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SENATO KOMITETAS STENGIASI
NUTILDYTI LAISVĖS RADIJO STOTIS

WASHINGTONAS. — Senato užsienio reikalų komitetas tre
čiadienį atmetė prezidento Nixono pasiūlymą steigti kongreso 
prižiūrimą korporaciją, kuri finansuotų ir tvarkytų Radio Free 
Europe ir Radio Liberty. Komitetas nutarė laikinai palikti tas 
stotis ČIA žinioje, kaip buvo, ir pareikalavo, kad Kongreso Bi
blioteka ir Knygvedybos įstaiga paruoštų raportą apie tų stočių 
veiklą ir finansus. Tada komitetas vėl svarstys tų stočių rei
kalus, — ar jas panaikinti, ar toliau finansuoti.

SUDANE SUKILIMĄ UŽGNIAUŽUS,
PRASIDĖJO KARININKŲ ŠAUDYMAS

Kaip žinoma, abi radijo stotys 
veda propagandą prieš komu
nizmą. Free Europe siunčia pro
gramas už geležinės uždangos, o 
Radio Liberty — į Sov. Sąjungą. 
Jos atidarytos — Free Europe 
— 1950 m. ir R. Liberty — 1961 
m.-ir kainuoja apie 35 milijonus 
dol. per metus, šalia minėtų sto
čių Europoje yra Karinių jėgų 
radijo tinklas, vien V. Vokieti
joje turįs 43 stotis, 20 stočių 
— Belgijoje, Olandijoje, Grai
kijoje, Italijoje ir Ispanijoje. Va
karų Berlyne veikia pusiau slap
ta RIAS stotis (Radio in Ameri
can Sector).

Radio Liberty turi 9. stotis, jų 
tarpe vieną Formozoje, iš kur 
transliuodama į Sovietų Sąjun
gos rytines provincijas.

Rytų Europos žmonės mielai 
klausosi tų radijo stočių progra
mų, iš jų' sužino sovietų cenzū- 

, ros nepraleidžiamas, žinias ir iš- 
girsta komentarus apie sovietų 
politiką. Ypatingai tų progra- 
,mų klausymas padidėja, kada 
įvyksta krizė, kaip Čekoslovaki
jos okupacija ar Lenkijos dar- 

• bininku sukilimas. Tik iš tų 
- < .užsienio stočių pavergtieji žmo- 
-' -nės sužino, kas vyksta jų pačių

Sovietu valdžia prieš;- tas ,sto- 
’■' tis visada-protestavo ir Lenki j a 

■vėl įsivedė tų stočių bangų truk- 
dymą. .Muenchene, kur yrą tų 
stočių centras, komunistinės 

. - vyriausybės net grasina ateinan- 
. čių metų Olimpiados boikoeu.

■ * Senato posydė žinomas “libe.- 
7-• -ralas” Fulbright aiškino, kad tų 

stočių iš viso nebereikia, nes jos 
esančios šaltojo karo liekanos, 

v praeities atgyvenos, nesiderinan- 
■čios su dabartinėmis pastango— 
/mis sumažinti įtempimą ir, su- 
kurti geresnius ryšius tarp Va- 
•karų ir Rytų. -Jis įrodinėjo, kad 

• stotys per daug kainuoja, kad jų 
per daug yra. žodžiu, senatorius 
Fulbrightas kartojo Maskvos, 

< Varšuvos ir kitų diktatūrinių re
žimų Rytų Europoje argumen
tus prieš laisvojo pasaulio ra-’ 

- dijo stočių reikalingumą.

Zatopekas apgaili 
praeities klaidas

__ PRAGA. — Čekoslovakijos 
komunistų partijos laikraštis 
“Rude Pravo” įdėjo pasikalbė- 

, jimą .su garsiu čekų sportininku 
; Emil Zapotek, kuris 1952 me-

- tų. Olimpiadoje laimėjo . čekos- 
. .. lovakijai tris aukso medalius: 

... 5,000 metrų, 10,000 metrų ir ma- 
. ratono bėgimuose.

• < Zatopekas pareiškęs laikraš- 
- ' čiui, kad jis apgailestauja savo 

elgesį 1968 metais, kada jis visa 
' . ‘ širdimi rėmė Dubčeko vyriausy

bę ir jos reformas. Jo tuometi
niai draugai šiandien su juo ne
nori turėti reikalų. Zatopekas 
paneigė gandus, kad kariuome
nė atėmė iš jo pulkininko laipsnį. 
Jis tik buvo pašalintas iš kariuo
menės sporto klubo trenerio vie
tos.

KAIRAS. — Pirmadienį, kaip žinoma, Sudane įvyko pervers
mas ir valdžią paėmė septyni kairiųjų pažiūrų karininkai. Ket
virtadienio naktį kiti karininkai nuvertė sukilėlius ir vėl į valdžią 
sugrąžino prezidentą Numeiry. Pirmadienio perversmas praėjo 
be kraujo praliejimo, tačiau ketvirtadienį įvyko nemažai kovų. 
Laimėjo lojalieji karininkai, o sukilėliams gresia karo lauko teis
mas. Pulkininkas Ahmed, trečios šarvuočių divizijos vadas, pulk. 
Hussein, prezidentūros sargybos vadas ir kapitonas Abdul Hay 
jau nuteisti mirties bausme ir bus sušaudyti.

IS VISO PASAULIO
TOKIJO. — Japonijos prem

jeras Šato pareiškė norą važiuo
ti į Kiniją svarstyti su Kinijos 
vadais santykių pagerinimo. 
Opozicija reikalauja, kad Šato 
pasitrauktų, jei jis leis Ameri
kai pirmai keisti politinę liniją 
Kinijos atžvilgiu.

BELGRADAS. — Jugoslavi
joje prasidėjo pasaulio teisinin
kų suvažiavimas, kuriame daly
vauja 3,000 teisininkų iš 114 
kraštų. Jį šaukė Pasaulio Tai
kos per Įstatymus Centras. Tei
sininkai protestuoja, kad Jugos
lavijos valdžia neįsileido dele
gacijų iš Taivano, Kambodijos, 
Pietų Afrikos ir Rodezijos. Ame 
rikos delegacijoje yra buvęs 
Aukščiausio Teismo narys War
ren. Jis siūlo greit priimti į 
Jungtines Tautas Kiniją, šiau
rės ir Pietų Korėjas, šiaurės ir 
Pietų Vietnamus ir Rytų ir Va
karų Vokietijas.

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
generolas Dzu parašė laišką 
Connecticut© kongresmanui Ro
bert Steele, kuris apkaltino ge
nerolą pardavinėjant harkoti 
kus. Generolas nurodo, kad jo 
geras vardas verčia jį-teisintis 
ir reikalauja, kad Steel pagrįs
tų savo kaltinimus įrodymais.

.KARACHI. — Pakistanas kal
tina Indiją, kad jos artilerija ap-_ 
šaudė R. Pakistano miestą Co- 
millą, užmušė, ir sužeidė nema
žai žmonių. . ..

WASHINGTON  AS. —. Prezi
dentas priėmė atsistatydinimo 
pareiškimą iš Atominės Energi
jos komisijos pirm. dr. Glenn 
Seaborg, kuris.,išbuvo tose pa
reigose 10 metų. Nauju komisi
jos pirmininku paskirtas James 
Schlesinger, Baltųjų Rūmų pa
reigūnas.

MASKVA. — Sovietų žurna
las “Novoje Vremia” pasmerkė 
komunistinę Kiniją už ieškojimą 
santykių su imperialistais ir pa
vadino Kiniją vilku avies kaily
je, kuris gresia pasaulio taikai 
Jaū nuo 1949 metų Kinijos poli
tika visada turėjo apgaulingų už
mačių ir komunizmo išdavimo 
elementų. Pačioje pradžioje Pe
kino vadai jau planavę prisijung
ti Mongolijos Liaudies respubli
ką.

TOKIJO. — Japonijos prem
jeras Šato siunčia į Ameriką sa
vo brolį, susitikti ir išsikalbėti 
su prezidentu Nixonu dėl santy
kių su Kinija. Kelios didžiosios 
Japonijos pramonės bendrovės 
atšaukė savo pasitarimus su 
Tautinės Kinijos ir Pietų Korė
jos atstovais, šešios laivų ben
drovės nutraukė keliones į Tai- 
vaną. Japonų politikai pyksta, 
kad Amerika nepasitarusi su Ja
ponija, ėmė tartis su Pekinu.

NEW YORKAS. — “Busines 
Week” paskelbė iš “aukštų ru
sų šaltinių”, kad paskutinėje ru
sų kosmonautų nelaimėje vienas 
iš trijų kosmonautų į žemę su
grįžęs gyvas, tik be sąmonės. Jo 
nepavyko išgelbėti.

Piešinyje parodyta Apollo 15 nusileidime vieta mėnulyje. Apylinkė gan kalnuota^ Netoli
yra vadinama Hadley Rille, mylios platume ir 60 myliu ilgumo tarpukalnė. Astronautai su 

•i’ nusivežtu automobiliu galės pavažiuoti apie 3 mylias nuo nusileidimo vietos. Jie bandys 
atsakymą — kodėl ir nuo kokiu skysčiu atsirado tarpeklis, lyg išdžiūvusios upės vaga.

IZRAELIO LAIKRAŠTIS NUŠVIEČIA
KAIP RUSAI KATYNE ŠAUDĖ LENKUS

TEL AVIVAS. — Izraelio laikraštis “Maariv” pasiėmė sau 
uždavinį išaiškinti, kas įvyko Katyno miške prieš 31 metus, kada 
sovietų kareiviai išžudė apie 10,000 laisvosios Lenkijos karininkų. 
Laikraštis surado įvairių to įvykio liudininkų, buvusių Lenkijos 
ar Sovietų Sąjungos žydų, kurie dabar gyvena Izraelyje. Straips
nių serijoje gyvieji liudininkai atidengia paslaptis, kurios dengė 
Stalino -Berijos darbus.

Buvęs Lenkijos majoras Josef 
čapeski sako laikraštyje, kad 
Katyne nužudytų Lenkijos ka
rininkų tarpe buvo apie 1,200 
žydų, kurie buvo paimti į kariuo
menę kaip gydytojai ir kitų sri
čių specialistai. Suimti lenkų 
karininkai buvo laikomi Staro- 
belsk stovykloje. Joje buvo,.ta
čiau išvengė mirties, ir dabarti
nis Izraelio komunistų partijos 
vadas ir parlamento narys dr. 
Moshe Sneh.

Kitas buvęs Lenkijos pilietis 
Abraham Vidra papasakojo laik
raščiui, kad ir jam teko gyventi 
Starobelsko stovykloje, kuri bu
vo viena iš keliolikos stovyklų, 
kuriose sovietai laikė užimtos 
Lenkijos karius 1939 metais. Vi
dra tada buvo suimtas už “rio- 
nizmo veiklą”. Vidra pasakoja, 
kaip iŠ stovyklos vieną dieną bu
vo išvežta apie 10,000 vyrų ir jų 
daugiau niekas nematė. Stovy
kloje dirbo ir vienas sovietų ka
rininkas Jošusa Sorokin, sovietų 
žydas. Jis susidraugavo su Vi
dra ir jam, prigrasinęs niekam 
nekalbėti apie tai, papasakojo, 
kad lenkai buvo sušaudyti netoli 
Starobelsko, miške.

Vidra iš Starobelsko buvo per
keltas 1941 m. vasario mėnesį 
į Sovietų Sąjungoje esančią sto

vyklą prie Uralo kalnų, Talica 
vietovėje. Į tą stovyklą buvo 
atkelti du rusų karininkai Alek
sandras Suslovas ir Sami jon 
Tichonovas. Niacas nežinojo, už 
ką jie pateko į {stovyklą. Vidra 
tuo metu buvo kalinių prižiūrė
tojas ir jam buvo įsakyta laiky
ti tuos du rusus atskirai nuo ki
tų, nes abu leitenantai sergą 
nervų sukrėtimu. Tikrai tie ru
sai keistai elgesį ir abu kartu 
laikėsi. Suslovas kartą išsikal
bėjęs ir papasakojęs Vidrai, kad 
jis su Tichonovii savo rankomis 
Katyne žudė leikus. Visi rusai, 
kurie dalyvavo Slenku skerdynė
se greit po to [buvo išskirstyti 
po visą Rusiją, visas dalinys iš
ardytas. Kai kurie rusai nusižu
dę, sąžinės persekiojami.

Vidra buvo susitikęs majorą 
Sorokiną, kai išėjo iš stovyklos. 
Sorokinas vėl jį įspėjo niekam 
nekalbėti apie Katyno įvykius. 
Daug laiko Vidra ir laikė paslap
tį, tačiau pamatęs, kad ateina 
senatvė, jis jau 64 metų, jis nu
taręs papasakoti, ką žino, apie 
sovietų darbus Katyne.

♦ Ispanijos šiaurės rytų pro
vincijoje pasirodė cholera. Ne* 
toli Saragosos miesto susirgo 
septyni asmenys.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Kainos Amerikoje birželio 
mėn. vėl pakilo 0.6%. Čikagoje 
pabrango 2.2% maisto produk
tai, o vaisiai ir daržovės net 
4.1%. . .

< Respublikonų partijos kon
vencija nutarta 1972 m. šaukti 
San Diego mieste.

New Orleans viešbutyje, 
12 aukšte, kilo gaisras, žuvo 6 
asmenys, du buvo sužeisti, iš
sigelbėjo 451.

♦ Etiopijos imperatorius Se
lassie vakar šventė savo 79 m. 
gimtadienį.

< Kalifornijos apeliacinis 
teismas nusprendė, kad visos 
abortų operacijos yra legalios, 
jei jas daro daktaras leidimą 
turinčioje ligoninėje.

♦ Maskvoje išleista knyga, 
pagrista Pentagono raportų ir 
spaudoje skelbtų slaptų doku
mentų ištraukomis. Knyga, sa
ko Tassas, parodo Amerikos po
litikų melus, apgaules it veid
mainiavimą.

♦ Buvęs sen. Eugene McCar
thy nutaręs kandidatuoti į pre
zidento vietą. Jo šalininkai, su
sirinkę New Yorke, pradėjo or
ganizuoti lėšas kampanijai. Dar 
nenutarta ar McCarthy eis kaip 
demokratas kandidatas ar jis 
steigs naują partiją.

WASHINGTONAS. —. Devy
ni žmonės susirgo suvalgę “ge- 
nosa salami”, gamintos Armour 
bendrovės. Visa tos rūšies dešra 
iŠ rinkos atšaukiama, ji apkrės
ta staphylococus bakterija.

Sovietai stebisi
Fischerio lošimu

MASKVA. — Sovietų Sąjun
goje šachmatai yra labai popu
liarūs ir šiandien, kaip rašo NYT 
korespondentas Bernard Gwertz- 
man, populiariausias amerikie
tis sovietų tarpe yra šachmati
ninkas Bobby Fischer, Spaudo
je jis giriamas, kaip šachmatų 
genijus. Dalyvaudamas pasau
lio geriausių šachmatininkų var
žybose, jis jau pasiekė finalą. 
Svarbiausia, kad du paskutinius 
savo varžovus Fischeris nuga
lėjo “sausai”, sumušdamas Mar
ką Taimanovą 6-0 ir nugalėda
mas tuo’pačiu 6-0 rezultatu gerą 
Danijos meisterį Bentą Larse- 
ną. Tie du pasaulinio garso 
šachmatininkai nesugebėjo gau
ti iš Fischerio nė lygiųjų!

Kitame pusfinalyje vyksta, 
sovietų spaudos nuomone, neį
domi kova tarp Tigfer Perosiair 
ir Viktor. Koršnoj. Aštuonios 
partijos suloštos lygiomis ir tik 
devintą laimėjo Petrosian. Jam 
užteks dar vienų. lygiųjų laimė
ti šioms varžyboms, po kurių jis 
susitiks su Fischeriu. Sovietų 
laikraščiai neatsistebi Fischerio 
padaryta pažanga. “Komsomols- 
kaja Pravda” rašo, kad Fisčhe- 
ris labai pasikeitė ir jau nebė
ra vaikas, kuris verkdavo po 
kiekvienos pralaimėtos partijos. 
Fischeris turįs šachmatų pasau
lyje didelę ateitį, nes jam dar 
tik 28 metai.

Jei Perosianas laimėtų susi
tikimą su Koršnoj, jam tektų 
lošti su Fischeriu. O šio susi
tikimo laimėtojas tada turėtų 
rungtis su dabartiniu pasaulio 
čempionu Boris Spasskiu.

Gierekas guodžia 
lenkų jaunimą

VARŠUVA. — Lenkijos ko
munistų vadas Gierekas pasakė 
Katovicuose kalbą jaunimui, ku
rį jis bandė įtikinti, kad ne vien 
socialistinės šalys turi problemų. 
Lenkijos didžiausia bėda yra na
mų ir butų stoka, atsilikimas 
kultūroje, ekonominiame gyve
nime, kai kurių papročių blogu
mas, tačiau turtingos valstybės 
turinčios kitų bėdų, socialinių 
prieštaravimų, gyvenimo tikslo 
stoką ir kitų problemų. Ne vis
kas esą gerai ir vakaruose.

Laisvieji lenkai vis dar šven
čia gegužės 3 d., kada buvo pa
skelbta Lenkijos konstitucija. 
Dabartinėj, komunistinėj Lenki
joj švenčiama liepos 21 d., kada 
po karo buvo įsteigta pirma ko
munistinė vyriausybė, atgaben
ta iš Sovietų Sąjungos. Giere
kas savo kalboje nepamiršo pa
brėžti, kad ryšiai su sovietais yra 
nepaliečiamai šventi.

Arabų valstybėse įvairūs per
versmai kainuoja daug gyvybių. 
Geru pavyzdžiu gali būti buvęs 
Maroko sukilimas. Jame žuvo 
trys generolai, o vėliau buvo su
šaudyti penki generolai, keturi 
pulkininkai ir majoras. Po tų 
įvykių Maroke iš viso beliko tik 
du kariuomenės generolai, abu 
vyriausybės nariai: vidaus rei
kalų ir pašto ministerial. Tarp 
sušaudytų buvo keli kariai bai
gę mokslus Prancūzijoje ir Ame
rikoje. Kariuomenei jų neteki
mas — didelis nuostolis.

Panašiai reikalai dėstosi ir 
Sudane. Visi septyni revoliuci
nės tarybos nariai yra suimti, 
du jų — Libijoje. Jiems gresia 
už valstybės išdavimą mirties 
bausmė. Per tris dienas sukilė
liai sušaudė 19, karininkų, jų 
tarpe tris pulkininkus. Pabaigus 
visus teismus ir kariuomenės va
lymus, Sudane gali nelikti pul
kininkų.

Prezidentą 'Numeirį išgelbėjo 
kariuomenės' lojalumas ir kari
ninkų nepritarimas komunizmui. 
Bukilėlią' valdžia aiškiai parodė, 
kad ji eis komunistų partijos nu
rodytu keliu. Kariuomenės vadu 
buvo paskirtas jaunas majoras 
Atta. Svarbesniųjų įgulų vadai 
nesutiko būti vadovaujami ma
joro ir dar komunistuojančio. 
Todėl jie nutarė sugrąžinti at
gal į valdžią generolą Nimeirį.

Sudanas yra didžiausia savo 
plotu Afrikos valstybė su 967,- 
275 kvadratinių mylių ir 14.8 
mil. gyventojų. Sudanas turi 
400 mylių ilgumo Raudonosios 
jūros krantą, jo gyventojų du 
trečdalius sudaro arabai ir treč
dalį — negrai, šie yra įsteigę 
slaptą Anya-Nya organizaciją, 
kuri siekia išsilaisvinti iš arabų. 
Kovos pietiniame Sudane vyks
ta jau 15 metų. Nuo nepriklau
somybės paskelbimo 1956 me
tais Sudane jėga buvo pakeistos 
5 vyriausybės. Nimeirio sugrį
žimas į valdžią — jau šeštas per
versmas.

Valdžios parama 
tabako pramonei
WASHINGTONAS. — Sena

tas patvirtino vyriausybės sub
sidijas Amerikos tabako pramo
nei, jos siekia 70 milijonų dol. 
per metus. Sen. Frank Moss il
gai kovojo prieš šitą mokesčių 
mokėtojų pinigų švaistymą. Jis 
įrodinėjo, kad yra nemoralu 
remti pramonę, kuri savo gami
niais kenkia amerikiečių svei
katai. Be to, pati vyriausybė, ku
ri su viena ranka šelpia tabako 
augintojus, kita ranka išleidžia 
per metus apie 5 milijonus do
lerių, aiškindama amerikiečiams 
apie cigarečių žalą sveikatai.

Nežiūrint sen. Moss pastan
gų, subsidijos tabakui buvo pri
imtos 72 balsais prieš 10. Pra
ėjusiais metais sen. Moss gavo 
15 senatorių paramą, o šiemet 
jo šalininkų skaičius sumažėjo.
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jęs. Jis šeštadienį grįžęs iš il
gos kelionės, o sekmadienį vėl

apylinkėse gyvenantieji lietu
viai, kartu, su. vjetpg savivaldy
bės atstovais oficialiai atidarė

Ryte šv. Onos bažnyčioje bu-

baitis, energingas saleziečių or
ganizatorius, priminė paskuti
nius lakūnų Stepono Dariaus ir

Tuojau po pietų žmonės pra
dėjo- rinktis. Latuanicm Parko 
aikštėje. Iškilmių ceremonijų 
meistras Erdvilas Masiulis, pa
sveikinęs. susirinkusius, tuojau 
po trijų pirmiausia paprašė Oną 
Skeveriūtę pagiedoti, Amerikos

pasitarimą. Į-šį Lituanikos par
ako atidarymą gubernatorius at-, 
siuntė Beverly Shores gyvento- 

. ją Wagner, kuris pasveikino gu
bernatoriaus vardu susirinku
sius ir palinkėjo gražiai praleisti 
vakarą.

Vėliau trumpą ir- prasmingą 
kalbą pasakė Beverly Shores sa
vivaldybės pirmininkas p. Chris
topher. Jis pagyrė Lietuvių Klu
bo narius už tokį puikų parką, 
išplanuotą klampioje baloje. Jis 
padėkojo lietuviams. Beverly i 
Shores miestelio vardu, pabrėž
damas, kad miesteliui parkas 
nekainavęs nė cento.

Įdomiausią kalbą, pasakė Dr. 
Jonąs. A. Valantięjųs, Nftw.Buf- 
fallo gydytojas, Jis.pąsiia_¥O Lie 
tuyos himno žodžius, išvertė 
juos angliškai ir priminė susi
rinkusiems. apie lietuvių papro
čius ir siekimus.

Baigus Dr.. Valantiejui kalbė
ti, Smielįauskienės vadovauja
ma Grandis gražiai pašoko kelis 
lietuviškus šokius.

Dr. Valan|iejui baigus kalbą, 
Oną Skeveriūtė sugiedojo “God 
bless America” ir Lietuvos

kęs. Jpnui Mildažiui ir jo duk
rai Aušrai iškelti Amerikos vė
liavą.

Nuskambėjus himno garsams 
kopomis ir medžių viršūnėmis, 
pirmininkas Masiulis pakvietė 
Amerikos Lietuvių Klubo pirmi
ninką Gedą Kauną perskaityti 
oficialų Dariaus-Girėno Litua
nicos paminklo atidengimą.

Beverly Shores Lietuvių klu
bo nariai jau seniai yra nutarę, 
organizuotai dalyvauti, vietos 
gyvenime. Beverly Shores sa
vivaldybei 1968 metais nutarus 
paminėti Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį, klubo nariai nu-, 
tarė pastatyti vietos, gyvento
jams parką. Pirmiausia jie pa
ruošė parkui planą, prakasė dau
bas, prileido vandens, išlygino 
pievas, išliejo cementu plaeią>
aikštę ir pastatė suolus penkių, nicos Parko Komisijai, susi de
šimtų žmonių, amfiteatrui. Par--dąnčiai iš šių asmenų: Erdvi- 
kas pavadintas' Lituanikos par-, 
ku.

Indianos gubernatorius Edgar( 
Whitcomb būtų norėjęs šiose iš-

žiai. pašoko. Publika jiems gau
siai plojo. Ypatingai išradingą 
buvo nedidukė, bet nepaprastai 
gyva ir apsukri pranešėja ir šo
kėja.
*■' {-’Lituanikos parko atidary
mų ir. paminklo atidengimą bu
vo atvykęs, didokas būrys čika- 
giečių.

Daugiausia teko dirbti Litua-

las Masiulis — pirmininkas, 
-Christine Austin — vicepirmi- 
ųinkė, S. Rudys. — sekretorius, 
Dr. Ambrozaitis — ižd. ir Irena

DARIAUS-GIReNO paminklas Lituanicos Plazoje, Beverly Shores, Ind.

NAPOLEONAS
Napoleonas labai kentėjo nuo 

reumatizmo skausmų. Joks gy
dytojas nesugebėjo padėti jam. 
Kartą maršalas Ney papasako
jo Imperatoriui apie-vieną, ma
žai težinomą provincijos gydy
toją, kuris beveik stebuklingai 
gydęs nuo tokių skausmų. Na-

Jonynas — visuomenės santy-

Lituanicos Parko atidary
mas sutraukė daug žmonių iš 
visos Beverly Shores apylin
kės ir pakėlė lietuvių vardą 
vietos gyventojų tarpe. ,

Korespondentas

SKAITYK "NAUJIENAS” - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

rugpiūčio 15 dieną,
BUCO SOD

WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

ROCKFORD, ILL
Mirė Jonas Laucius

Senelių namuose po ilgos ligos 
mirė Jonas Laucius, sulaukęs 83 
metų amžiaus. Atvykęs iš Lie
tuvos, apsigyveno Rockforde, 
kur vienoje baldų dirbtuvėje dir
bo tol, kol paseno. Buvo vedęs 
ir užaugino vieną dukterį, žmo
na jį apleido, tad jis pasiliko vie
nas. .si-L

Rockforde velionis išgyveno 
65 metus. Kol buvo jaunas, tai 
lankydavo lietuvių parengimus. 
Vėliau su lietuviais visai nutrau
kė ryšius. Priklausė airių pa
rapijai. Palaidotas šv. Marijos 
kapinėse. ■ ■ z

SLA 77-tos kuopos piknikas

SLA 77-ta kuopa yra viena iš 
pačių, seniausių, lietuvių organi
zacijų Rockforde. Įsteigta, jį 
buvo 1913 m. Per daugelį-metų 
pasižymėjo savo veiklumu, la
biausiai meno srityje. Turėjo 
gerų dainininkų Hr vaidintojų. 
Dažnai surengdavo vakarus su 
vaidinimais ir koncertais. Tai 
daug prisidėjo prie kuopos po
puliarumo. Tačiau , laikui bėgant 
kuopa prarado - daug, aktyviųjų 
narių. Vieni, jų, paseno, o kiti 
apleido, šį pasaulį.

Nors kuopa dabar ir nėra tiek 
veikli, kaip seniau, bet vis dėlto 
tebėra gana pajėgi. Tai nema
žas jos pirmininko Jono Stružo 
nuopelnas, štai kuopa yra pasi
ryžusi rugpiūčio. L d. Lietuvių 
klubo, parke surengti didelį pik
niką. Pirmininkas ir jo talki
ninkai daro viską, kad piknikas 
patenkintų į ji atsilankusią pu
bliką.

papročiai
Tai buvo akmens amžiuje, nes 

kaip tik akmeniu Džiūsnai pakš
telėjo per pakaušį.

Džiūsna, kaip ir dera tokiu 
atveju, ištiesė ilgas kojas, kiek poleonas įsakė tą “stebukladarį 
patruktojo jomis ir aprimo (jis 
dar nebuvo matęs spalvotų, fil
mų ir nemokėjo gražiai mirti). 
Beje, iki galo jis taip ir nenumi
rė: galvos tada buvo ne tokios, 
kaip dabar, nebuvo tada ir ne
mokamo gydymo.

Matyt, Džiūsnos ilgokai pra- 
tysota — atsigavęs pirmiausia 
turėjo iš barzdos išmesti kažko-, 
kio paukščio čia susuktą lizdą. 
Kad praėję daug laiko, Džiūsna 
suprato ir iš,to, jog gimtajame 
urve jis pamatė daug nepažįsta-, 
mų veidų.

Bet buvo pasikeitę ne tik vei
dai... Džūsna, užkramtęs dabar
tinės kiaulės prototipo kojos, 
pralinksmėjo.

— O tavo nosis — kreiva, — 
pasakė jis dėdulei, kažkodėl sė
dinčiam urvo centre.

Pakilo nejauki, tyla, lyg mū
sų dienų profsusirinkime, kai už 
gėrimą tenka svarstyti draugą.

Džūsna nustebo:
— Ar ir tu nematai, kad jo 

nosis kreiva, ir be to, jis surijo 
didžiausią mėsos gabalą ? — pa
klausė Džiūsna arčiausiai sėdin
tį Didžiausį. Tas kažkodėl pa
sitraukė nuo jo ir nieko neatsa
kė.

Tada Džiūsna paklausė paties 
Kreivanosio:

— O kodėl tu sėdi centre, o 
ne kaip visi žmonės?

— O todėl, — už Kreivanosį 
atsakė geriausias Džiūsnos drau-. 
gas Storasis, — kad jis >— vy
resnis.

Ir čia pat. pokštelėjo Džiūs
nai per pakaušį akmeniu. Laikai 
jau buvo pasikeitę, sušvelnėję, 
— akmuo buvo įvyniotas nosi
naitėm Tad Džiūsna ši kartą 
atsigavo žymiai- greičiau.

Kai jis pramerkė mėlynas 
akis, gimtajame urve vėl buvo 
įvykę permainų, Kreivanosis da-

tuojau pakviesti pas jį. Atvykęs 
gydytojas, Napoleono buvo la
bai mielai priimtas.

_Tai tamsta tokius stebuk
lus išdarinėji? Įdomu kiek žmo
nių begydydamas nusiuntei pas 
Abraomą?

— O žymiai mažiau negu Jūsų 
Didenybė. Ir todėl nesu tiek gar
binamas kaip Tamsta, — ramiai 
atsakė gydytoj as. (kp)

« m sura-
ir jroju sužino tiktai per

NAUJIENAS

M A y <0IEH y Ši sekmadienį, liepos 25 d., Lie
tuvių klubo parke įvyks Ameri
kos Lietuvių Tarybos, Rockfor- 
do skyriaus, piknikas.

Kviečiami ne tik Rockfordo 
lietuviai piknike dalyvauti, bet 
.taip pat ir iš kaimyninių koloni
jų. Iš toliau atvykę, sustokite 
Lietuvių klube, kur bus nuro
dyta, kaip pasiekti parką.

žvalgas

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA. MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS. IRLABAJ. 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,;

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI. MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

nrt

PEACE COSTS MONET

BUY U.S. SAVINGS BONDS

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

wUdlifc has do defray 
against the careless use of fire.

So please follow .Smoker's ABCs: 
Always hold matches till cold. 
Be sure bo drown aU campfires, 

į stir the ashes, and drowat 
them again. Crush all 

smokes dead out,.

Please! Only you <an 
prcvenx forest fires .

dlZNIEriLU KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIA

PASISEKIMĄ BIZNYJE.

XlJEEMKlKEIKBE<K>EKXEIlIXKMaKSXKX.KKKB|KBll^

ŠV; KAZIMIERO LIETUVIŲ KAPINIŲ 
Sklypų Savininkų Draugijos GEGUŽINE įvyksta 
sekmadienį, rugpiūčio 1,1971 Bruzgulienės sode.
Bus lietuviškų , valgių, gardžių gėrimų, šokiams gros žinomas 
GEORGE JONIKO orkestras. Maloniai visus kviečia dalyvauti 
komisija ir valdyba, PRADŽIA 12. VALANDĄ

LIETUVIŲ TAUTINIŲ NAMŲ '
NAUJOSIOS. PASTOGĖS, 6422 SO. KEDZIE AVE., CHICAGOJE, 

pertvarkymas ir dekoravimas vyksta didele sparta. Numatoma rugsėjo 
mėnesį jau galėsiant pastogės patalpas leisti, naudoti kultūriniams bei 

? socialiniams parengimams. Plačiau apie visą tai bus .diskutuojama per 
* Inž. A. Rudžio ir Marijos Rudienės vedamą Lithuanian; Radio Forumą 
'šį šeštadienį, liepos. 24 i vakare. Pašnekesy dalyvaus: Inž.. J. Jurkū

nas, Lietuvių Tautinių Namų Pirmininkas, Dr. S. Biežis, LTN Lėšų 
Telkimo Komiteto pirmininkas, Vytautas Pesečkas, patalpų Įrengimo 

. projektuotojas ir vykdytojas, Inž. A. Rudis, LTN narys-rėmėjas. ir .kt.
Diskusijų vadovas — LTN narys Vytautas Kasniunas.

jo vietoje, centre — Ilgarankis. 
Džiūsna buvo padaręs išvadas.

— Kokia patiesėjusi tavo no- 
sisl — kreipėsi jis į Kreįvanosį 
— gal paimtum mano mėsos! 
Aš juk gulėjau^man nedaug te
reikia...

Kreivanosis tik susigūžė.
Urve vėl pakibo-, tyla. Džiūs

na pajuto kažką ne taip- pada
ręs: visi į jį žiūrėjo smerkian
čiai, o Ilgarankio akys degte , de
gė., , _

— Kolektyvo, nuomone,.— iš- 
kpšė Ilgarankis,. —-su. šiųp.įtar
tinų, buvusio, vyresniojo^ patai
kūnu gali būti tikt vieną. kalba!

Viena kalba, matyt, reiškė, 
kad visai nėra- kalbos^ — supra
to- ketvirtą- kartą, atsigavęs po 
smūgio akmeniu- (šį kartą, jau 
Tarnauto- ant gražaus koto) 
Džiūsna.

Dabar gimtoj o- urvo centre-j au 
sėdėjo Kietkumštis, gi: Kreiva- 
nosio ir Ilgarankio visai nesima
tė.

Džiūsna atsargiai pačiupinėjo 
pakaušį ir iškilmingai pasakė:

— Būk sveikas, kuris sėdi vi
duryje, ir malk grikius ant ma
no, pakaušio.

Džiūsnos niekas nebemušė. ne 
tik akmenių, bet ir sprigtu,

Jonas Lukoševičius, 
šluota Nr, 4, 71.

Kas tik turi gerų skoni, - I i !
Viską perka-pas. Lieponį! 

PREKYBOS NAMAI q 
FURNITURE CENTER, INC.

į Marquette Pk.,_ 621’1 So,. Western, PR 8-5.875. 
Vedėjas J. U EPON IS.

Pirmadieniais ir. ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
; 9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais uždaryta.'

. Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū- 

7 sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

FmnLZogas, PreskfenC

=ssg*>

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4MH ARCHER AVENUE' 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-Wt

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

6%
2 Years Sayings 

Certificate 
(Minimum $5.000)

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato pst, 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 pasiunęiant 
čekį ar Money orderi tokiu adresu:

1739 Sl Ralsted St, Chicago, 111. 60608
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VYT . VAIČIULIS

ŠŪVIAI Į MAGDUTĖS KELNAITES
PLB Valdybos sekretoriaus Ant. Gailiušio 
pasakėlės Tėvų Pranciškonų “Aiduose”

(Tęsinys)
2.

Pirmame straipsnyje iškėlė
me eilę p. Gailiušio teigimų, 
kurie, švelniai tariant, prašau 
na pro šalį ir amerikoniškos 
šaudyklos terminu, pataikė 
ne į “buliaus akį”, bet į “Mag 
dutės kelnaites. Kai kuriuos 
tokius “šūvius” pakomentuo
sime ir šiame straipsnyje.

Toliau apie ALTą svars- 
tydamag, sekretorius Gailiušis 
taria: “Kaip minėjau, ALTai 
vadovavo nuo pirmųjų jos eg
zistavimo dienų politikai, par
tijų lyderiai”.

Kad ALTui vadovavo politi
kai, visiškai su sekretorium 
Gailiušiu sutinkame. Tačiau 
jam būtina įrodyti ne tą. Jam 
būtina įtikinti skaitytoją, kad 
tie politikai buvo dargi parti
ją lyderiai, kas jo terminolo
gijoje lygu jau “netrefnumui”. 
Tik čia, kaip jau esame matę 
ir anksčiau, p. Gailiušis nepa
taikė į “buliuko akį”, bet vėl 
į “Magdutės kelnaites”. Tiesa, 
kad L. Šimutis prieš 50 metų

krikščionių demokratų sąraše 
buvo išrinktas į Lietuvos Sei
mą, taipgi tam tikra prasme 
galima jį laikyti partiniu ly
deriu. Tačiau, iš seimo išėjęs 
ir grįžęs Amerikon, jis jokiai 
partijai nevadovavo, nes to
kios partijos nebuvo. Negi Ka
talikų Federaciją ar Susivieni
jimą galima laikyti partija? 
Nebent tik p. Gailiušis taip 
laikytų. Kas gi tie kiti parti
niai lyderiai ir kokių partijų: 
Lietuvių Susivienijimo,’ Santa
ros, Socialistų, Vyčių, Šviesos- 
Santaros, Lietuvių Studentų 
Sąjungos ir pan? .Rodos, ir pa 
sakelėms turėtų būti ribos!

Sekančiame paragrafe — 
dar “mandresnis” ’sekretoriaus 
teigimas. Esą, “norima LB už
daryti tik lituanistinėse mo
kyklose ir ginčijama jai teisė 
išeiti už ateivių gyvenimo ri
bų”. Viena, kas gali būti gra
žesnio ir prasmingesnio kaip 
auklėti augančias kartas lietu
vybėje.
tautės,
la kaip ir ateities planai yra 
tik sapnas, tik svajonė... Ta-

Juk jei jaunimas nu- 
visa šiandieninė veik-

We give you 
a little 
something extra 
for your money* 
like the 
highest rates

Aaeher Awmre at Sacraawcto • Chfeago, BL 60532 • 847-1140 
ASSETS OVEB $15^000,000, BESER¥£S OYER $13,500,000, 

OFBCE HOURS:
Toeedajt Thursday Wd Frfcfey, 9 AM. to 8 P.M. 

-SstuKfey, 9 AM. to Mooe ♦ Wednesday, Mo Business Transacted ________ _ -

čiau p. Gailiušiui atrodo, kad 
lituanistinės mokyklos — tai 
vaikų darbas. Mat, LB reikia 
“išeiti už ateivių gyvenimo ri
bų”. Antra, Perkūne Dievaiti, 
kokių ribų! Kokias ribas yra 
ateiviai perėję, ir kur neįsilei- 
džiaina LB? Kas tas paslap
tingas ribas yra nutiesęs? Kas 
už jų slypi? Ir ką ta vargšelė 
LB darys, kai jai bus “leidžia
ma” tas ateiviškas ribas per
žengti? Jo straipsnio skaityto
jai, tur būt, lauks nekantrau
dami paaiškinimo, nes iš tie
sų įdomu kokias ribas, va, mes 
peržengę, o LB ne. (Ši sekreto
riaus kulka ne tik nepataikė į 
“Magdutės kelnaites”, bet net 
nę į pačią šaudyklą. Tai bent 
šaudymas!).

Kartais autorius pasako ir 
tiesą, nors ir ta humoru nu
dažyta. štai sekančiame para
grafe sekretorius Gailiušis ta
ria: “Nėra reikalo baimintis, 
jei Vašingtone lankosi dvi or
ganizacijos: pakanka išaiš
kinti, jog lietuviai turi vieną 
politikai, kitą — kultūrai ben
drinę organizaciją... LB pri
valo... rūpintis visais JAV vi
daus gyvenimo reikalais... ”

Tiesa, kad turime dvi ben
drines organizacijas : politi
nei ir kultūrinei veiklai vado
vauti. šventa tiesa! ! ! Visas 
reikalas ir eina apie tai, kad 
LB kiša savo nosį ne į savo 
daržą! Tą tiesą reikia skelbti 
ne tik amerikiečiams, bet vi
sų pirmiausia lietuviams. Bet 
čia vėl ta nelemta “logika” — 
vienam paragrafe vienas tei
gimas, kitąme lygiai priešin
gas. Juk jei LB pripažintų, 
kad ALTas yra Amerikos lie- 
vių vyriausia politinė vado
vybė, visi ginčai sustotų. Net 
p. Gailiušio straipsnio nerei
kėtų, kaip nereikėtų ir šio ra
šinio.

į Iš kitos pusės, kažin ar tie
sa, kad JAV LB privalo rūpin
tis JAV vidaus gyvenimo rei
kalais. Mums atrodo, kad JAV 
prezidentas, Senatas, 
Rūmai, Aukščiausias 
50 gubernatorių, keli 
čiai valstijų senatorių
vų,tūkstančiai .teisėjų,burinis 
frų, apskričių komisijonierių 
ir t. t. gali puikiai rūpintis JAV 
vidaus gyvenimo reikalais bei 
užsienio politika be p. Volerto 
ir jo kabineto pagalbos. Žino
ma, gal be p. Gailiušio JAV

Hanoveryje, Vakarų Vokietijoje, karnivalo aikštėje yra nemažas, 
60 pėdų skersmens mėnulio medelis. Vaikai gali skrieti apie jį Į 
 Apollo 14 panašiomis gondolomis.

I Laiškai atstovams

ar

sa-

Atstovų, 
teismas, 
tūkstan- 
ir atsto-

Raginkite savo apylinkę 
augti ~ taupykite!

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.

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF S5.000, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais - TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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vyriausybei ir sunku išsiversti, 
bet be p. Volerto ji tikrai išsi
vers (Sapienti sat)

Įsivėlęs į JAV politiką sek
retorius renčia pasakėlę toliau. 
Esą “JAV 200-su viršum mili
jonų gyventojų sutelpa dvie
jose partijose, o sauja lietų- 

turi 15 partijų.” 
yra keliolika aiš- 

keliasdešimt

tačiau 
neužskaičiuoti, 
jau yra rimtas 
Antra, lietu- 
partijų neturi.

vių išeivių 
Viena, JAV 
kių partijų, o 
partinių srovių. Taigi ne dvi. 
Tą faktą galima rasti kiekvie
name universitetiniame poli
tikos mokslų vadovėlyje. Kad 
dvi jų yra didžiausios ir visa 
lemiančios, tai faktas, 
visas kitas net 
ypač šiandien, 
nesusipratimas, 
viai išeiviai 15
Štai frontininkai ne partija. 
Juos taip pavadinus gali gau
ti pylos. Tautininkai lygiai 
partija neprisipažįsta. Parti jo 
mis nelaikomos ir kitos orga
nizacijos: Laisvės Kovotojai, 
Rvtu Lietuvos .Rezistencinė 
Sąjunga, Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdis, Rezistencinė Santar
vė, Vienybęs^ąjūdįs, Mažo
sios Lietuvos atstovai ir kt. 
Taigi jau vien ant greitųjų pa
skaičius iš penkiolikos teliko 
tik septynios partijos! Tad ir 
vėl — viename sakinyje — dvi 
nesąmonės.

Kas mėgsta aukštąją “filo
sofiją”, gali “pasigrožėti”, kad 
ir tokiu (teiginiu: “VLIKe ir 
ALToje yra tik vienas tikslas, 
kuriam visi pritaria. LB turi 
įvairiausių politiniu ir pasau
lėžiūriniu atžvilgiu opių klau
simų, dėl kurių partijos greit 
susikirstų”. Dievuli brangus, 
koks nekuklumas! Tas “varg
šelis” VLIKas ir “vargšelė” 
ALTa teturi tik po vieną tikslą 
ir net visi tie “politikieriai” 
jam pritaria. Bepigu jiems! 
Bet štai, va, mes LB, tų tikslų 
turime tokių komplikuotų, kad 
net galva sukasi. “Politikie
riai” tuojau prapultų! Ačiū 
Jehovai, kad mes, kultūrinin
kai, vadovaujame LB, todėl 
tuos politiniai ir pasaulėžiūri
niai opius klausimus kremta- 
me kaip riešutą. Kokia malo
nė!

Tokio fariziejiško kuklumo 
pagautas sekretorius net su
šunka, jog “matomoji LB or
ganizacinė forma yra ne val
džia, bet visų lietuvių repre
zentantas, reprezentuojąs esa
mas, buvusias ir būsimas kar
tas“. O, pranašo barzda, kiek 
čia išminties sukrauta! For
ma ne valdžia! LB matomoji 
(o kur nematomoji?). Forma 
kuri atstovauja net būsimoms 
kartoms! Matomoji LB for
ma, kuri yra ne valdžia, bet 
atstovauja buvusioms lietuvių 
kartoms! Čia jau aiškus spiri
tualizmas, kurį komentuoti 
paprastam mirtingam publi
cistui būtų nuodėmė. Paliksi
me tad jį sekretoriui Gailiu- 
§iui paaiškinti, ypač formą 
kuri atstovauja buvusioms ir

būsimoms kartoms.
Po kelių paragrafų, vėl tie

sos gabalėlis. Autorius sako: 
“Be to, šiame krašte, JAV LB 
darbas tik kultūrinis, todėl 
politikams joje nėra ką veikti,
— jų sritis politika”. Ir vėl 
aukso žodžiai. Tik kodėl jais 
nesivadovavo ir nesivadovau
ja nei p. Nainys, nei p. Vole.r- 
tas. Abu lindo ir lenda i poli
tinį lauką lyg kažkokios ma
gijos traukiami. Skiria “am
basadorius” net prie valstybės 
departamento, lyg LB reika
las būtų nustatyti JAV užsie
nio politiką.

Humoras ir čia dar nesibai
gia. Autorius, gindamas fron
tininkus taria, jog frontinin
kai kaip organizuotas (Vie
netas LB nedalyvauja todėl 
ir organizuotų partijų ne
reikia”. Visų pirmiausia 
įdomu, kad sekretorius Gai
liušis nei iš šio nei iš to panū
do jginti frontininkus. Kodėl 
ne krikščionis demokratus? 
Juk prelatas Krupavičius PLB 
praktiškai sukūrė. Jonas Ma
tulionis buvo pirmas PLB pir
mininkas. Prelatas Balkūnas 
buvo LOKO pirmininkas.’ Ko
dėl neginti tautininkų? Juk 
Bačiūnas nesislėpė esąs tauti
ninkas. Kodėl ginti prireikėjo 
tik frontininkus. O štai kodėl
— (vagie, kepurė dega! Kur 
yra dūmų, ten yra ir ugnies. 
Kas nesupranta šių dviejų po
sakių temos kontekste, nesu
pras ir viso puslapio paaiški
nimo.

(Bus daugiau)

ir redakcijoms
Mūsų išrinkti atstovai i vals- 

tijų ir federalinį kongresą
[ senatą taip pat j valdžios ar sa
vivaldos įstaigas nori turėti ry-

I šius su savo rinkėjais. Jie 
vo balsu nori išreikšti daugumos
nuomonę, išgirsti pagyrimus, 
naujas idėjas, kritiką. Redakto
riai ir kolumnistai atidžiai per
skaito visus skaitytojų laiškus, 
aktualiausius atspausdindami 
skaitytojų balsų skyriuose ar 
savo skiltyse. Esant gausioms 
ir balsingoms valstybingumu ne
pasižyminčioms grupėms, vadi
namos tyliosios daugumos laiš
kai yra labai svarbūs ir nau
dingi viešosios opinijos sudary
me ir pastovumo bei lygsvaros 
išlaikyme įvairiose gyvenimo 
srityse. Kad laiškai atsiektų 
norimą tikslą, juos rašant rei
kia prisilaikyti tam tikrų taisy
klių. štai jų keletas:

» Naudoti savus žodžius ir 
sakinius. Nesinaudoti šablonu. 
Jie nesudaro jokio įspūdžio, tik 
sukelia įtarimą.

• Laiške paliesti tik vieną da
lyką ar klausimą, jį apibūdinant 
žinomu vardu ar įstatymo bei jo 
projekto numeriu.

• Rašyti trumpai, konkrečiai 
ir motyvuoti savo nusistatymą. 
Išreiškiant opoziciją, duoti po-

. zityvų pakaitalą.
« Būti mandagiam. Pikti žo- 

, džiai ir laiškai nepadaro įtakos 
nei suranda draugų.

s Rekomenduoti, įtaigoti, bet 
ne grubiais žodžiais reikalauti.

• Rašyti ir išsiųsti laiku, ka-

da reikalas yra ar greitai bus 
aktualus.

• Svarbu yra žinoti, kokiam 
komitete atstovas dirba. Ten yra 
nusprendžiama dalyko tolimes
nė eiga.

• Nebūti įkyriam. Pakarto
tinai nerašyti tuo pačiu reikalu.

• Išreikšti savo pasigėrėjimą 
ir padėką už gerus darbus, kal
bas, raštus.

• Rašant apie Lietuvą, jos 
žmones ir jų reikalus, nepamirš
ti Amerikos ar savo gyvenamo
jo krašto.

« Nenaudoti daugiskaitos, 
bet išdėstyti savo bei savo šei
mos nuomonę, patyrimus rašant 
šeimos vardu.

• Esant abejonėms ar neaiš
kumams, kreiptis i Amerikos 
Lietuvių Tarybą, jos skyrius ar 
į valdybos narius savo gyvena
moje vietoje.

• Pasirašyti pilnu vardu ir 
pavarde taip pat duoti pilną ad
resą. Tegul atstovai ir redak
toriai žino, kas esi ir kokie rū
pesčiai slegia šiame netikėtumų 
pilname pasaulyje. (pfl)

SOFOKLIS
Kartą Sofoklis savo pašneko

vui pasakė, kad tris eilėraščius 
jis rašęs šešias dienas.

— Net šešias 'dienas ? — nu
stebo pašnekovas.

— Per šešias dienas aš para
šyčiau šimtą eilėraščių...

— Neabejoju. Bet tie eilėraš
čiai ir tegyvuotų neilgiau, kaip 
šešias dienas, — atsakė drama
turgas.
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Kitose JAV vietose: 
metams _ _

pusei metų .

Ponas J. Audėnas, paminėjęs šių metų liepos 13 die
nos Naujienų pasisakymą dėl inž. Broniaus Nainio noro 
“politikuoti”, bet nenoro pažinti lietuvių politines parti
jas, pareiškė, jog tai esą tradiciniai, užkietėję ir ne
lankstūs pasisakymai. Ponas Audėnas yra lankstumo 
šalininkas. Jam nepatinka lietuviškos tradicijos ir už
kietėję pasisakymai. Tas tradicijas jis pradėjo laužyti 
dar nepriklausomoje Lietuvoje. Laužė jis kitų politinių 
partijų tradicijas, laužė ir savo partijos nutarimus. Tuo 
pačiu keliu jis yra pasiryžęs žingsniuoti ir Amerikoje.

Kiekvienam buvo aišku, kad šių metų balandžio 24 
dieną New Yorke vykęs veiksnių pasitarimas konkrečių 
rezultatų nedavė dėl dabartinės JAV Lietuvių Bendruo
menės vadovybės užsispyrimo užmiršti jai pavestą kultū
rinį darbą, bet brautis į politiką ir kliudyti kitiems lie
tuviams vesti tą darbą. Visuomeninį Amerikos lietuvių 
gyvenimą pažįstantiems žmonėms aišku, kad tarp Ame
rikos Lietuvių Tarybos ir Lietuvių Bendruomenės dau
gumos narių nėra nuomonių skirtumo pagrindiniais lie
tuvių organizuotos veiklos reikalais. Pats Audėnas sako, 
kad New Yorke ir Chicagoje Alto veikėjai dirba bendrą 
darbą su veiklesniais bendruomenininkais.

Bet p. Audėnas, žinodamas New Yorko pasitarimo 
eigą ir nutarimus, šitaip skaitytojams perduoda rezoliu
cijos dalį, liečiančią Alto ir JAV Bendruomenės veiklą:

“Amerikos Lietuvių Tarybos ir JAV Bendruo
menės Centro veiklos derinimas, o gal ir jų apjun
gimas į vieną organizaciją” (Naujienos, 1971 m. 
liepos 20 d., 4 psl.)
Tuo tarpu New Yorko pasitarimo rezoliucija tuo 

pačiu reikalu aiškiai šitaip sako:
“Pageidauta, kad Jungtinių Amerikos Valsty

bių lietuvių veikloje būtų siekiama jos suderinimo 
tarp Amerikos Lietuvių Tarybos ir Lietuvių Ben
druomenės vadovybės”. (Naujienos, 1971 m. geg.

Amerikos lietuvių bendrąją veiklą. New l'urke priimtoji, 
rezoliucija visai nekalba apie JAV Bendruomenės “ap
jungimą” į vieną organizaciją, o p. Audėnas bando su
daryti įspūdį, kad ir šis reikalas buvo svarstytas ir po
sėdžiavusiųjų pareikštas toks pageidavimas.

Birželio 3 dieną tų pačių veiksnių pasitarimas vyko 
Chicagoje. Rezultatai tie patys. P. Audėnas nenusime
na. Jis laukia naujų pasitarimų ir tikisi, kad tolimesni 
susitikimai bus vaisingesnį. Bet jis nesitenkina vien lau
kimu. Jis rekomenduoja tokį dalyką:

“Todėl atėjo laikas pajudėti visai JAV lietuvių 
provincijai ir savo bendruose susirinkimuose ar po
sėdžiuose daryti nutarimus ir susitarimus, kurie' 
spaustų centrus suprasti vietos žmonių norus ir pa
geidavimus tariantis tokiais svarbiais klausimais, 
kurių išsprendimo pageidavo ir balandžio 24 d. “vir- j 
šūnių” atstovų pasitarimas”. (N. 1971 m. liepos 20 
d., 4psl.).
Mums atrodo, kad p. Audėnas lenkia lazdą ne į tą 

pusę. Jis žino, kad kultūrinio lietuvių darbo dirbti ne
mokantieji ar nenorintieji bendruomenininkai bando po
litikuoti. Jie nori vadovauti politikai net nesusipažinę 
su pagrindinėmis lietuvių politinių partijų programomis. 
Jie tariasi veiklesniais ir daugiau žadančiais už tuos, ku
rie ilgus metus yra dirbę politinį darbą. Jie giriasi savo 
veikla ir žiniomis, bet praktiškame gyvenime tos veik
los neparodo, kaip jos neparodė ir kultūrinėje dirvoje.

Ponas Audėnas, nepajėgęs susitarti su svarbiausiais 
lietuviško politinio gyvenimo centrais, ragina “lietuvių 
provinciją” daryti nutarimus ir susitarimus prieš tų 
centrų norą. Mums atrodo, kad p. Audėnas, įsitraukęs į 
frontininkų siūlomą politinę prievartą, nedaro lietu
viams naudingo darbo. Lietuvoje politinis veikimas buvo 
uždraustas, o centrai sekami, tuo tarpu Amerikoje cen
trai tiktai vykdo lietuvių daugumos valią. Kurstydamas 
“provinciją” prieš centrus, p. Audėnas kerta šaką ant 
kurios jis pats jau kelintas metas tebesėdi.

Lankstusis p. Audėnas konfliktą, kilusį tarp Ame
rikos lietuvių daugumos ir dabartinės JAV Bendruome
nės vadovybės nulenkia visai kita kryptimi. Jis kalba 
apie Alto ir JAV LB Centro veiklos derinimą, kada 
konfliktas yra pačioje bendruomenėje. Bendruomenės 
narių dauguma randa bendrą kalbą su Altu. Ergelius ir 
erzelius sėja tiktai JAV LB vadovybė, pasišokusi ardyti

Vieton įvado

Kuomet 1940 m. birželio 15 
d. stambios rusų raudonosios ar
mijos jėgos įsibrovė į Lietuvą, 
sudarydamos betarpišką grėsmę 
ir Rytprūsiams, Vokietija tetu
rėjo Rytprūsiuose ir Lenkijos 
Generalinėje Gubernijoje vos 15 
divizijų prieš apie 100 rusų di
vizijų palei Sov. Rusijos vakarų 
sieną, nuo Juodųjų iki Baltijos 
jūrų. Visos kitos vokiečių ka
rinės jėgos tada tebebuvo anga
žuotos kovos veiksmams Vaka
ruose prieš Prancūziją, su ku
ria jos dar nebuvo baigusios pil
nai susidoroti.

Prie taip nepalankaus vokie
čiams jėgų santykio Rytuose, 
Reicho Vyriausybė tada buvo 
itin susirūpinusi susidariusia pa
čiai Vokietijai grėsminga padė
timi iš Sov. Rusijos pusės, ne
žiūrint stambių karo laimėjimų 
Vakaruose. Todėl buvo svars
tomi projektai, kaip reaguoti į 

Sovietų perdidelį akiplėšiškumą, 
ir vokiečiu kariškose sferose ne
stigo siūlymų ginklo pagalba ap
malšinti Sov. Rusijos grobuoniš
ką apetitą. Ir ne be pagrindo, 
nes rusų raudonoji armija tada 
būtų galėjusi lengvai prasiverž
ti ir iki Vislos, jei ne pasiekti 
patį Berlyną, kol vokiečiai bū
tų suspėję permesti iš Vakarų į 
Rytus stipresnių jėgų tokiam 
Sov. Rusijos pasikėsinimui pa
sipriešinti ginklu.

Atsižvelgiant Į tai, jog buvo 
labai rimto pavojaus, kad karas 
galėjo staigiai persimesti ir į 
Rytus, man atrodė, jog mums 
nebuvo galima sėdėti sudėjus 
rankas ir tokiam eventualumui 
nepasiruošti. Buvo savaime aiš
ku, jog, norime ar nenorime, Lie-‘■*•'-'7 MuL VX 1111 V, loopi LOO. WL ai/U&lj VO U.CUJ JNCLO;

tuva karo įvykių nebūtų aplenk- -kaip ir kada tą sprendimą įvyk-
ta; sovietų karinių jėgų įsiverži
mas į mūsų kraštą teikė Lietu? 
vai ne išorinio saugumo, o tik 
provokavo hitlerinę Vokietiją 

griebtis ginklo ir iš savo pusės.
Birželio antroje pusėje buvau 

gavęs šifruotą telegramą prof. 
V. Krėvė-Mickevičiaus parašu, 
kaip perėmusio Užs. Rkl. Minis
teriją, kuria buvau prašomas at
vykti į Kauną tarnybiniais rei
kalais. Nors tokioje padėtyje, 
kada Lietuva jau buvo sovietų 
okupuota, vykimas į Kauną bu
vo susijęs su didele rizika būti 
ten okupanto sulaikytam, aš nu
sistačiau vis tiek vykti. Man bu
vo labai svarbu vietoje patirti ti
krąją padėtį krašte po sovietų 
•įsiveržimo, kokių tenka laukti 
iš jo pusės tolimesnių agresijos 
veiksmų, kaip žiūri į susidariu
sią padėtį mūsų visuomenės vei
kėjai, ir kontaktuoti buvusius 
savo kovos draugus, mūsų ka
riuomenės kūrėjus — savano
rius ir kaikuriuos mūsų patrio
tiškosios jaunuomenės atstovus, 
bei sutarti su jais už ko grieb
tis ir ką daryti Tėvynei-Lietuvai 
gelbėti nuo ją ištikusios didžio
sios nelaimės.

Norėdamas patikrinti, ar ano 
meto rusų-vokiečių santykių pa
dėtį buvau įvertinęs teisingai, 
buvau prieš išvykstant į Kauną, 
pakvietęs, jei gerai atsimenu 
birželio 20 d., vieną savo seną 
bičiulį iš nacių tarpo papietauti 
su manim vieno Berlyno didžių
jų viešbučių restorane. Tai bu
vo dr. Georg Leibbrandt’as, vie
nas artimesnių Alfred von Ro- 
senbergo bendradarbių. Jam pa
stačiau konkretų klausimą, ar 
yra vilties susilaukti, kad Rei
chas suduos smūgį Sovietams ir 
kada to būtų galima tikėtis ? Dr. 
Leibbrandt Į tai atsakė maždaug 
šitaip: ,

“Dėl to negali būti jokios abe
jonės. Politiškai tas klausimas 
išspręstas. Strategijos dalykas, 

dyti”!
Nors šį nedviprasmišką atsa

kymą dr. Leibbrandtas davė 
man labai slaptai bei manim pa-

elgtis ir prašė palaikyti su juo 
diskretišką kontaktą susiderini
mui.

Iš savo pusės atsakiau, jog to
kiu atveju, mano manymu, bū
tų reikalinga sudaryti naują tau
tinę Lietuvos Vyriausybę, ku
ri, vokiečiams pasukus prieš So
vietus per mūsų kraštą, palenk
tų visas lietuvių ryžtingesnią- 
sias jėgas prieš bendrą abiem 
pusėm bolševikinį priešą ir per
imtų šitaip išsilaisvinusios Lie
tuvos valdymą. Tokios vyriau
sybės sudarymas derama kon
stitucine tvarka, aiškinau dr. 
Kleistui, būtų pilnai įmanomas, 
kadangi Respublikos preziden
tas A. Smetona buvo atsiradęs 
Vokietijoje. Faktiškai jis tuo 
metu tebebuvo laikomas vokie
čių internuotas Rytprūsiuose. 
Paprašiau dr. Kleistą, kad teik
tųsi parūpinti vienam A. Sme
tonos giminei vokiečių įstaigų 
leidimą aplankyti prezidentą A. 
Smetoną ir su juo pakalbėti, be 
jokiųpašalinių asmenų, apie man 
parūpinusį naujos krašto vyriau
sybės sudarymo eventualumą. 
Kalbama vyriausybė būtų rėmu- 
sis ne partijomis, kurios jau bu
vo sovietiškojo okupanto užslo
pintos, bet pirmoje vietoje tau
tos ryžtingesniaisiais elemen
tais, neatsižvelgiant kas kuriai 
politinei srovei seniau priklau
sė ar simpatizavo. -'•. -

Tuo tad būdu gimė mintis ieš
koti tų jėgų apjungimo formos, 
nieko iš vokiečių nėkopijuojant, 
bet išeinant vien iš Lietuvos gy
vybinio intereso kokiu nors bū
du atgauti prarastą valstybinį 
savarankiškuma. fe-

Dr. Kleistas mano minčiai pil
nai pritarė, tuo parodydamas, 
jog Vokietija tada dar neturėjo 
jokių piktų kėslų į mūsų kraštą 
suplanavusi.

(Bus daugiau)

sutikėdamas, jog neišsiplepėsiu, 
tačiau, kiek pagalvojęs, dar pri
dėjo:

“Jei ryšium su mudviejų su
sitikimu pasklistų kokių nors 
gandų, tai, sakė, bus tuojau de- 
mentuota, kad tokia tema iš vi
so nebuvome kalbėję”.

Užtikrinau dr. Leibbrantą iš 
savo pusės, jog mokėsiu išlaiky
ti diskreciją ir kad sakytą klau
simą, Lietuvai taip svarbų, pa
stačiau jam ne kokiai provoka
cijai ar spaudos sensacijoms.

Laimingai suvažinėjęs į Kau
ną ir birželio 30 d. grįžęs į savo 
postą Berlyne, pasistengiau kon
taktuoti kitą, dar ryškesnį, vo
kiečių politikos neoficialinį vei
kėją. Tai buvo dr. Peter Kleist, 
artimas pačiam Reicho Užs. Rkl. 
Ministeriui, von Ribbentropui, 
asmuo ir rytų politikos eksper
tas, dirbęs vadinamame Dien- 
stelle von Ribbentrop” partijos 
centre. Su juo buvau arčiau su
sipažinęs ryšium su mano pa
stangomis paveikti Kauną, kad 
nepralesistume progos atsiimti 
Vilnių vokiečių-lenkų karo pra
džioje ir išgelbėti tą istorinę Lie
tuvos sostinę nuo įsiveržimo į ją 
rusų raudonosios armijos jėgų. 
Tuo Sov. Rusija kaip tik ir pa
sinaudojo tam, kad užkergtų Lie
tuvai spalio 10 dienos tariamą 
“savitarpinės pagalbos” sutartį,’ 
iš tikrųjų gi užnerti kilpą mums . 
ant kaklo Lietuvos, valstybinei 
nepriklausomybei nužudyti.

Liepos 2 'd. buvau pakvietęs 
dr. Kleistą pietų, tada dar Lie
tuvos Pasiuntinybės rūmuose. 
Kad galėtume laisvai išsikalbė
ti, kitų svečių nebuvau kvietęs. 
Buvome tik dviese ir mano žmo
na. Dr. Kleistas atskleidė man, 
jog jam pavesta paruošti kai ku
riuos preliminarinius projektus 
tam atvejui, Jei karas staigiai 
persimestų į Rytus. Jis suges- 
tonavo, kad ir mes pagalvotume, 
kaip tokiu atsitikimu Lietuvai PIRK1TE JAV TAUPYMO BONUS

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

■
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•Užmirštoji Dievo gatvė
2
Laikiaus, nes aš valandėlei buvau užsnū
dęs. Kai atbudau, nė vieno jau nebebuvo. 
Užeiga buvo tuščia, kaip koplyčia po lai
dotuvių. Tik viena šeimininkė tebesėdė
jo už baro. Iš karto net nejauku pasidarė. 
Naujokienė, laikydama šią užeigą, buvo 
išklojusi visas sienas veidrodžiais. Visur, 
kur tik nukreipi akis, vis matai save, sė
dintį prie baro. Visur matosi tie išrikiuoti 
buteliai. Virš jų kaklų šviečia sidabro 
šviesa puošnūs kamščiai. Ir veidas matosi 
toks sūriai rūškanas, lyg pakaruoklio, kai 
kariant nutrūksta virvė. Pagalvojau, kam 
reikalingi iš viso užeigoje veidrodžiai, ar 
kad girtuokliai pamatytų savo jau dažnai 
kvailai atrodantį veidą.

Paprašiau Naujokienės pripilti stikliu
ką. Išgėriau vieną, du — dar ir trečią, ir 
jau graibaus po kišenes pinigų, kad apsi
mokėjęs galėčiau išeiti. Bet Naujokienė 
pasiūlė ir ant ketvirtos kojos. Sakė — Vla
das esąs už tiek iš anksto apmokėjęs. Iš
gėriau ir tą ketvirtą. Supratau, jog nuvo
kė, kaip jausiuos atsibudęs vienas prie 
baro. Žinoma, ir ta nesantaikos mesta ža
rija buvo persmilkusi iki negyvų pelenų. 
Išėjau vėl visai atsigavęs ir,. žinoma, ne 
keturiomis kojomis.

Reikia pasakyti, jog Vladui Mikučiui 
gerai sekasi ir Amerikoje. Gal jo pasiseki
mo paslaptis buvo ta, kad jis darbo nebi

jojo ir nebuvo tinginys. Jis nebuvo šykš
tus ir visada paremdavo mūsų kultūrinius 
užmojus, taip pat ir prie baro jis nelaukė 
iš kito stikliuko. Priešingai, — pats kitam 
pirkdavo ne vieną ir ne du. Pirkdavo ir 
gausiam būriui visai nesigriauždamas. 
Jam tik tada ir krūtinėje šilčiau pasidary
davo. Ir vistiek ne tik visada turėdavo 
pinigo, bet ir į šalį pasidėdavo. Kaip ne
padės, jei dirbdamas nežiūrėdavo, kada 
baigsis darbo laikas. Dirbdavo dažnai ant- 
valandžius, o neretai ir dar antrą visą aš- 
tuonių valandų laiką. Gerą ir sveikatą 
Dievas jam buvo davęs, jei po tiek laiko 
galėjo išlaikyti prie karštos krosnies ke
pykloje. Aš pats savo akimis jo patvaru
mą patyriau. Atsimenu, kaip kartą, kai 
aš antrąją Kalėdų dieną nuėjau į barą at
sigauti, apie dešimtą valandą ryto, užėjo 
Čia ir Vladas. Užėjo tiesiai iš darbo grįž
damas. Nesijautė pavargęs, geroje nuo
taikoje, išdirbęs septyniolika valandų ir 
uždirbęs visą šimtinę dolerių. Per didžią
sias šventes ir kepykla gerai mokėjo dir
bantiems tokią išimtinai visu švenčiamą 
dieną. Ir ką? Jis daugiau dar kaip dvi 
valandas pasėdėjo ir įsigėrę kaip reikiant. 
Juk Kalėdos turi būti kaip Kalėdos, nors 
būtų švenčiamos lik antrąją dieną.

Dabar Vladas jau antri metai pensi
ninkas. Gyvena be vargo. Kodėl jam ne
gyventi — pinigų nestinga. Du neliesi če
kiai kas mėnuo. Vienas iš darbovietės, ki
tas pensijos iš socialinio aprūpinimo įstai
gos. Na, žinoma, ir nuo pasidėto skatiko 
procentų trupiniai kas metų ketvirtis pa

byra. Ir laikas jau ne taip nuobodžiai pra
eina, kaip anksčiau buvo galvojęs. Daug 
draugų susitinka, daug užeina ir į jo na
mus. Ir su ilgu plauku besilankančių ne
stokoja. Užeina pas jį Keidutė-Kotryna, 
Ribelienė, Rutkienė, ateina nors rečiau ir 
Aleksandravičienė. Užeina jų ir daugiau. 
Visos jos doros moterys ir nepletkininkės. 
Žinomos visame Bridgeporte. Vladas į 
moterų pusę niekados skersomis nežiūrė
jo. Moterų draugijoje visai smagu paben
drauti. Nepasijunti, kaip ir laikas prabė
ga. Kartais jis ir žodžiu joms bando įgnyb
ti. Bet visada pralaimi. Ilgas plaukas vis
tiek žodžio atkirčiui nepritrūksta. Taip ir 
bėga gyveninio laikrodis linksmai, skai 
eiliodamas valandas, kaip ir anksčiau. Po
ilsis pasirodė ir Vladui ne taip jau blogas 
reikalas. Kad tik Dievas nepagailėtų geros 
sveikatos ir ilgo amžiaus. Gyventi galima 
ir Amerikoje ne taip jau blogai ir nuobo
džiai, ir auksinio meto rudens sulaukus.-

Grįždamas iš Romualdo Urbono deli
katesų krautuvės nusipirkęs naują Naujie
nų numerį, prie mūsų pokalbio prisijun
gė ir Jonas Stasys. Jonas jau irgi antri me
tai kaip pensininkas. Man, tiesą pasakius, 
jau irgi į tę garbingą luomą pravertos du
rys. Esame jau ir iš seniau pažįstami, o 
dabar ir artimi kaimynai. Tik pusė bloko 
namų mus teskiria, nors Vladas dar arti
mesnis. Jis tik vieno nahio atstume nuo jo. 
Stašio metai ne veltui praėjo. Jis buvo 
Lietuvos savanoris — kūrėjas, laisvės ko
vų aktyvus dalyvis.

Pirmąjį kovos krikštą gavo Panevėžyje, 

Ukmergės gatvėje, kovodamas su bolševi
kais. Paskui jam teko garbė juos palydėti 
su švino lietum ir parako dūmais iki pat 
Dauguvos. Teko grumtis ir su bermonti
ninkų gaujomis Degučių kaime, Rozalimo 
valsčiaus ribose. Daug laiko prabėgo ir 
kovose su lenkais. Daugiausia teko kovoti 
prie Musninkų — Giedraičių kovos bare. 
Kovoti teko kietai. Jo būrio vadovaujami 
kulkosvydžiai kaleno be pertraukos ištisas 
valandas. Teko su tais mūsų “broliais” ir 
į glėbi susikibti. Žinoma, ne iš meilės ir 
broliškumo. Teko grumtis rimtai ir kru
vinai.

Bet pergalė vistiek buvo, nors ir nely
gioje kovoje iškovota. Paskui bėgo lenkai, 
baimės ir siaubo pagauti. Bėgo net neatsi- 
grįždami, o Jono Stašio kulkosvydžiai vis 
kaleno. Švino bitės vijosi juos, ne vieną 
versdamos suklupti prie žemės ir jau am
žinai nebesikelti. Fronto linijose Jonas iš
buvo iki pat laisvės kovų pabaigos. Ir ta
da Jonas, atlikęs didžiausią pareigą tėvy
nei, grįžo Į namus. Grižo, sukūrė šeimą, 
gražiai, pavyzdingai sutvarkė savo mažą 
ūkį. Daug vaismedžių prisodino. Gerai ir 
laimingai gyveno savo iškovotoje laisvoje 
Lietuvoje. Bet ir tada jis nepamiršo, kad 
tai, kas kraujo auka iškovota, reikia sau
goti ir budėti. Jonas to laisvės kovos gink
lo nepamiršo ir visą laiką buvo šaulys, dir
bo net jų apylinkės būrio vadovybėje.

Bet atsitiko tai, ko, tur būt, niekas ir 
sapne nebuvo sapnavęs. Kai mes savoje 
Lietuvėlėje turtėjome ūkiškai ir kultūri
niai, mūsų didieji'kaimynai plieno nagus 

galando. O kai susiuostė, susitarė raudo
noji meška su ruduoju šernu — mūsų lais
vės valanda artėjo prie dvyliktosios. Taip 
juodu susitarė savo letenomis viso pasau
lio laisvę sutrypti. Pirmiausia, žinoma, 
reikėjo praryti tai, kas buvo arčiau prie 
jų pravertų nasrų. Raudonoji meška savo 
iltimis griebė pirmiausia mus už galvos.

To raudonojo gaivalo, kaip galvoja 
Jonas, pravertų nasrų išsigando pirmieji, 
tai mūsų valstybės galvos. Tas baimės 
siaubas užmušė, suparalyžavo jų mąsty
mą, smegenis, pirm negu galėjo jie ką 
apsvarstyti ir nutarti, kas ir kaip reikia 
daryti, su ta praryti mus išsižiojusia meš
ka. Ir taip jokio pasipriešinimo, jokios 
užtvaros neradusi iš savo taigų atmaurojo, 
atbrido geležinėmis kojomis per mūsų 
žaliuojančią ir aukso derliumi pražydusią 
žemę. Dabar jau buvo viskas per vėlu. 
Per vėlu imtis ginklo, kaip apie tai gal
vojo paprastas pilkas žmogus. Kad geriau 
jau laisvėje gyvenusiam ir mirti su ginklu 
rankoje, ginant tą laisvę, nors ir be vilties 
žiburio tą kovą laimėti. Juk vistiek greit 
mirti reikės ir vergu patapus. Mirti dar 
tolimose taigose iš bado ar speigo, žino
ma, pirmuosius savo iltimis ji griebė kaip 
tik tues, kurie to baimės smūgio buvo pri
blokšti. Ji bijojo, kad ta baimės liga ne- » 
praeitų, ir jie, atsigavę nuo smūgio, vėl 
nepradėtų priešintis toms triuškinančioms 
iltims. Paskui šlavė visus, kas tik po jos 
kojomis pasipynė. Ir Jonas išliko tik miš
ko tankmėmis ir lapais prisidengęs. Kai

(Bus daugiau)
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Oft. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, MOS. ti 

I k G E R K.L &. S LIGC$ 
pritaiko akinius 

2&5<l W, €4rd STREET
Ofis© PRosp^ct B-3229

&®skU WAibrcok 5-5076
Msdieo nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

•įuo 7 iki 9 vaL vak. Tree. uždaryta.

x.«^ t»L 239-4w33

Dfc K. G. BAHJKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE. CHIRURGIJA 
6449 So. Pviuki Rd. (Crawford 

Madical Building). Taj. L U 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, axambmu 374-6012

l«l«f4 PRospect 3*1717

DR. S. B1E21S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3143 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
o k tai antramemais ir penkiadieniais. 
ITeciad. ir sekmad. ofisas uždarytas

R«U 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpubiic 7-7868

Toli nuo savo gimtosios Aliaskos, buvęs vidaus sekretorius Walter Hickel ilsisi Ramiojo vande
nyno New Hebrides saloje. Susipykęs su prezidentu Nixonu Hickel buvo pašalintas iš pareigu. 

Dabar jis rašo žurnalams straipsnius.
DR. G K. BOBELIS 

IR
DR. B. B. SE1T0N

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA

Telef. 695-0533
Fox Valley Medical Center 

860 Sununit St.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

RUSAS Į SANDAROS 
PIKNIKĄ BUČO 

DARŽE

i/iu rtitn ttiuUiS
rnjiiUAit AiiO' MMtocuN 

2AH WWl /ist SlKfefcl 
Ofisas; rtkmiock 4-5<h9 

RazicU
OFISO VALANDOS;

nrmadiexuais ir Keivuuia. 1—7 vaL, 
aniracL, peiiKtaoieių nuo 1—5. tree, 

ir sesuo, ukuu susitarus.

Rtz. G1 Wtt

DR. W. M. EI51N ■ ElSINAi
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

ginekologine chirurgija 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skamoinii ML 3-uuui.

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST'63 r d STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso t e L: Portsmouth 7-6000 
Rezid. folefu GArden 3-7278

Ofiso teL:. HE 4-1818 arba RE 7-9790 
Rezidenci jos: PR 6-980.1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai 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 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 7lst St. — Tek 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, 
ketvirtai nuo 5—7 vaL vak.

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

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
Bendre, praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st St.
TeL: 925-8296

Valandas- 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. telu WA 5-3099

Į Sandaros pikniką sekma
dienį liepos 25 dieną, galite 
nuvažiuoti specialiu pasamdytu 
autobusu.

Jo pirmas sustojimas bus 
12:30 vai. po pietų prie 32-ros 
ir Halsted gatvių.

Antras sustojimas — Archer 
ir Western — apie 12:35 vai. 
po pietų;

Trečias sustojimas — apie 
12:40 vai. po pietų, prie Archer 
ir California Ave.;

Ketvirtas sustojimas bus apie 
12:50 vai po pietų prie 44-tos ir 
California Ave;

Penktas sustojimas bus apie 
1 vai po pietų, Prie 63-šios ir 
California Ave-;

šeštas sustojimas bus apie 
1:05 vai. po pietų prie "1st ir 
California Ave.

Pasinaudokite šiuo patogiu 
autobuso patarnavimu ir su 
grupe savo tautiečių atvykite Į 
mūsų pikniką.

Autobusų kelionė Į abu galu 
— 2 dol. Autobusas iš pikniko 
žada svečius parvežti apie 7 v. 
vakaro.

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
1971 m. rugpjūčio 15 d. 

BUČO SODE
Willow Springs, III.

GRAD1NSKAS
VĖSINTUVAI

NAMUI, NORS IR SENAM Į 
!
* ■ 2512 W. 47-SY. — F R' 6-1998 Į
’ LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. £ E R Ė NAS 

2047" W. 67th PI. VYAIbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iž ivairiv atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel: FRontier 6-1882

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. tele»^ 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

VT Aparatai - Protezai. Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

' (Arch Supports) ir t t
VaL: d—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St., Chicago, III 60629 

Telefu P Respect 6-5084

ij • ~1)
SOPHIE BARČUS

j RADIJO ŠEIMOS VALANDOS ; 
Visos programos iš WOPA,J

j 1490 kik A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 

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

fr-l J- , ■■■■.-■ I

Tek HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629I i.

BUY U.S.
SAVINGS
BONDS

•WHERE YOU BANK OR WORK

Žuvo K. Čiurlionio 
anūkas - alpinistas
Iš Lietuvos gauta žinia, kad 

Konstantino Čiurlionio vyriau
sias anūkas Kastytis, 31 metų 
amžiaus, žuvo kalnuose, — užka
riaudamas kalnų viršūnes, — už
simušė. Jis buvo gabus inžinie
rius ir alpinistas. Daug metų 
praleidęs Himalajuose, kur vie
na bevardė kalnų viršūnė yra 
gavusi Čiurlionio vardą, ši ne
laimė sujaudino ne tik šeimą, 
bet ir visą Lietuvą. Kaune buvo 
nepaprastai iškilmingos laidotu
vės. Daug žmonių, gėlių, vaini
kų ir ašarų. Be tėvų, Danutės ir 
Vladimiro Zubovų, sesers Dalios 
ir brolio Vytauto, liko žmona 
Laima ir keturių su puse metų 
sūnus Rokas.

Brighton Parkas 
Moterų Klubo veikla

REMSITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo urbei liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

U -- ^.r^r-^-n „

TĖVAS IR SŪNUS
MAEQUETTE FUNERAL HOME

Legalūs reikalai
Klausimas: — Prieš keturis 

metus aš ištekėjau už kitatau
čio. Mudu gražiai šeimyniškai 
sugyvename. Abu dirbame. 
Neseniai nusipirkome namą ir 
mokame užtrauktą paskolą. 
Prieš porą mėnesių patyriau, 
kad luano vyras yra nelegaliai 
įvažiavęs į Ameriką. Abu la
bai bijome, kad vyriausybė jo 
neišvarytų iš Amerikos. Kas 
daryti?

Atsakymas: — Jeigu jūsų 
vyras įvažiavo į Ameriką prieš 
7 metus, tokiems imigracijos 
įstatymai leidžia legalizuoti 
įvažiavimą. Šis legalizavimas 
kartais užtrunka gana ilgai, bet 
jis sustabdo galimą deportaci
ja-

Patartina jūsų vyrui gali
mai greičiau užeiti į vietinę 
Imigracijos įstaigą ir savo no
ru papasakoti įvažiavimo ap
linkybes. Keli tūkstančiai pa
našiai pasielgia ne tik Chica
goje, bet ir visoje Amerikoje.

Klausimas: — Paskolinau 
broliui S3,000.00 nuosavybei 
pirkti. Jis nusipirko didoką 
namą ir gražiai gyvena. Jau 
prieš metus paprašiau brolį, 
kad man grąžintų tuos $3,000. 
00, bet jis visą reikalą atidė
lioja ir neskuba mokėti.

Paskutinėmis dienomis ma
no žmona ir brolio žmona ge
rokai susipyko dėl tos pasko
los. Dabar mano brolis jau už 
sigina, kad jis man būtų sko
lingas. Kaip galiu išreikalauti 
man priklausančius pinigus?

Atsakymas: — Nežinau, ar 
turite bet kokį raštelį, taip va
dinamą judgement note.. Jei
gu neturite raštiško paskolos 
įrodymo, tai būtų gana sunku 
įrodyti, kad jam pinigus skoli-

note. Jeigu, pavyzdžiui, duo
damas jam paskolą, iš banko 
išemėte čekį įrašęs jo vardą ir 
jam perdavėte, tai jau būtų 
lengviau įrodyti, kad pinigus 
jam skolinote, ir priversti jį 
grąžinti paskolą.

Piniginius reikalus visuomet 
reikia praktiškai tvarkyti, ar 
tai būtų svetimas, ar giminė. 
Jeigu kam duodi paskolą, tai 
reikia gauti raštą su parašu, 
kas vėliau bus paskolos davi
mo įrodymu. Charles P. Kai

Upytes Klubas
Dėl vvkstančio Talman sa

lės remonto Upytės klubo eili
nis susirinkimas neįvyko ir bu 
vo atidėtas iki liepos 2 d., kai 
salė jau buvo atremontuota. 
Susirinko daug, daug narių. 
Buvo aptarta daug svarbių rei
kalų. Rengimij komisija ra
portavo apie įvykusį pikniką, 
kuris buvo sėkmingas ir davė 
nemažai pelno. Pranešta, kad 
rugpiūčio mėnesio susirinki
mo nebus dėl vykstančių ,atos- 
4ogų. Antras klubo piknikas, 
kaip buvo pranešta įvyks rug
piūčio 29 d. Kay darže, 83-čia 
ir Kean Avė. šokiams gros 
Jurgio Joniko orkestras. Iš
rinkta ir pikniko rengimo ko
misija iš Onos Condux ir ponų 
Redzukėnų — Ona Condux, 
pirm, ir koresp.

"NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO. ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Brighton Parko moterų klu
bo susirinkimas įvyko liepos 
1 d. Birželio mėnesį, turėjo 
įvykti klubo pusmetinis susi
rinkimas, bet dėl tam tikrų 
priežasčių jis neįvyko. Todėl 
pusmetinio susirinkimo reika
lai buvo atlikti šiame susirin
kime.

I klubą įstojo Della Karklis. 
Malonu, kad klubas augą ir 
gauna naujų narių.

Komisija, kuri birželio 13 d. 
surengė pikniką, pranešė, 
kad piknikas buvė sėkmingas 
ir pelno liko $112 su viršum. 
Klubo antras piknikas įvyksta 
liepos 25 d. Bruzgulienės sode.

Susirinkimas nubalsavo, kad 
kitą mėnesį susirinkimo neda
ryti (vadinasi rugpiūtis skiria 
mas atostogoms). Poatostogi- 
nis susirinkimas Įvyks rugsėjo 
1 d.

Buvo pranešta, kad darbšti 
klubo narė Marcella Langis te 
beserga ir dabartiniu laiku 
yra Bridgeview Nursing Ho
me.. Narės pasižadėjo ją ap
lankyti. E. M. .

VISKĄ apie namus
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

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

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

NAUJIENŲ. PIKNIKAS 
rugpiūčio 15 diena 

BUČO SODE 
Willow,- Springs^ III.'

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 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

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

EUDEI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDHTONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Prof. Vaclovo Biržiškos
SE;N,ŲJ-Ų LIETUVIŠKU 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršebuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršebuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:.

N A U J IENOS
1739 So. Halsted Street. Chicago 8, Illnwis.

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose** su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik -------------- S3.00
Minkštais viršeliais tik _________________________  S2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 

tik _____________________________________________
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba 

money orderį.

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO- 8, ILL.

~ ” - ---

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 į Vokietiją ir ki
tas'tremties vietas. Knygą pasiųsime*adresatui/ jei pasių

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS-'
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

V _____ II 1 - -- -T". ---------- t: „JI*

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 

IR NAKTj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

I

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANTCA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

1446 So. 50th Ave., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572
I

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

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

I

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-191L

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois

8
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Daley kritikas “Daily News” gauti lėšas iš federalinės val-i

Aldermanas Simpson 
supykino merą Daley

? Meras Daley labai supyko 
ant alderniano Dick Simpson, 
Illinois un-to profesoriaus, kad 
tas apkaltino merą nepotizinų. 
Daley paskyrė savo seno drau
go, alderniano Keane, žinomo 
demokratų veikėjo sūnų, 36 m. 
Thomas Keane i “Zoning 
Appeals” tarybą. Taryba tą 
paskyrimą patvirtino, tik du 
aldermanai balsavo prieš.

laikraštyje, surašė visą eilę 
privilegijuotų postų ir protek
cijomis įsigytų vietų. Mero 
draugo Peter Shannon sūnus 
yra'parkų saugonių preziden
tas. Kito draugo Murphy sū
nus — kongresiuanas. Aki. 
Swinarskio tėvas irgi buvo de 
mokratas aldermanas. Šerifo 
Elrodo tėvas buvo wardo bo
sas. Kongresmano Rostenkows| 
kio tėvas irgi buvo kongresma- 
nas.. Policijos šefo Conlisk tė 
vas buvo mero draugas. Alder 
mano Keane tėvas irgi buvo al
dermanas, o jo brolis — mo
kesčių apeliacijos tarybos na
rys.

džios apie 85% visų lėšų. | TRUMPAI | HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Neremia stadijono
Čikagos miesto taryboje de- 

įvyni aldermanai paskelbė opo- 
iziciją mero Daley planui sta- 
[ lyti prie ežero sporto stadijo-Į 
ną, kuriame vyktų futbolo rungį 
tynės, paradai ir didesni mi
tingai. Tą planą, paskelbtą j 
liepos 1 d., smarkiai pasmerkė 
Čikagos spauda, gindama eže
rą nuo nepageidaujamų pa-j 
statų.

Daley, išgirdęs kritiką, su
darė komisiją ištirti, ar nega
lima būtų pataisyti ir atnau-j 
jinti Soldiers Field stadijoną.

Visa Čikagos spauda pabrė
žė piktą mero Daley kalbą, ku 
rioje jis puolė Simpsoną ir uni 
versitetus, kurie studentams! 
kemsą j galvas klaidingas idė
jas. Baigdamas savo kalbą 
meras pareiškė pažįstąs Keane 
huo jo kūdikystės, žinąs jo 
inotiną Adeline Keane, kuri 
esanti viena puikiausių Ame
rikos moterų puiki Amerikos 
lenkų moteris.

; Šis paskyrimas ir dėl jo kilę 
ginčai davė progą spaudai su
minėti ir kitus paskyrimus j 
politines vietas. Daley , atsa
kydamas Į klausimą, kodėl 
skiriamas draugo sūnus, atšo
vė: -Tai ką man skirti — sve
timus?”
“ Mike Royko, žinomas mero i

Komisija darbo dar nebaigė.Mike Royko, baigdamas sa
vo ilgą sąrašą Daley ištikimų 
demokratų ir jų giminių aukš
tose pozicijose, pakartoja Da

iley žodžius, kad Keane mama 
esanti “fine Polish-American 
woman”. Royko prideda: “Ir 
mano mama tokia buvo, kada 
aš galiu pradėti valdišką dar
bą?” V

Steigia darželius
Gubernatorius Ogilvie pa

skelbė programą vaikų darže
liams steigti Čikagos neturtin
guose rajonuose. Programa 
kainuos 19 mil. dol. ir parūpi
na priežiūrą 9,800 vaikų. Dar
želiai bus steigiami pigiųjų bu 
tų vietovėse, kad motinos ga
lėtų eiti dirbti. Illinois tikisi

Sugavo apgavikus 
Šalpos įstaigose

Illllinois viešosios šalpos de 
partamentas paskelbė plačią in 
vestigaciją šalpos gavėjų tar
pe. Buvo išaiškinta gauja tar
nautojų, kurie vogdavo šalpai 
skirtas lėšas, pasisavindavo 
čekius, prirašydavo nesančius 
žmones į šelpiamųjų sąrašus.

Ateinančią savaitę bus paša
linti astuoni tarnautojai. Tar
domi 16 valdininkų, keli krau 
tuvininkai, kurie keisdavo 
melagingus čekius už tam tik
rą “grobio” nuošimti. Bus pa
tikrinti 54,000 šalpos gavėjų 
Cook apskrityje. Atleidžiamų 
tarpe yra vienos Įstaigos vir
šininkas, tvarkąs šalpos finan-

— Naujai Lietuvių Tautinių 
Namų nupirktosios patalpos 
6422 South Kedzie Avenue, 
Chicagoje vidujiniai pertvar
komos. Padidinama vėdinimo 
aparatūra, perdekoruojamos 
didžiosios salės, talpinančios 
260 žmonių prie stalų, ir ma
žosios salės, talpinančios per 
šimtą žmonių susirinkimui, 
sienos, lubos, keičiama apšvie
timo sistema, ištiesiami kili
mai, perkamas inventorius ir 
kita. • (Pr.)

— Judith Bardytė, baigusi 
Brighton Parko prad. mokyk 
lą, apdovanota 12-to Wardo 
alderniano paskirtu trofėjų už 
pažangumą moksle, dalyvavi 
mą apylinkės jaunimo organi
zacijose ir darbuose, privačiai 
lavinantis meno dalykuose ir 
muzikoje. Ji tikisi būti bale
rina ir studijuoti scenos meną. 
Anksčiau gauti trofėjai ir pa
žymėjimai yra duomenimis, 
kad jos svajonės gali išsipildy
ti.

— Roselando apylinkės Rev. 
Harry Pierson pareiškė South 
town Economist' laikraščiui, 
kad jo rasės didžiosios civili
nės organizacijos ir jų vadai 
savo neapdairiais ir savanau
diškais reikalavimais bei veiks 
mais kenkia apylinkės gyven
toj ams. Pavyzdžiu tokio spau-

INSURANCE GIRL 
Experienced — Matured 

CRANE SAVINGS & 
LOAN ASSOC. 

2555 W. 47th ST. 
LA 3-1083

DEPENDABLE WOMAN WANTED 
General house work, child care. 4 
children, 3 ^school age. 2 Day week. 
$15 per day. Good transportation. 
6000 No. and 3500 West. Must speak 
English. 583-1017.

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 &

2 P. M.
Vicinity of South Blvd.

EVANSTON

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

BOYS! BOYS!
11 and over. Interesting part-time 
work during the summer for boys 
living in the Brighton Park area.

Call Week days only, 
between 5—7 P. M.

652-0918

% TIME 
LUTHERAN KINDERGARTEN 

TEACHER
To start September 1st 

For interview Phone 
331-6030, 798-0814 or 532-2171

$150 per savaitę, gaus tinkama blai
vi pora. BUTLERIS ir VIRĖJA. Su
augusių šeimoje iš 2 asmenų. Provin
cijos rezidencija apie 25 mylios i 
vakarus nuo Chicagos. 2 mėn. Arizo
noje. Rašyti angliškai. Duoti telefo
no nr. Rašyti c/oAF Box 317. 225 W. 
Washington St., Chicago, Hl. 60606.

sus.

REAL ESTATE FOR SALE R£AL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMAjCUŲ, KREIPK1TĖ2 Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, UL 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
COLONIAL TIPO GROŽIS SUGALVOTA — PADARYTA

Visa labai puošni ir ištaiginga labai 
didelė 6 kambarių Colonial stiliaus 
rezidencija su 3 dvigubo dydžio 
miegamais, 2 voniom sudaro daug 
patogumų. Iškilmingas valgomasis, 2 
mašinų garažas, žavinga aplinka prie 
Pulaski Ave., Queen of Universe pa
rapijoj. Pirkite tą ištaigingai jaukų 
namą. Laimė lengvai pasiekiama. 
Skambinkite stebukladariui. Skam
binkite MICHAELS dabar. Kalbame 
lietuviškai. 254-8500.

7122 SO. CENTRAL PARK 
ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI sekma
dienį 1—4 vai. 6 metų, 3 miegamų 
mūrinis. 1% vonios. Savininkas ap
leidžia miestą. Skambinti 778-2236.

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.

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

— Lietuvos Dukterį] Draugi
jos gegužinė-piknikas rengia
mas rugpiūeio 1 d. sekmadienį, 
Bučo darže, Willow Springs. 
Pradžia 12 vai. Virtuvėje pačių 
narių paruošti šilti valgiai. Ka
vinėje — tortai, pyragai, kava. 
Puikių dovanų laimėjimams. 
Įvairių gėrimų. šokiams — 
Ramonio orkestras. Nuveš ir 
parveš du autobusai sekančia 
tvarka: 12:00 vai.— 18-ta ir 
Halsted St, 12:10 — 3236 So. 
Halsted, 12:15 — Archer ir 
Western kampas, 12:20 — Ar
cher ir California, 12:25 — 44 
ir California, 12:30—55 ir Cal., 
ir California, 12:30—55irCali- 
forn.—12:35—63 ir Calif., 12=40 
— 67 ir California, 12:45 — 71 
ir Fairfield prie Dukterų d-jos 
namo. Iš ten tiesiai Į Bučo dar
žą. Antrasis autobusas bus 18 ir 
Halsted 12:30 vai. ir stos tose 
pačiose vietose, tik puse valan
dos vėliau. 1-rnas autobusas iš 
Bučo daržo išvažiuoja 6 vai. 
vak., o antrasis 7 v. v. Bilietai 
nuvažiuoti ir grįžti 82. Nuošir
džiai kviečiama visuomenė at
silankyti ir paremti Dukterų 
d-jos pirmąjį pikniką. (Pr.)

Didelis peširinkimas {vairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

/ ■ ■ 1^——— 1

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS
i ■ —Z
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MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

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

■>. . -

DAŽAU NAMUS
B VIDAUS nt LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS TeL CL 4-1050

dimo jis laiko operacijos Bread 
basket veiksmus prieš kai ku
rias A&P krautuves, reikalau
jant priimti juodus tarnauto
jus. Tokios krautuvės užsidaro 
ir palieka esamus tarnauto
jus be darbo, o apylinkės gy
ventojus be geros krautuvės. 
Jis tikrinęs tų krautuvių pre
kių kainas įvairiose apylinkė
se ir radęs, kad skirtumo jose 
nėra.

— Helen M. Guditis, McGua- 
ne pk. Teatro direktorė, pra
neša, kad liepos 27 — 31 die
nomis 8:30 v. v. bus parko te
atre vaidinama komedija Phi
ladelphia here I come. Bilietai 
gaunami kasoje prieš vaidini
mus.

• \ Į *

— Muziko Igno Maldaus 
viešas dainų ir arijų rečitalis 
magistro laipsniui gauti įvyks 
š. m. liepos 31 d., šeštadienį, 
7:30 vai. vak., Chicagos Con
servatory College salėje, 410 S. 
Michigan Ave.," 7-tas aukštas. 
Rečitalyje bus atlikta ir lietu
vių kompozitorių kūrinių. 
Ignas Malcius 1970 m. birželio 
mėn. baigė konservatoriją ba
kalauro laipsniu ir toj pačioj 
mokslo įstaigoj studijas tęsė 
magistro laipsniui. Pagrindi
nė jo muzikos mokslo šaka 
yra vokalinė muzika ir balso 
pedagogika. Visi kviečiami 
Igno Malciaus rečitalyje daly
vauti. Įėjimas laisvas.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BAR & RESTAURANT
Located in hotel, fully equipped.

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

CALL
922-2586

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

254-1889.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
be baldų. Geso pečius, uždari por- 
čiai. Pageidaujama pusamžė pora.

4438 So. Francisco.

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių apšil
domas butas suaugusiems be Įnamių. 

6935 So. Artesian Ave.

IŠNUOMOJAMAS 2 kambarių švarus 
butas tvarkingam vyrui. Skambinti 
376-0785.

MARQUETTE PARKE išnuomoda
mas miegamas kambarys prie mažos 
šeimos. Galima galgi pasigaminti ir 
naudotis .kitais patogumais. Dirban- 
čiam’ at pensininkui ir moteriai — 
vidutinio amžiaus. Nerūkantiems.

Tel. WA 5-6742.

BRIDGEPORTE parduodami 4 kam
barių. rakandai ir išnuomojamas bu
tas pirmame aukšte. Visi nuo ma
žiausio namu reikmenų dalvkėlio iki 
didžiausio. Taipgi 2 kanarkutės ir 
gražus šunelis. Skubiai parduodama, 
nes savininkė turi eiti i ligonine. 
Nuoma gana žema — transportacija 
viena iš patogiausiu. Informacijoms 
tel. 254-2622.

CICERO — 3 miegamų mūrinis cot
tage, 59-tos ir 22-ros apylinkėje, ge
rame stovyje. $20,900. SVOBODA, 
2134 So. 61st Ct., Cicero. BI 2-2162.

Jei neatsako — LA 1-7038.

MARQUETTE PARKE mūrinis 6-šių 
kambarių. Brangiai įrengta virtuve. 
Naujas gazo pečius. Geras, švarus. 
Palikimas. 778-6916.

BY OWNER —
Have to sell past 2 deluxe bldgs. 
1—20 Apt — 1—13 Apt. All 
mod. immac. cond. 40 years old. 
4^3 X income. Vicinity Pulaski- 

Montrose. KE 9-2927.
1—13 Apt.

SAVININKAS PARDUODA 5 kam
barių mūrinį namą 20 metų senumo. 
Platus sklypas, aptvertas, Marquette 
Parke. 7309 So. Washtenaw Ave.

GAGE PARKE išnuomojamas nedi
delis butelis. Tel. 778-6148.

GRAŽYS 4 BUTŲ NAMAI, 
3 metų, Lemonte. 

Parduodami savininko už 
§58 tūkstančius.

SKAMBINTI 656-4654

PARDUODAMAS 4 butų po 2 mie
gamus mūras Lemonte. Atskiri šil
dymo vienetai kiekvienam butui. 
Kaina S59,500. 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 Marouette Parke par
duoda mūrini 2 butų. 5 ir 6 kamb.. 
namą. Du atskiri pečiai šildymui. 
Dviem mašinoms garažas. Skambinti 
925-5615.

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4085 
Chicago, III. 60632. T»L YA

— Vyresnio amžiaus vyras 
ieško kambario su maistu ir 
minimalia priežiūra. Skambin
ti tel. 687-0749^0 6 vai. vaka
ro. (Pr.)

MISCELLANEOUS 
Jvairūs Dalykai

PARDUODAMA ORO vėsinimo ven
tiliatorius. 100 gabalų indų komnlek- 
tas. Hollywood lova su spvruokliniu 
matracu. TV stalas ir beveik naujas 
kailių paltas. Tel. 476-7528.

18 APARTMENTS 4 storv brick. 
Fully leased. Stoves, refrigerators, 
janitor service. Income S29.000. 
Asking $150.000. Marquette Park 

vicinity. Call 586-1614.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

. ..'

A. T V ERAS' 

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas

2644 WEST STREET
TtL: REpubllc 7-W1 

_______________________________ z

SODYBŲ PIEVELĖSi
I Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- 
I vėlė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
f visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo, 
h Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygelė, 

kuri vadinasi

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šių knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už SI,25. Jeigu 

į kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
f arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 

j siųsti tokiu adresu: _______
| NAUJIENOS,

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

r~~ " 1 \

CLERGY
Mainstream International offers 
guidance to Ministers. Priests, 
Missionaries and Administrators 
seeking rewarding and challeng
ing careers by making a xnidcour- 
se adjustment into the world of 
business and industry. Simply 
phone for a confidential inter
view or send a resume.

MAINSTREAM 
International, Inc.

Mr. Frank Miller (Rev.)
307 N. Michigan Ave.

Suitel512
Chicago, III. 60601 

332-5562
* f

— Ieškau Tavernos ar Li
quor biznio. Skambinti nuo 12 
v. popiet tel. 476-9479. S. Astra.

(Pr.)

* Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu
vėje, 2646 W. 69 St.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tvera.

(Pr.)

BUILD YOUR OWN BUSINESS
Part time and earn $2,000 per month.

Small investment required.
For appointment:
CALL: 472-2168.

DOMESIO! KARPENTERIS!
Pataisysiu viską, kas tik reikalinga 
prie namu — didelis ar maž^s darbas.

Pastatysiu ir naują. Tel. 582-7595.

FARMLAND IN WISCONSIN 
56 acres—farmhouse and barn, creek 
frontage, $24,900.

124 acres with completely remodeled 
farmhouse, natural fireplace, carpet
ing, etc. $29,900.

For sale by owner.
LEO WETTSTEIN

R. 1. Westfield. Wis. 
608-296-2385.

------------------- x
A. A U INSURANCE A REALTY

X LAURAITIS
INCOME TAX

<645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobiliv draudimai.

BUTU NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namu pardavimas, pirkimas.

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE
BALYS BUDRAITIS

^Xff Sc. Chicago
TEL. — 254-5551

1339 Stata St., Lemont, III.
TEL. — 257-5542

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

TERRA
Br«ng«nybė», Lxlkrodflal, Dovanot 

vltomt progom*.
3237 WEST 63rd ST., CHICAG*

Telef. 434-4660
<------------------ —___________

IEŠKAU pirkti anglių Pečių, 
mažą arba laundry stove. Tel. 
476-7528.

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 KAMB. 15 METŲ MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. $26.800. -

2 BVTŲ MŪRINIS. 4 ir 5 kamb.. 2 
autom, garažas, Marquette Parke. 
$26,500.

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

1% AUKOTO 20 metų mūras. Gra
žūs 2 butai, uždari pušų porčiai. nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas. hiatus sklyoas. arti mūsų. Naš
lė neužprašo — $33 500.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem ®*xtam 3i pėdų sklypas už 
$10,806.

Valdis Real Estate
7651 St Washteeaw Ave. RE 7-7200

2 PO 4 MŪRTNTS. skiepą* ir nasto- 
gė. centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke..

2 PO 5 MEDINIS ir salia tuščias 
sklvr^ 41-ma ir Camnbell.

PUIKUS BUNGALOW, įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO RTLArmrVi ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BTYPAT Ir Mziio patalpa Mar- 
gnete Parke.

VALGYKLA sa nantu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠMATTIS REALTY
2MP WEST 43 STREET

' OL4(.239e

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

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

10 BUTŲ, n was, alum, langai. 
gazu. Oaius 4pastatas. Apylinkė 
$2-?a ir Tabnau. Tik $79.500.

1% AffiS^C 12 metų mūrinis. S- 
liBsa ga>u, centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys, 2 auto garažas, beveik 
dvigubas skinas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. S3V.500

2 P0 5 WNS. Nauja šilima ga- 
zu. alumiaijaus langai, 2 automobiliu 
garažas. Mai>cuette Parke. Tik 
$28,903.

NERIS REAL ESTATE
3B0» ,®EST 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 mašinų vie
ta. Daug visokių patogumų. $24.000 
pajamų metams. Kaina $176,000.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyki Ir Remontai

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus Ir perstatau senus Ti
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir seniu na
mus. įrengiu vandens boilerius tr 
vtogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATTNG & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.: VT 7-3447

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisonai avto motorai, rtabdHal, 

tuno-upi lr t. *.
4324 So. CALIFORNIA AYE. 

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327
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