip pat persvarstyta pabal- 
tiečių komiteto varoma akcija 
ryšium su “Ethnic Heritage” 
rezoliucijos pravedimu.

Išklausytas )tuo klausimu 
pranešimas Gunars Meierovics. 
PabaltieČių Komitetas šiuo 
klausimu yra įteikęs atitinka
mus raštus senatoriams ir 
kongresmanams ir yra gavęs 
nemažai teigiamų atsakymų, 
žadančių paremti šią rezoliu
ciją.

Gunars Meierovics pranešė 
apie įspūdingai suruoštą bir
želio deportacijų įvykių pami
nėjimą Washingtone, Tauti
nėje (National) katedroje, 
šiam paminėjimui vadovavo 
ALTo direktorius D r. Genys. 
Pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. Pugevičius iš Baltimorės

Nutarta antrajai pabaltiečių 
konferencijai organizuoti pa
skirti po 1 atstovą iš kiekvie
nos tautybės, kurie sudarytų

didesnio masto organizacinį 
komitetą.

Atmestas pasiūlymas organi
zuoti atskirą Pabaltiečių infor 
macijos centrą ir nutarta, kad 
visa bendra pabaltiečių infor
macija būtų tvarkoma per 
Jungtinį Pabaltiečių Komitetą, 
šiam reikalui tvarkyti buvo su 
daryta speciali komisija ir iš
dirbtas veiklos planas ateinan
tiems metams.

Nutarta pasitarti su Batūnu 
dėl veiklos Jungtinėse Tauto
se koordinavimo. Priimta re
zoliucija: bandyti aiškinti pa
baltiečių okupaciją Jungtinėse 
Tautose.

Posėdis praėjo nuoširdžioje 
ir darbingoje dvasioje. Po po
sėdžio dalyviai buvo laivių 
Chicagos skyriaus pirmininko 
p. Viksnins pavaišinti. Sekan
tis posėdis numatytas rugsėjo 
mėnesyje, New Yorke ar Wa
shingtone.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Informacija

NAUJIENŲ PIKNIKAS 

įvyks
RUGPIŪČIO 15 DIENĄ

WILLOW WEST PIKNIKŲ 
SODE

Willow Springs, III.
Muzika šokiams, užkandžiai 

ir dovanos.
Visi kviečiami . atsilankyti.

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

Krakiškiu Draugiškas Klubas iš
ėjo vasaros atostogų. Jų susirinki
mas įvyks spalio (October) 17 d. po
nų Bartkų namuose, 6919 So. Arte
sian Ave. Visiems nariams linkime 
laimingų atostogų.

Nut. Rašh Eugenija Strungys.

Advokatas Kenneth Yablonski toliau 
tęsia kovą prieš netvarką darbinin
ku unijose. Jis kaltina darbo depar
tamentą, kad tas pataikauja esa
moms unijy vadovybėms. Jo tėvas 
Joseph YaHonski buvo nužudytas 
kartu su žmona ir dukterim po to, 
kai jis kandidatavo į angliakasių 
prezidento vietą ir iškėlė daug tos 

unijos prasižengimy.

MYLIMAI MOTINAI MIRUS,

DR. ALGIRDĄ RAMONĄ,
JO ŠEIMĄ IR GIMINES NUOŠIRDŽIAI 

UŽJAUČIAME

ALMA, ELENA IR GROŽVYDAS LAZAUSKAI

PUEASE 
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires!

REMSITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”

G £ L 1 N I N K A 8 
(PUTRAifENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antkar 

pįų papuošimui ir sezoninėm 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ ' 

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

V —1      i .>i.Trn~~ mln., .ir n i m, . ■ .

TĖVAS ir sūnus f

Į

SENIAUSIA IR DIDŽL4USIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

i2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

CMS SO. WESTERN AVB..

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpublic 7-8600 REpnblie 7-8601

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

TeL: YAris 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

t

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nUo 5—7 vaL 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 Št. 
Tek 925-8296

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tol.: WA 5-3099________

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

GRADINSKAS
VĖSINTUVAI j
KIEKVIENAI! i

NAMUI, NORS IR SENAM ' 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUV|I ' 

------ ------------ ■■

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii jveiriv atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882 

V—

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef/ HEmlock 4-2123 
Rezid. Hkh\e Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 3-6185

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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 Sali s”, 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 See 
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
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
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

NARIAI:

P. ŠILEIKIS, O. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniai* 9—L 
2R5O West 63rd St, Chicago, HL 60629 

Telefu PRocpect 6-5084

i Visos programos iš VVOPA, 
1490 kiL A. M.

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

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

CHICAGO. ILL. 60629

-NAUJIENAS^ SKAITO VIS^ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

MYKOLAS SORIUS
Gyveno 6459 So. Artesian, Chicago, III.

Tragiškai žuvo 1971 m. liepos 18 d., 9:50 vai. vakaro, sulaukęs 59 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kauno apskr.

Amerikoje išgyveno 15 metų.
Paliko nuliūdę: Lietuvoj — žmona Pranciška, pagal tėvus Mari- 

jošiūtė, sūnus Jonas su šeima. Amerikoj — brolio dukra Jean Sorens, 
jos dukterys Karen, Linda ir Laura ir Juozapas Klimas, švogerka Til
lie Jokantas, jos sūnus David su šeima ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Priklausė Dainavos ansambliui ir Marquette Parko Liet. Namų 
Savininkų Organizacijai.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave. 
šeštadienį, liepos 24 d. 9:15 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios į 

šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laido
jamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Mykolo Soriaus giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnus, gimines.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

A. • A.
MARY ANDERSON - M0RKŪNAITĖ

Gyveno 1517 So. 49th C t., Cicero, III.

Mirė 1971 m. liepos 20 d., 10:00 vai. ryto. Gimė Lietuvoje, Suba
čiaus parap^ Zinliškių kaime.

Paliko nuliūdę: švogerka Magdalene Anderson, sūnėnas Edward 
Anderson, jo žmona Aldona, dukterėčia Anna Mikaliūnas, jos vyras 
Andrew ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Sopulingos Dievo Motinos Draugijai, Tėvų Marijonų 
Rėmėjams ir Šv. Kazimiero seselių Rėmėjams.

Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 So. 50 Ave., Cicero, UI.
šeštadieni, liepos 24 d. 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios l 

šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų būs laidoja
ma Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse. > . e ,

Vis} a; a’. Mary’Anderson giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami' dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
švogerka, sūnėnas, dukterėčia, giminės.

Laidotuvių Direktoriai A. Petkus ir Sūnus. Tel. 863-2108.

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
AssocUcijos

AMBULANCE
PATARNAVL ?
MAS DIENĄ ?

IR NA KT] m

*
TURIME

KOPLYČIAS |
VISOSE MIESTO |

DALYSE J

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ 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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 74911 |

.. ' ' ' 1 |

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 I 

649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois I
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Iki š. m. pavasario lituanisti-1 tel. (312) 776-3254.
b > ww* 1 r w vL 1 i » w y /\ t ▼ /N T’ 1 I O' 1 V1 1 vvi ne i y V i. 1nių mokyklų vadovėlių, prati

mų ir jaunimo skaitinių išleidi
mu ir platinimu rūpinosi Kul
tūros fondas, švietimo taryba 
rūpinosi jų paruošimu. Šios sri
ties darbams gausėjant, Švieti
mo taryba, siekdama tikslinges- 
nio darbų pasiskirstymo bei 
sklandesnio jų vykdymo, susita
rusi su Kultūros fondo vadovy
be, JAV LB centro valdybai pri
etarus, įsipareigojo rūpintis ne 
tik vadovėlių ir kitų mokslo 
priemonių paruošimu, bet ir jų 
išleidimu ir platinimu, šiems 
darbams vadovauti mielai suti
ko švietimo tarybos narys Leo- 
mas Raslavičius. Jam talkins 
Kazys Rožanskas. Ir vienas ir 
kitas turi šiame darbe didelį pa
tyrimą. L. Raslavičius prieš ke
lis metus buvo Kultūros fondo 
vicepirmininkas leidinių reika
lams ir iki šiol tebesirūpina Či
kagos aukštesniosios lituanisti
nės mokyklos vadovėlių leidimu. 
Kazys Rožanskas buvo Kultū
ros fondo reikalų vedėjas. Jis su
tiko būti knygų sandėlio vedė
ju ir jų platintoju.
7 Pranešame lituanistiniu mo- * * 
■kyklų vedėjams, mokytojams, 
tėvams ir kitiems, kurie domisi 
•Švietimo tarybos leidiniais, kad 
inuo dabar minėtų leidinių užsa
kymus reikia siųsti šiuo adresu: 
■Leonas Raslavičius, 7234 So. Sa
kramento Av. Chicago, Ill. 60629;

švietimo taryboje gaunami i 
visi pradinių lituanistinių mo-j 
kyklų vadovėliai ir pratimai. Be ’ 
to, Dr. Z. Ašoklio Lietuvos geo- J 
grafijos vadovėlis IX skyriui j 
(V klasei), J. Ambraškos ir J. 
Žiugždos Lietuvių kalbos grama
tika ir šios knygos jaunimui: D. 
Bindokienės Mieste nesaugu, G. 
Ivaškienės Baltasis stumbras, 
J. Minelgos Labas rytas, vovere 
(eilėraščiai), J. švaisto šaunusis 
penketukas, Norimo Be namų ir 
V. Frankienės Vaidinimai jau
niesiems. Šią vasarą išeina A. 
Giedriaus Tėvu pasakų II d. ir 
Jukis, č. Grincevičiaus Velykų 
dovanėlė ir Igno Malėno A—ŽC

Perimtieji iš Kultūros fondo 
ir švietimo tarybos išleistieji 
leidiniai bus skelbiami švieti
mo gairėse ir kitoje lietuviško
je spaudoje.

Jonas Kavaliūnas,

JAV LB švietimo tarybos 
pirmininkas

>------------------------------------------— ’W
IŠ CHICAGOS I R

JĮ APYLINKIŲ

c
I

1

Kas girdėti
Buvo plačiai 

spaudoje rašoma, 
mėnesio, atseit,

Chicago] e 
kalbama bei 
kad nuo šio 
liepos pra-

1971 m. liepos 24 dieną

Naujieniečių
PIKNIKAS - VAKARONĖ

įvyks Union Pier, Michigan — Čekų salėje.
Pradžia 6 vai. vak. — šokiai, valgiai, bufetas.

Kviečiame visus lietuvius dalyvauti 
ruošiamoje linksmoje vakaronėje.

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 — MARLA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, UL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas Įvairiu prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS 1
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: ____

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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Aukščiausią poziciją užėmusi mote
ris Vatikane yra seselė Thaddea Kel
ly, paskirta vadovauti religinių or

dinų šventajai kongregacijai.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

— Lietuvos šaulių S-gos 
Tremtyje Centro Valdyba pri-J 
siuntė JjvlO.OO auką “Naujie
noms’’ paremti. Už spaudos 
parėmimą reiškiame padėką.

— Mykolas Vitkus yra Jūrų 
šaulių vadovas. Jis yra daug 
prisidėjęs prie šaulių Kultūri
nės Savaitės pasisekimo.

INSURANCE GIRL 
Experienced — Matured 

CRANE SAVINGS & 
LOAN ASSOC. 

2555 W. 47th ST. 
LA 3-1083

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

WE ARE LOOKING
FOR A TRUSTWORTHY 

cleaning woman. 3 days a week. Ref
erences required. Must speak Eng
lish. 328-2148 between 10 A. M. & 

i 2 P. M.
Vicinity of South Blvd.

EVANSTON

džios pašto patarnavimai pa
gerės ir miesto gyventojai gaus 
laikraščius ir laiškus laiku. 
Ta gera žinia mus visus pra
džiugino. Bet štai praeitos sa
vaitės pirmadienį ir ketvirta
dienį savo laikraščių negavau. 
Negavau ir šios savaitės pirma

enį. Tai tokios tokelės su 
što “pagerinimo” reikalais, 
irėdamas turėti Naujienas 
s. dieną, nuvykstu prie Lea

vitt ir Cermak gatvių nusipirk
ti. Bet ten vėliau po pietų jų 
jau nebegalima gauti.

Kažin kas įsisuko į galvas 
mūsų Chicagos oro pranašams, 
kad jie sekmadieniais pranašau 
ja blogą orą. Sako lis ir bus 
perkūnija. Net ir laiveliams 
daro įspėjimus. Nepaisant tų 
lietingo oro pranašavimų ir 
įspėjimų, užpraeitą sekma
dienį per visą dieną saulutė 
švietė. Tas pats pasikartojo ir 
liepos 18. Vadinasi, buvo gra
žus sekmadienis ir organizaci
jų išvykos turėjo gerą pasise
kimą. žinoma, daugelis boja 
tokių oro pranašų ir susilaiko 
nuo išvykų, bijodami blogo 
oro.

Tą patį galima pasakyti ir 
apie praeitos vasaros sekma
dienius, kurie buvo gražūs ir 
saulėti, nors oro pranašai be 
atodairos gąsdino lietumi bei 
perkūnija.

Mūsų chicagiėčių kone vi
sos lietuvių organizacijos šiuo 
laikotarpiu atostogauja, atseit, 
nedaro susirinkimų. Bet tai 
nereiškia kad jos nieko nevei
kia. Jų veikimas dabar pasi
reiškia rengimu piknikų, iš
vyktų Į užmiestį tarp šlamančiij 
medžių lapų bei žolynų, kur 
galima paalsuoti tyru oru. Pik 
nikų turėtumėm daug dau
giau, bet trūksta sekmadienių 
bei tinkamų vietų piknikams, 
ypač mažesnėms organizaci
joms. Taigi ar nebūtų gerai, 
kad mūsų organizacijos ben
dromis jėgomis įsigytų gražią 
ir patogią vietą savo pikni
kams ir išvykoms. A. Jusas

Renka parašus protestui
Marquette Parko lietuvių 

Namų Savininkų organizaci
jos valdybos veiklieji nariai, 
15-to wardo lietuvių koordi
nacinio (komiteto valdyba ir 
nariai su talkininkais 13-tame 
ir 15-tame warduose renka pa 
rašus po peticijomis, kurio
mis reikš pasipriešinimą prieš 
F. H. A. numatytus statyti ma
žų pajamų piliečiams namus, 
kurių pigi statyba sutrauks dar 
pigesnius gyventojus.

Praktika parodė, kad minė
tų planų Įgyvendinimas neša 
paniką, rasinę trinti, neišven
giamą moksčių kėlimą, nuo-

— Julių Pocių po automobi
lio nelaimės sunkiai sužeistą 
aplankė Vladas Išganaitis. Li 
gonio sveikata sustiprėjo, šau 
liai yra prašomi jį aplankyti.
Jis gul.i Šv. Kryžiaus ligoninė- $150 pgr savaitę, gaus tinkama blai- 

jvi pora. BUTLERIS ir VIRĖJA. Su
augusių šeimoje iš 2 asmenų. Provin
cijos rezidencija apie 25 mylios į 
vakarus nuo Chicagos. 2 mėn. Arizo-

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

je, kambarys 536.
— Jonas Hofmanas jau'ne 

pirmą kartą yra paskolinęs sa- noje? Rašyti angliškai. “Duoti’tetefo- 
anfnmnhili Pa no nr. Rašyti c/o AF Box 317. 225 W. a u lomom lį ra- Washington st < chicagOi 60606.vo atidengtą ;

vergtų Tautų Savaitės protes-Į 
to žygiui. Vytauto (Didžiojo 
šaulių kuopos vadovybė yra 
jam už tai labai dėkinga. Jis 
yra vidaus įrengimų dekorato
rius ir gyvena Chicagoje.

— Petras Padvaiskas yra 
Šaulių S-gos CV narys ir gyve
na Marquette Parke. Pereitą 
savaitę, penktadienį apie 9 
vai. 30 min. vakare prie Tal- 
man ir 69 gatvių jis buvo už
pultas banditų. Jie iš jo buvo 
pareikalavę pinigų, 
priešinus 
triukšmą 
Iškviesta 
surado.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

BAR & RESTAURANT 
Located in hotel, fully equipped. 

Sunday, due to ill health.
Call after 10 A. M., closed on

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Jam pasi- BRIDGEPORTE parduodami 4 kam- 
ir sukėlus gatvėje barių rakandai ir išnuomojamas bu- 

banditai pasišalino, 
policija užpuolikus

— Eltai reikalingas vertėjas, 
mokąs žodžiu ir raštu lietuvių j 
ir turkų kalbas.. Rašyti: ELTA, 
29 W. 57th St., New York, N; Y. 
10019. 4

■ tas pirmame aukšte. Visi nuo ma
žiausio namų reikmenų dalykėlio iki 
didžiausio. Taipgi 2 kanarkutės ir 
gražus šunelis. Skubiai parduodama, 
nes savininkė turi eiti į ligonine. 
Nuoma gana žema — transportacija 
viena iš patogiausių. Informacijoms 
tel. 254-2622.

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
1-me aukšte su šilima. 3348 So. Mor
gan St. Teirautis krautuvėje.

— T. Pratapas žaidžia Brid-„ , , ,, , t j- ’IŠNUOMOJAMAS 2 kambariųgeporto aukst. lygos Indianos atike suaugusiam dirbančiam 
beisbolo komandoje! Koman- Marquette Parko apylinkėje. 
J K • V i • V- • ! Tel. 778-7030.das globoja apylinkes biznio 
organizacijos. Union Federal: — --- ------
Taupymo ir skolinimo b-vės 
globojama komanda Yankees 
pirmauja šiojej lygoje, 

e . 4

butas 
vyrui

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

— Dr. Petrą* Daužvardžio, nuolaida. Galima pirkti
’ lallTTllc ir i c m n kr n trr qi A

Lietuvos gen. konsulo kalba 
Dariaus 
yra veik

ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 
lietuviai.

SOUTHWEST FURNITURE CO.
TEL. GR 64421

6200 So. WESTERN AVE.

Girėno minėjime 
ištisai atspausdinta 

South Economist laikraščio 
trečiadienio laidoje kartu su 
koresp. Patrick Joyce aprašy
mu to minėjimo. Kalboje iš-.rektorius dr. J. M. Chamberlain 
ryškinta Dariaus ir Girėno žy praneša, kad liepos 26 - 31 d. 
gio prasmė, Amerikos ir Lie- bus matoma daug krentančių 
tuvos santykiai' bei dabartinė meteoru.
padėtis.

— Raimondas šilkaitis, Illi
nois Universiteto Medicinos'tU0Se 7 Chicagos parku lagū- 
mokyklos studentas, yra De- nuošė liepos 29 d., 10 -1 vai. bus 
kano garbės sąrašuose. Jis meškeriojimo varžvbos jauni- 
studijuoja vaistininkystės che- mui iki 16 metu amžiaus. Užsi

• • I ~
miią- įregistruoti atvykstant vieną
— 1— valandą anksčiau.

savybių nupiginimą, kolonijų — Cyntia Dergentis, Illinois 
ardymų, kriminalinių nusi- State universiteto studentė, 
kaitimų didėjimą ir visa eilę Bloomington, II.., yra Dekano 
kitų blogybių. j sąrašuose. Pagrindiniu daly-
,T. ., ... v 'ku ji studijuoja nenormaliuMinėtos organizacijos prašo .. , . ...... . .... . , . .vaiku mokvma ir auklcjima.visus nonai padėti darbuoto- ' J

jams, tuojau pasirašyti ir ki-j —Tony Jonickis žaidžia beis 
tus paraginti, . kad galimai bolą Clear Ridge jaunių ko- 
daugiau parašų surinktų ir mandoje. Ta komanda yra 
įtrauktų daugiau žmonių į šį apygardos nugalėtoja ir daly- 
parašų rinkimą. Jungtinėmis 
jėgomis sėkmingiau galėsime 
ginti savo kolonijų reikalus.

Juo daugiau parašų, tuo bus 
garsesnis mūsų protesto bal
sas. Parašų gausa parodysime 
savo jėgą. Padėsime tiems, 
kurie gina teisingus mūsų sie
kimus. Stasys Patlaba

— Adler Planetariumo di

Tik labai mažos jų 
dalelės kartais pasiekia žemę.

— Marquette, McKinley ir ki

miją.

vaus visos valstijos tos lygos 
tolimesnėse varžvbose.

— Vyresnio amžiaus vyras 
ieško kambario su maistu ir 
minimalia priežiūra. Skambin
ti tel. 687-0749 po 6 vai. vaka
ro. (Pr.)

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

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. — PRospect 8-2233
BY OWNER

Brick 6 & 6. Gas heat, 2 car gar
age. Low taxes. Excel, cond. 

Vic: 4200 W. 1400 N. 
Mid. 20’s. 
252-1464

PARDUODAMA pelninga taverna su 
namu,. 5 kambarių butas. Brighton 
Parke. Skambinkite savininkui 

254-1889.

PARDUODAMAS 4 butų po 2 mie
gamus mūras Lemonte. Atskiri šil
dymo vienetai kiekvienam butui. 
Kaina $59,500. Skambinti 257-7021.

BRIGHTON PARKO apylinkėje sa
vininkas parduoda 2 namus po 2 bu
tu ir 4 kambarių cottage su gerom 
pajamom. Dvigubas lotas. Skambin
kite YA 7-9210.

SAVININKAS Marquette Parke par
duoda mūrini 2 butų, 5 ir 6 kamb., 
namą. Du atskiri pečiai šildymui. 
Dviem mašinoms garažas. Skambinti 
925-5615.

18 APARTMENTS 4 story brick. 
Fully leased. Stoves, refrigerators, 
janitor service. Income $29.000. 
Asking $150,000. Marquette Park 

vicinity. Call 586-1614.

—
A. & U INSURANCE A REALTY

A. LAUR AIT T S 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE, 
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

TERRA
Brangenybes, Laikrodžiai, Bova.no* 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

limo sąlygos.
J? B A C E V I Č 1 U S j.

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

APDRAUDŲ

HOME INSURANCE

Call: Prank ZapcIJt 
3208W. 95th St.

GA 4-8654

State aad CaaaRv CompĮny

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, ttfiS AmEm.
Chicago, III. 60632. TaL YA 74980

V s

A. T VERAS 1
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

TaL: REpublk 7-1941> ____________i

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4X7 So. Kedzie, Chicago
TEI____ 254-5551

1339 State St., Lemont, III.
TEL. — 2576542

DAŽAU NAMUS 
IS VIDAUS IR LAUKO . 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

’NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

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

Skambinti ALEKSUI 
Telef. 927-7186

i.i. jhu*1 ■-

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

SUGALVOTA — PADARYTA
SVEIKAS MEDINIS modernus 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 KAMB. 15 METŲ MŪRAS, ceatr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. $26.800.

2 BUTŲ MŪRINIS, 4 ir 5 kamb.. 2 
autom, garažas, Marquette Parke. 
S26.500,

5 BUTU GELSVAS MŪRAS — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kamb., virš $7.000 pajamų, 
du blokai nuo parko. $47,000.

1% AUKOTO 20 metu mūras. Gra
žūs 2 butai, uždari pušų porciai, nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas. platus sklypas. arti musų. Naš
lė neužprašo — $33 500.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem auram 3i pėdų sklypas už 
$10,900.

Valdis Real Estate'
7851 M. Washtenaw Ave. RE 7-7200

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

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklvnas 41-ma n* Camnbell.

PUKUS BUNGALOW, Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoi galima užim
ti. 77-ta prip California Ave.

MAISTO KRAUTUVi ir 2 butai 
Brirhton Parke.

3 BUTAI Ir patalpa Mar-
ensete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAMS REALTY
27SF WEST 43 STREET

* Ct 4.2330

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
nlatus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apylinkei. — $38.000.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke — Tik $89,000.

19 BUITĮ, mūras, alum. langai. X. 
garo. Gražus jasfatas. Apylinkė 
52-ra ir Talmam TC? $79.500.

1% ATJR9TG 12 metų mūrinis. &- 
Ima gaju, centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys, 2 auto garažas, beveik 
drimbas sklvpas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 Nauja' šilima ga
ro, aluminijaus langai, 2 automobiliu 
garažas, Marruette Parke. Tik 
$28,90*. i

NERIS REAL ESTATE
309 W3Y 63rd STREET

Tel.: 471-0321

7317 SO. FAIRFIELD 5 kambarių 
mūras ant 45’ sklypo. Karšto van
dens šilima gazu. daug priedų, tuoj 
galima užimti. Savininkas.

SAVININKAS PARDUODA 
12 butų moderniai įrengtą mūrinį na
rna 5 metu. Skalbimo mašinos ir 
džiovintuvai. Šaldytuvai, oro vėsin
tuvai. virimui pečiai. 15 masinu vie
ta. Daug visokių patogumų. $24.000 
pajamų metams. Kaina $176,000.

2532 So. 58 Ct.. Cicero. 
Tel. 863-2231

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Njmy Statyba Ir Remontai

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus Ir perstatai senus Ti
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. 

ū H1CAGO. ILL. 60609 
TEL.: VT 7-3447

K. E R 1 H G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, rtaEtfflal, 

tune-up* lr f/t# 
4S24 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327


