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SIRIJA UŽDARE SAVO SIENA SU JORDANU

A

IŠ VISO PASAULIO

CAPE KENNEDY. — Apollo 15 erdvėlaivis su trim astro
nautais vakar 8:34 vai. ryto, Čikagos laiku, pakilo į erdvę be 
jokių sutrikimų. Taip prasidėjo ketvirta amerikiečių kelionė į 
mėnulį. Kelionė bus ilgiausia ,iš visų ir kartu — svarbiausia. 
Erdvėlaivio svoris su visais aparatais siekė 116,445 svarus. Sa
turno raketos svoris — 6,407,758 svarai. Visų įrengimų kaina — 
445 milijonai dol.

Apollo 15 kelionė truks 12 
dienų, 7 vai. ir 12 min. Ant mė
nulio bus nusileista penktadienį 
5; 15 po pietų. Pirma ekskursi
ja mėnulyje prasidės šeštadienį 
8 :24 vai. ryto, antra —- sekma
dienį 5:46 vai. ryto ir trečia — 
pirmadienį, rugpiūčio 2 d. 2:24 
vai. ryto. Iš viso astronautai 
Scott ir Irwin mėnulyje su savo 
automobiliuku padarys 22 my
lias kelio. Trečias astronautas 
Worden iš mėnulio orbito ban
dys mėnulyje nufotografuoti jei 

„ ne patį automobilį, tai bent jo 
paliktas mėnulio paviršiuje vė-

DAMASKAS. — Sirijos vyriausybė paskelbė uždaranti savo 
sieną su Jordanu, protestuodama Jordano vyriausybės partizanų 
likvidavimą. Praėjusią savaitę sieną su Jordanu uždarė Irakas, 
šie arabų kaimynų veiksmai gali sunkiai pakenkti Jordanui, nes 
jo importas ir eksportas ėjo per Sirijos uostus. Dabar Jordanas 
turi tik pietinį Akabos uostą, išeinantį į Raudonąją jūrą, tačiau 
prekės į Europą iš to uosto turės keliauti aplink visą Afriką. Jor
danas dar gali naudotis Libano uostais.
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Astronautai mėnulio orbitoje 
išbus 145 vai., o pačiame mė
nulyje 67 vai. Į žemę astronau
tai sugrįš šeštadienį, rugpjūčio 
7 d. 3:46 vai. po pietų, Čikagos 
laiku.

Planuojama pargabenti iš mė
nulio 150 svarų akmenų, 50 
svarų daugiau, negu parvežta 
Apollo 14 astronautų. Astronau
tas Worden mėnulyje nenu
sileis, bet šešias dienas skries 
aplink mėnulį ir padarys 74 or
bitas. Nusileidimas mėnulyje 
bus gan pavojingas, nes nusilei
dimo vieta yra iš trijų pusių 
apsupta kalnų, p iš vienos pu-

į Televizijoje. šį kartą bus pa
rodyti visi trys astronautų pa
sivažinėjimai po mėnulį ir bus 

^'galima stebėti.pakilimą iš mė- 
"nulio. • Automobilis turi televi- 

-‘ ‘Zijos siųstuvą- Jis bus palik- 
-<’<tas apie 300-pėdų nuo nusilei

dimo laivo, kuris pavadintas
• Falcon vardu. Televizijos ka- 
'•mera, kontroliuojama iš žemės, 

parodys patį pasikėlimo momen-

Po šios kelionės astronautai 
.jau nebus laikomi karantine, 
kaip anksčiau. Mokslininkai nu
statė, kad mėnulyje nėra jokių 
organizmų, kurie galėtų būti 
žemei kenksmingi,, todėl po ke
lionės . ir astronautų apklausi
nėjimo jie bus paleisti į namus. • ** * * ' . t ’

Sovietų spauda ir radijas nie
ko nerašė apie šią Amerikos ke
lionę į mėnulį, labai mažai ru
sų apie ją žino,- tik tie, kurie 
klauso užsienio radijo stočių. 

‘Paskutinis rusų kosmonautų ne- 
•• pasisekimas — trys kosmonau

tai sugrįžo į žemę negyvi — šiek 
•tiek 'atsargesniais padarė ir 

'i amerikiečius. Atsiskirdami su 
A;-'nusiĮeidimo laivu amerikiečiai 

dėvės erdvės drabužius/nes atsi- 
jungiant yra naudojami sprogs
tamieji užtaisai, kurie sukrečia 
visą erdvėlaivį. Nusileisdami 
astronautai, dėvės lengvus dra
bužius, nes jiems gali, nepasise-, 
kimo atveju, tekti plaukti jūro
je toliau nuo erdvėlaivio, i.
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' . į : WASHINGTONAS. — Ame
rikos ambasada Saigone infor
mavo valstybės . departamentą, 

.. kad nelegalūs vaikai, palikti P.
Vietname amerikiečių kareivių, 

, sudaro ir ateityje sudarys rim
tą problemą. Įvairiose prieglau- 
dose Vietname yra apie 400 vai
kų, baltos-geltonos arba j u odos- 
geltono rasės. Privačįuose na
muose tokių našlaičių yra apie 
15,000 .

WASHINGTONAS. — Tauti
nės Kinijos ambasadorius Ame
rikoje James Shen pareiškė te
levizijos programoje “Issues and 
Answers”, kad Tautinė Kinija 
jokiu būdu negalės pasilikti 
Jungtinėse Tautose, jei komu
nistinė Kinija bus priimta.

JERUZALĖ. — Izraelio 18 
ministerių kabinetas paskelbė 
savo vieningumą ir pritarimą 
anksčiau skelbtam Izraelio pla
nui derėtis su arabais dėl taikos.: 
Šią savaitę į Izraelį atvyksta 
valstybės departamento pasek- 
retorius Joseph Sisco. Jis ves 
derybas dėl taikos su premjere ■ 
Goldą Meir ir užsienio reikalų 
ministerių Ebanu.

ROMA. — Italijoje 35 metų 
moteris, ėmusi “derlingumo ta
bletes”, pagimdė 15 kūdikių, vi
sus per anksti ir visus — negy
vus. Jos gydytojas pareiškė ži
nojęs, kad turi gimti ne vienas, 
bet daugiau, tačiau niekad ne
laukęs 15. Iki šiol daugiausia 
vaikų vienu kartu pagimdo aus
trale Sydnėjuje —- devynis vai
kus. Naują rekordą bus neleng
va sumušti. : ' - ■ re-? -.

NEW YORKAS. — Nežinomi 
piktadariai' numetė padegamą 
bombą,- prie sovietų diploinatd 
Jungtinėse Tautose automobilio 
ir- jį sužalojo.: Polįcijai. praneš
ta, kad’ bombą numetė žydas, 
reikalaudamas, kad ^sovietų vy
riausybė išleistų norinčius emi
gruoti žydus.'

GRAND LAKE. — Kolorado'' 
kalnuose juodas lokys puolė nak
tį turistų stovyklą-ir sudraskė 
vieną 31 m. vyrą,- jo sužieduo
tinė liko gyva, tik apkandžiota.

Trūkstą valgyklų
Daugiau rūpintis vaikais, bet 

ne restoranais ar valgyklomis 
— teigia teisininkas G. Kaspe- 
riūnas “Komj. Tiesoje”. Jis ne
patenkintas, kad sename malūne 
netoli Šeduvos įrengtas resto
ranas,-traukiąs Smagurių bei tu
ristų, net ir iš kitų respublikų, 
dėmesį. Esą, prekybos darbuo
tojai rodą iniciatyvoą bet... pa
miršta būtiniausius reikalus. Ir 
Vilniuje ir Kaune valgyklose — 
visur matomos didelės eilės. Tuo 
tarpu Vilniuje įrengtas nakti
nis baras, Kaune veikia nakti
niai ; restoranai “Orbita” ar 
“Trys mergelės”, atsiranda įvai
rios šašlikinės, medžiotojų rū
siai ir pan. Patarnauja mergi
nos tautiniais drabužiais ir siū
lo tautinius užkandžius bei gėri
mus. ..

Tuo tarpu... vaikai pamiršta
mi. Jiems Vilniuje trūksta rū
mų, pionierių namai negali pa
tenkinti pareikalavimų, žinoma
me Žirmūnų rajone veikia pra
šmatnus restoranas, su banke
to sale 200 žmonių, bet... nėra 
sporto aikštelių, vaikų klubų ir 
t. t. Pasiūlyta: nesivaikyti pra
bangos, bet lėšas skirti daugiau 
paprastų kavinių ir valgyklų sta
tybai, o ju gi aiškiai trūksta.

(E)

LONDONAS. — Britanijoje 
po operacijos mirė Liberijos 
ilgametis prezidentas William 
Tubman, 75 m. amžiaus. Jis 
vadovavo Liberijos vyriausy
bei 27 metus.

Daniel Ellsberg su žmona. Jis pasisavino ir vėliau spaudoje paskelbė slaptus vyriausybės do
kumentus apie Vietnamą karą ir jo planus.

SUDANO VALDŽIA SKOLINGA LIBIJAI 
IR EGIPTUI Už JOS IŠGELBĖJIMĄ

KHA-RTOUMAS. — Sudane karo lauko teismai svarsto su
kilime dalyvavusių karininkų bylas. Sudano prezidentas Nimeiry 
atmetė Britanijos vyriausybės prašymą pasigailėti dviejų su
kilimo dalyvaų, kurie buvo Libijoje pagrobti iš britų lėktuvo ir 
vėliau atiduoti Sudanui. Vienas jų, majoras Hamadallah jau su
šaudytas, o kitas Al Nur Osman dar teisiamas. Jį sukilėliai buvo 
paskelbę naujos revoliucinės tarybos prezidentu. Sudane per 
sukilimą ir po jo jau žuvo 38 asmenys, jų tarpe 7 civiliai ir 119 
buvo sužeistų. Apie 1,000 žmonių suimta, tačiau jų skaičius gali 
šią savaitę pasiekti 10,000, nes prezidentas Nimeiry įsakė su
gaudyti visus/komunistus.

Prezidentas Nimeiry papasa- 
Jcpjo spaudai apie savo dienas, 
sukilėlių rankose. Jis negavo 
valgyti dvi . dienas. Prezidentas 
sukilėlių rankose laukė, mirties, 
tačiau trecią savo kalinimo die
ną jis išgirdo šūvius ir pamatė 
kareivius. atvykusius jo gelbėti.

Sudano valdžią išgelbėjo ka
riuomenės nepasitenkinimas ko-: 
munistaiš ir Egipto bei Libijos 
parama. Sudanas laikė Egipte 
kovai prieš Izraelį, prie Suezo 
kanalo, apie 3,000 kareivių. Su
kilimo metu Sudano gynybos mi- 
nisteris generolas Hassan Abba 
buvo užsienyje. Išgirdęs, kad 
prezidentas. Nimeiry nuverstas 
ir yra paskelbta nauja sukilėlių 
valdžia, generolas pasiėmė Su
dano dalinius iš Egipto ir per
kėlė juos Egipto ir Libijos lėk
tuvais į.karinę bazę netoli Khar- 
toumo — Al Shagara. Iš čia 
sudaniečiai* kareiviai dviem gru
pėm nužygiavo į sukilėlių štabą 
ir į prezidentūrą, kur rado ir iš
vadavo prezidentą Nimeiry.

Egiptas, Libija ir Sirija su
darė federaciją, į kurią įsijung
ti žadėjo ir'Sudarias, nors vie
tiniai kornunistai buvo priešingi 
tai federacijai. Dabar, komu
nistų partiją gerokai sumaži
nus, prezidentas Nimeiry pareiš
kė, kad Sudanas į federaciją tik
rai įstos sausio mėnesį. Nimei- 
ris yra skolingas Egiptui ir Li
bijai, kad išgelbėjo jo vyriausy
bę. Pačią pirmą sukilimo die
ną iš Egipto į Sudaną atskrido 
aukšta delegacija ir įspėjo su
kilėlius nieko nedaryti Nimei- 
rui. Egiptiečiai sukilėlių va
dams priminė, kad Sudane yra ir 
2,000 Egipto piliečių, kurių gel
bėti Egiptas gali atsiųsti kari
nes jėgas. Sukilėliai taip ir ne- 
sušaudė suimto Nimeiro.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS ?

. ♦ Pietų Vietname atsargos 
generolas Minh, vadinamas dėl 
ūgio “didžiuoju”, oficialiai pa
skelbė; savo kandidatūrą Į pre
zidento vietą. Jis yra pavojin
giausias prezidento Thieu kon
kurentas.

♦ New Orleans kalėjime ka
liniai pagrobė du prižiūrėtojus 
ir grasina juos nužudyti, jei ne
bus priimti jų reikalavimai. Ka
liniai ir prižiūrėtojai yra juodi.

♦ Viceprezidentas Agnew va
kar atvyko Į Portugaliją, kurią 
jis pagyrė už saugojimą “tradi
cinių idealų”. Spėliojamą kad 
viceprezidentas gali dar vykti į 
Liberiją dalyvauti ilgamečio 
jos prezidento laidotuvėse.

♦ Kubai penktadienį paskel
bus, kad -ji iškels Puerto Ri
cos nepriklausomybės klausimą 
Jungtinėse Tautose, atsiliepė sa
los gubernatorius Luis Ferre, 
rašo Kubos ambasadoriui ir pra
šo jį nesikišti į Puerto Ricos- 
Amerikos santykius.

♦ Filmų artistė Elizabeth 
Taylor tapo senele, kai jos 19 
metų marti pagimdė dukte
rį. Tėvas yra 18 metų Michael 
Wilding Jr. Taylor sūnus.

BANGKOKAS. — Amerikos 
ambasada Tailandijoje paskelbė, 
kad vienas aviacijos seržantas 
yra kaltinamas šnipinėjimu. Jis 
buvo išaiškintas su Tailandijos 
policijos pagalba. Seržantas tie
kė žinias sovietų diplomatui, ku
ris praėjusį antradienį išvažia
vo iš Tailandijos.

TEL AVIVAS. — Penki gink
luoti arabai po kelių valandų ko
vos buvo iššaudyti Gazos pakraš
tyje. Jie buvo okupavę mokyk
los pastatą ir ten laikėsi prieš 
izraelitų jėgas. Nesakoma, kiek 
žuvo izraelitų.

ir abudu plaučius
CAPETOWN. — Pietų Afri

koje garsus chirurgas dr. Chris
tian Barnard padarė sudėtingą 
organų perkėlimo iš vieno žmo
gaus į kitą operaciją. Jis vie
nam 49 m. mulatui įdėjo naują 
širdį ir abu plaučius^ Pacientas 
kol kas gyvas ir jaučiasi “taip 
gerai, kaip šiose sąlygose gali
ma tikėtis”, praneša ligoninė.

Tai pirma šio chirurgo plau
čių ir širdies perkėlimo opera
cija, tačiau pasaulyje jau ket
virti; Pirmą tokį persodinimą 
atliko dr. Denton Cooley 1968 
m. Houston, Texas ligoninėje, 
operuodamas dviejų' mėnesių 
amžiaus kūdikį, kuris netrukus 
po operacijos mirė; Antra tokia 
operacija buvo padaryta New 
Yorke dr. Walton Lillehei. Nau
ją širdį ir plaučius gavo 43 m. 
vyras. Trečia buvo padaryta 
Aim Arbos, Mich. New Yorko 
pacientas gyveno su nauja šir
dimi ir plaučiais tik vieną sa
vaitę. Ann Arbor pacientas mi
rė netrukus po operacijos.

širdžių prigydymas Ameriko
je daromas šiuo metu tik Stan
ford Medical Centre, Palo Alto, 
Kalifornijoje.

Filmas apie 
Herkų Mantą

Filmai šių dienų Lietuvoje vis 
gyvena ieškojimų, klaidžiojimų, 
ypač scenarijų stokos tarpsnius. 
Apie naujus užmojus patiriama 
iš “Komj. Tiesos” laikraščio. 
Šiais metais numatyta susukti 
keturis lietuvių gamybos, fil
mus. Pirmasis jų, tai R. Vaba
lo “Akmuo ant akmens” — apie 
baudžiavos laikus, antrasis — 
rež. A. Aramino pagal V. Bab- 
nio apysaką “Arberonas” (mo
kyklinio jaunimo problemos) — 
“Mažoji išpažintis’. Vėl atsi
randa, po ilgesnės pertraukos, 
komunistų-revoliucionierių gar
binimas ekrane— M. Giedrys 
numato parodyti komunisto V. 
Rekašiaus gyvenimą, veiklą.

Svarbiausias užmojis, tai šie
met pradėtas sukti vadinamas 
“filmas-gigantas”, dviejų dalių 
plačiaekranis filmas apie Herkų 
Mantą. Režisuoja A. Grikevi- 
čius, scenarijų paruošė jaunas 
literatas S. Šaltenis. Vėliau ža
dama ekranizuoti Cvirkos “že
mės maitintoją”, “Frank Kru- 
ką”, “Baltaragio malūną” ir kt.

(E)

MASKVA. Sovietų Sąjun
gos partijos laikraštis “Prav
da” po 10 dienų tylos, paskelbė 
oficialų pareiškimą apie Kinijos 
-Amerikos santykius. Pareiški
mas yra nuosaikus, atsargus. Iš 
2,500 žodžių susidedančiame 
straipsnyje “Pravda” sako, kad 
galima turėti įtarimų dėl netikė
tos Kissingerio kelionės į Peki
ną. Sovietų Sąjunga siekianti 
gerų santykių su Kinija ir su 
Amerika ir įspėja abi valstybes 
nedaryti santarvės prieš Sovie
tų Sąjungą.

Tikros Pekino ir Washingtono 
intencijos paaiškės ateityje, sa
ko “Pravda”,, o sovietų partija 
ir vyriausybė stebės įvykius ir 
pasirengs visokioms galimy
bėms. Bet kuris spaudimas, ki
lęs iš Amerikos-Kinijos kontak
tų, rodys tik realios padėties ne
pažinimą. Sovietų laikraštis pa
taria ir sąjunginėms Rytų Ęų- 
rdpos; šalims laukti' ir 'žiūrėti/ 
kas išeis iš kinu-amerikiečiu su- 

.sitikjmu,

Atėmė 500 mil. dol. 
vertės narkotikų

WASHINGTONAS. — šiais 
metais Amerikos muitinių per
sonalas buvo padidintas iš 2,500 
tarnautojų iki 4,500. Specialių 
agentų skaičius padidėjo iš 334 
iki 800. Kartu labai didėjo su
rastų ir konfiskuotų pasienyje 
narkotikų kiekis. • •

Du didžiausi “grobiai” gauti 
šiais metais, kai Puerto Rico sa
loje buvo suimtas vyras, kuris 
automobilyje .turėjo 247 svarus 
gryno heroino. Kitas didelis 
narkotikų šmugeliuotojas buvo 
suimtas New Yorke su 175 sva
rais heroino. Vyrąs bandė įvež
ti heroiną pasinaudodamas Pa
namos diplomatiniu pasu.

Per paskutinius 12 mėn. mui
tinėse buvo konfiskuota įvairių 
narkotikų 500 milijonų dolerių 
vertės/.

Lenkai dirbs 
Rytų Vokietijoje

VARŠUVA. — Rytų Vokieti
ja ir Lerikija pasirašė susitari
mą, kuris leis Lenkijos darbi
ninkams dirbti Rytų Vokietijos 
fabrikuose. Panašiai kaip Vaka
rų Vokietijoje, rytinėje dalyje 
trūksta darbo jėgos. Vakarų 
Vokietija gauna darbininkų iš 
Ispanijos, Italijos, Jugoslavijos 
ir net Britanijos, o į komunis
tinę Vokietiją niekas nenori va
žiuoti. Dabar darbo jėgos trū
kumą susitarta užpildyti len
kais.

Trybuna Ludu” Lenkijoje ra
šo, kad į R. Vokietiją bus suin- 
čiami amatų mokyklas ar įmonių 
mokyklas baigę jauni darbinin

Sirijoje susirinko vyriausia 
palestiniečių taryba. Svarsto
ma tolimesnė partizanų veikla 
Jordane, šio valdžia.leidžia par
tizanams* veikti tik žemės ruo
že prie Izraelio sienos. Tik pen
kių mylių ir 35 mylių ilgumo 
ruožas partizanų laikomas nepa
kankamu. Be to, Jordano ka
riuomenės vadovybė nori galios 
tikrinti visus partizanų planus. 
Partizanams draudžiama turėti 
sunkiausius ginklus, o ir lengvuo
sius kontroliuotų {kariuomenės 
sandėliai.

Izraelio kariuomenė paskel
bė, kad dar keturi palestiniečiai 
atvyko pasiduoti Izraelio karei
viams, Tokių pabėgėlių iš Jor
dano Izraelyje jau yra 96.

Karalius Husseinas, spaudžia
mas savo kaimynų, išvyko pra
šyti paramos pas Saudi Arabi
jos karalių Faisalą. Husseinas 
pirma aplankė Medinos mieste 
esantį pranašo Mohammedo ka
pą ir po to nuskrido į Jidda pas 
Faisalą.

Plienu bendrovės 
uždarinėja krosnis
PITTSBURGAS. — Plieno 

bendrovių derybos su darbinin
kų unija vyksta Washingtone 
labai slaptai, nieko apie jų eigą 
nepranešant spaudai, tačiau iki 
darbo sutarties termino beliko 
Šešios dienos ir kai kurios plie
no įmonės jau pradėjo atleisti 
darbininkus.

Wheeling - Pittsburgh plieno 
bendrovė, devinta didžiausia 
Amerikos plieno gamintoja va
kar pradėjo uždarinėti savo lie
jyklas. Uždarius visas krosnis, 

17,500 darbininkų liks be dar
bo.

Inland Steel korporacija, penk
ta didžiausia plieno bendrovė pa
deda uždarinėti krosnis šian
dien. Darbo neteks 22,000 East 
Chicago, Illinois, darbininkų 
Armco Steel šią savaitę atlei
džia 250 darbininkų. Produkcija 
buvo pradėta mažinti jau prieš 
tris savaites. Gamybą mažina 
U. S. Steel ir Johns & Laughlin 
korporacijos. ,

Darbininkų unija, |dek ga
lima spręsti iš ankstyvesnių jos 
vadų pareiškimų, siekia naujoje 
sutartyje tų pačių algų pakėli
mų, kokius laimėjo aluminio pra- 
monės darbininkai, — 31% dau
giau.

kai. Jie ne tik padės broliškai 
respublikai didinti pramonės 
gamybą, bet kartu išmoks Vo
kietijoje ir daug naujų amatų, 
kurie vėliau bus Lenkijai nau
dingi.

Lenkijoje vis didėja bedarbių 
skaičius. Premjeras Jaroszewicz 
pareiškė, kad per ateinančius 5 
metus Lenkijai teks surasti dar
bų 3.5 milijonams jaunų žmo
nių. Tai padaryti nebus lengva, 
todėl valdžia mielai išsiunčia 
jaunus žmones dirbti į Rytų Vo
kietiją.



Kūno, prat įausmy darno

fcMAl SENELIŲ GLOBAI RENGIMASIS
Šis kraštas nepatenkina dabartinių senelių reikalus.

Kardiologas Irving S. Wright, AL D.

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės nėra pasirengusios paten
kinti teisėtus senelių reikalus 
ne tik dabar, bet ir tolimesnėje 
ateityje, — tvirtina pasaulinio 
pajėgumo širdies ligų specialis
tas, kardiologas gyd. Irving S. 
Wright. Taip jis tvirtino šiomis 
dienomis įvykusiame American 
Geriatrics Soviety metiniame 
suvažiavime. Savo prezidenti
nėje kalboje šis gydytojas rei
kalavo, kad tuojau šio krašto 
atsakingi asmenys pagalvotų ir 
sutvarkytų šio krašto seneKų 
sveikatos ir ekonomiškus reika
lus. Reikia ‘būtinai užtikrinti 
senesniems šio krašto žmonėms 
žmonišką ateitį, šiandien čia 
yra 28 milijonai virš kapos me
tų sulaukusiųjų. Jų bus 39 mi
lijonai 2000 m. Gyd. Wright, 
besirūpindamas senelių reika
lais, pasiūlė keletą dalykų ir pri
minė, kad visi jų prisilaikytu
me. 1. Jis patarė visiems ame
rikiečiams sumažinti savo krau
jo riebumą — cholesterolį. 2. Se
nesnių dienų sveikatingumui už
tikrinti dabar visi turėtų liautis 
rūkę tabaką. 3. Paleidimas į 
pensiją turi remtis žmogaus 
sveikatos stoviu, jo biologiniu, 
ne chronologiniu amžiumi. 4. Se
nelių namai turi būti pagerinti 
iki tokio laipsnio, kad juose vi
siems būtų jaukus gyvenimas ir 
atsakanti mediciniška globa 
tiems, kurie nepajėgia patys sa
ve aptarnauti. 5. Jauniems gy
dytojams medicinos mokyklose

turi būti daugiau įkalama galvos- 
na senesniųjų žmonių ligos bei 
reikalai. Turi liautis dabarti
nių mokytojų apsileidimas jau
niems gydytojams neperstatant 
senelių negalių reikiamai. Dabar 
perdažnai įkalama medicinos 
studentams abuojumas senelių 
reikalams.

Senesnių žmonių skaičius
Senti tai tas pats, kas eiti ne

sustojant vis siaurėjančiu til
tu. Pagaliau tas tiltas tampa 
lieptu, juosta, siūlu... Bet vis 
vien mes turime toliau eiti, kol 
tas siūlas trūksta ar mes, lygs
varos netekę, krentame. Vieni 
toliau, kiti arčiau paeiname, bet 
visi anksčiau ar vėliau einame 
žemyn.

Sulaukėm laikų, visai skirtin
gų nuo senoviškųjų: dabar ėmė 
gausėti senesniųjų piliečių skai
čius. Kaip niekada anksčiau 
žmonijos istorijoje, šiandien, ėmė 
gausėti senesniųjų mūsiškių 
skaičius. Seneliai šiame krašte 
dvigubai pagausėjo per pasku
tinį pusamžį. Dabar jų skai
čius — santykis artinasi į kaip 
vienas senelis prie dešimties 
jaunesniųjų. 1900 m. vidutinis 
žmogaus amžius buvo 43 mė
tai. šiandien jis yra 73 metai. 
Apskaičiuota, kad šioj šalyje 
kas trečdalis minutės vienas 
žmogus sulaukia 65 metų, ir kas 
pusė minutės vienas senelis mirš-

'■ šių laikų mokslas padėjo se-

neliam ilgesnio amžiaus susi
laukti. Bet vien amžiaus ilgis 
dar neviskas žmogui, čia ir pri
einam žmonių nežmoniškumą 
senelių atžvilgiu. Visuomenė j 
nesužmoniškėjo, niekas jos rei
kiamai žmonėmis neugdė. Užtai 
ir sulaukėm tokios bendruome
nės, lead ji nepajėgia seneliams Į 
suteikti prasmingo jų amžiaus 
saulėleidžio. Nežiūrint pavie
nių pastangų, mūsų senesnieji 
turi vis galimybės būti užmirš
tais — apleistais ir savo senas 
dienas praleisti vienatvėje, nu
liūdime ir, vargo galo nematant, 
nukaršti tarp nežmoniškų sveti
mųjų. Senelių dabartinė padė
tis prilygsta kantičkose apgie
damo Lozoriaus padėčiai, kad 
tuo tarpu pati visuomenė yra vis
kuo pertekusi. Jai tik širdies 
trokšta, nes ji jos neįsigijo nuo 
mažens. Čia ir apturime šių 
dienų žmogaus tragediją. Mes 
rūpinamės namų aptvėrimu nuo 
vagių, bet nekreipiam dėmesio 
į vargo prašalinimą iš senesnio 
žmogaus pastogės.

širdies daugiau seneliui 
rodykime

Greičiausiai, kad senelis čia 
baigs savas dienas prieglaudoje. 
Tik nedaugeliui pasiseks aptu
rėti gerą savo kūnui ir neblo
gą savo jausmams — dvasiai 
priežiūrą. Gi daugeliui grei
čiausiai tokia laimė nenusišyp
sos. Tokie seneliai nusimena, 
jaučias niekam nereikalingi ir 
visų apleisti. Tada jie užsida
ro savyje ir taip palengva ima | 
nykti savu kūnu ir sava dvasia 
— jausmais. Užtai visuomenės i 
nariai visi turi stengtis tikrais 
žmonėmis senesniųjų, atžvilgiu; 
pasirodyti.

Jei senelis pasiekė gražaus 
amžiaus, tai ne tik jo .paties pa
stangų dėka, bet ir aplinkiniai 
žmonės — visuomenė esti prisi
dėjusi prie tokios jo gerovės. 
Žmogus gali nesulaukti senat-

Labai patriotinė modeliuotojos Sabinos šukuosena — ne tik plaukai 
nudažyti mėlyna-balta ir raudona spalva, bet papuošimui prikaišio
ta ir vėliavėlių, prisagstyta žvaigždžiy. Šukuoseną sukūrė New 

York© kirpėjas Larry Mathews.

Senatvėje jų atsiradimas 
dar labiau jaučiamas. Visada 
apkartina žmogaus gyvenimą se
kantieji keturi negerumai: 1.ne
tekimas užimamos vietos, nau
dingo užsiėmimo bei veiklos. 2. 
Šeimos bei artimųjų ryšių nu
trūkimas, 3. netekimas energi
jos ir sveikatos. 4. nustojimas 
gyvenimo tikslo ir iniciatyvos. 
Kiekvienam bet kuriuo laiku ne
tekimas virš minėtų 4 gėrybių 
yra skaudus. Dar skaudžiau esti 
tokio negerumo sulaukus senatvė 
je. Visi minėti negerumai daž
nai vienas kitam kelią paruošia. 
Tegul tik vienas iš jų žmogui nu
tinka, tuoj atsiras kitam — tre
čiam ir net ketvirtam vieta. Ne
tekimas užsiėmimo — pensijon 
išėjimas — dažnai rišasi su sa
vos vertės pajutimu. Pensijon 
išėjimas esti dvejopas: .1. tech
ninis — dėl žmogaus amžiaus, 
ir 2. psychologinis 
gaus užsidarymo, 
toliau dirbti. Tai
meniškas dalykas.
gerumai esti netoliese vienas ki
to laiko atžvilgiu, žmogus gali 
labai nukentėti. Priešingai, jei 
dėl amžiaus žmogus netenka dar
bo, bet dar savo dvasia yra dar
bingas, jis susiranda labai nau
dingą užsiėmimą kitoj srityje. 
Tokia senesniajam gali labai 
saulėtas būti jo saulėleidis. Ne
žiūrint didėjančio nepajėgumo, 
saulėtai į gyvenimą pajėgiąs

žiūrėti žmogus turi laimingą 
senatvę.

Išvada. Ne iš kitų vien 
laukiame paramos senose die
nose, bet kiekvienas iš mūsų jai 
reikiamai renkimės. Knyga, mu
zika ir gėlės, tai niekada žmo
gaus neapvilią dalykai. Juos sa
vais draugais pratinkimės pada
ryti dar jaunesni būdami.

Pasiskaityti: Jaeger: The 
Aged III

rugpiūčio 15 dieną
BUCO SODE

WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

NAUJI

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS,

VISĄ LAIKĄ GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPIŪČIO 15 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ

vės, jei jis pats bei visuomenė 
neatsakančiai stengsis — tvar
kysis. Juk gilioje senovėje, kad 
ir kaip žmogus norėjo ilgiau 
gyventi, jis negalėjo, nes aplin
ka jam buvo peržiauri.

Laiminga senatvė apima žmo
gaus ilgą ir gerą ne tik gyveni
mą, bet laiku atėjusį ir laimin
gą mirimą. Šie du atsiekimai 
irgi neatėjo žmogui vien jo vie
no pastangomis. Vien tik su
dėtinės asmens ir visuomenės 
pastangos gali suteikti ilgą ir 
laimingą gyvenimą virš 65 mė
tų sulaukusiajam žmogui. Neat
sakantis asmens elgesys, o taip 
pat ir visuomenės nežmonišku
mas sudaro seneliui tuščią se
natvę ir nelaiku ateinantį am
žiaus galą;
Laimingai senatvei renkimės 

iš anksto

Taip pat talkos būdu žmogus 
rengiasi senatvei, žmogaus gy
venimas prasideda jo priklauso
mumu senesniesiems. Jo gyve
nimas, ypač senesnėse dienose, 
baigiasi priklausomumu jaunes
niesiems. Abu žmogaus 1 gyve
nimo kraštutinumai tampriai ri- 
šasi su žmonėmis ir .su jų . kul
tūringumu. Kiekvienas šią tiesą 
turi atsiminti. Nė nemėginki
me atsiskyrę nuo kitų žmonių 
ir nekultūringos visuomenės 
tarpe tikėtis laimingos senat
vės. Tik kai tėvai vaikus išmo
ko gerbti senesniuosius, tada se
natvė stovi ant tvirtų pamatų. 
Priešingai, kaūgenesnieji neran
da nieko bendro su jaunesniai
siais, kai jaunesnieji reikale ne
talkina senesniesiems, pastarie
ji susilaukia labai sunkių nege
rovių. ■

Jau senesniais laikais, dar ge
rokai prieš pajėgumą ilgo gy
venimo susilaukti, visuomenė 
teikė seneliams pagarbą, laimin
gą senatvė ir tokią pat mirtį. 
Net labai dar paprastose ben
druomenėse senesnieji turėda
vo labai laimingą senatvę, visų 
pagarbą ir paklusnumą. Bet vi
suomenės nusiteikimai senelių 
atžvilgiu įvairiose vietose su 
laiku keitėsi. Nelaimė, kad to
kie pasikeitimai atnešė gener 
liams nelaimingą senatvę, var
ganą ir trumpą ją bei nelaimin
gą mirtį. Taip ir neapturėjo 
žmonija iki šiol tinkamo savų 
senelių gyvenimo sutvarkymo. 
•Mat, visuomenė nuolat keičiasi: 
jokia visuomeninė santvarka 
nėra pastovi. Visuomeninio gy
venimo pakaitos stipriai apardo 
žmogaus pajėgumą prisitaiky
ti, ypač senatvės dienoms arti
nantis.

Visam žmonijos gyvenime 
kur tai ir kadaise buvo mėgina
ma visokiausi būdai senesniųjų 
gyvenimą laimingesnių padary
ti. žmonių pažiūros savo senat
vės atžvilgiu skyriasi. Vieni se
natvės laukė ir ją vertino. Kiti 
priešingai: jos nekentė ir jos 
vengė. Senatvę vertinant, ji ga
li būti labai vaisinga. Jos neken- 
čiant, ji gali tapti nepakeliama. 
Tokiais atvejais žmonės tik lai
ką niekais leidžia. Kol tas lai
kas juos sunaikina. Nepakelia

sunkaus gyvenimo, kai kurie se
neliai gali trokšti mirties. Kar
tais jų artimieji gali jiems pa- 

Viskas 
nusitei-

reikalų

greitintą mirtį' ruošti, 
pareina nuo artimųjų 
kimų.

žmoniškas senelių 
tvarkymas niekada nėra žmonėse
pastovus. Tas nepastovumas es
ti skirtingas įvairiose žmonių 
grupėse. Užtai esti skirtingos 
sąlygos seneliams įvairiose prie
glaudose, jiems ten gyvenant 
bei mirštant. Net tų pačių žmo
nių aplinkoje kartą gali būti se
neliai atsakančiai globojami, ki
tą kartą jie gali būti net skriau
džiami. Ypač taip nutinka žmo
gui gilios senatvės pasiekus. -Ta
da kartais ir geriausių artimų
jų išsenka jėgos senesniuosius 
beglobojant.
Laimingo gyvenimo trukdytojai

Visada yra tam tikri žmogaus 
gyvenimo kenkėjai — trūkdyto-

— dėl žmo- 
atsisakymo 

daugiau as- 
Jei abu ne-

DIOGENAS
-S - • ė * ** X ■

Kadaise Aleksandras Make
donietis, stovėdamas šalia sta
tinės, iš kurios su juo kalbėjosi 
Diogenas, labai domėjosi filo
sofiniais mintytojo atsakymais. 
Pagaliau, sužavėtas pašnekovo 
išmintim, jis tarė:

— Gali prašyti manęs ko tik 
nori, viską gausi.
' — Pasitrauk truputį į šalį, — 

man saulę užstoji, — paprašė 
filosofas.

-NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’1 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERINUSIUS 
RAŠTUS.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

ANTANĄ RŪKĄ — rašytoją, poetą, dramaturgą, aktorių 
pagerbti išleista nauja knyga

Antanas Rūkas
VEIKALAI SCENAI

BUBULIS IR DUNDULIS IR SVAJONIŲ ŠALIS

Kieti viršeliai. f l Kaina $4.00

Gauti ją galima: Mrs. E. Rūkas, 3346 W. 65th PL Tel. 471-0814, 
o taip pat “Naujienose” “Temoj” ir pas p-lę Pukelevičiūtę

Where has
allthe 

money gone?
You shake your head.
You see it slip out of your hands

Instead of worrying, why not do 
something about your money? Save 
some. Painlessly.

Join the-Payroll Savings Plan 
where you work.

Your money will add up faster than

bonus interest rate on all U.S. Sav
ings Bonds. Now E Bonds pay % - 
when held to maturity of 5 years, 10 
months (4% the first year). That ex
tra payable as a bonus at ma
turity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970... with a com
parable improvement for all older.
Bonds.

Get a grip on your money the Pay
roll Savings way. It’s an easy way to 
see your money grow instead of go.

Bowds «re If lost, or

Now Bonds pay a bonus at maturity 
wmW Mt Ur (Ua > J"

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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SUNKI PRADŽIA

. — Santaupas, laikomos 
prastose indėlių knygutėse,

Bendrovės pirmininkas Pet 
s Kazanauskas, direktoriai h

>augą, — toliau tę-

KAZYS ŠKIRPA

f

(Tęsinys)
— Dabartinį Seimą, kaip iš

rinktą po svetimos karinės oku
pacijos ir svetimos valdžios prie
spaudos sąlygomis, užslopinant 
kitokios negu komunistų parti
jos nuomonės reiškimą, laikau 
nekompetetingu reikšti bet ku
riuo klausimu mūsų tautos tik
rąją valią. Protestuoju prieš jo 
padarytus liepos 21 dieną nu
tarimus įvesti Lietuvoje sovie
tų santvarką ir Lietuvą įjung
ti į Sovietų Rusijos sudėtį, tuo 
panaikinant Lietuvos valstybi
nę nepriklausomybę. Sakytus 
nutarimus, kaip nekompetetin- 
go organo priimtus, priešingus 
esamai Konstitucijai ir mūsų 
tautos ir valstybės interesams, 
laikau neteisėtais, mūsų tautai, 
mūsų valstybei ir man, kaip tei
sėtam Nepriklausomas Lietuvos 
atstovui, neprivalomais.

Šią telegramą buvau pasiun
tęs Kaunui nešifruota, kad kiek
vienas, pro kieno rankas ji tu
rėjo praeiti, kol pasiekė Užs. 
Rkl. Min-jos centrą, galėtų pats 
susipažinti šu telegramos sen
sacingu turiniu ir apie tai pa
pasakoti kitiems. Neapsirikau. 
Su telegramos turiniu pirmiau
sia susipažino telegrafo įstaigos 
tarnautojas, kuriam buvo paves
ta ją pristatyti į Užs. Rkl. Min- 
ja liepos 23 rytą. Jis nesusilai— 
kė nuo pagundos apie jos svarbų 
turinį papasakoti ir kitiems,-ku
riuos sutiko gatvėje pakeliui į 
Užs. Rkl. Min-ją. Apie tai sakė 
man inž. E. Galvanauskas, tada 
dar buvęs finansų ministeriu 
Paleckio vyriausybėje, kai ne
trukus po to buvo pabėgęs į vo
kiečių užimtą Klaipėdą, gelbėda
masis nuo bolševikinio teroro. 
Jis buvo gavęs sakytą telegramą 
pasiskaityti iš paties laiškane
šio, kuri buvo sutikės Laisvės 'C
Alėjoje, eidamas liepos 23 d. ry
tą į Finansų Ministeriją.

šiuo tad būdu sakyta telegra
ma virto tuo, kuo norėjau, kad 
ji taptų — painformavimu tau
tos apie mano, kaip jos pilnatei
sio atstovo Berlyne,- pareikštą 
protestą Vokietijos vyriausybei 
prieš Sov. Rusiją dėl šios pasta
rosios agresijos prieš Lietuvą. 
Apie tą mano žygį buvo tuoj pa
sklidusi žinia visame Kaune, iš

kur ji greitai persidavė ir Į pro
vincijos miestus ir miestelius, 
tuo būdu virsdama tikru signa
lu ryžtingesniesiems tautos ele
mentams organizuotis vyriškam 
pasipriešinimui bei naujai kovai 
atkurti Lietuvos valstybinį su
verenumą su ginklu rankoje, kai 
tik bus susilaukta tam tinkamos 
progos.

Pastatyta prieš tokį faktą, 
marijonetinė Paleckio vyriausy
bė sovietinio okupanto reikala
vimu tuojau griebėsi priemonių 
nušalinti mane nuo Lietuvos 
dipl. atstovo Berlyne pareigų, ne
norėdama suprasti, jog jos ne
laikiau jokia teisėta ir nepri
klausomos Lietuvos vyriausybe 
ir kad bet kokius jos potvarkius 
nelaikiau man privalomais arba 
vykdytinais. Iš to buvo išsivys
čiusi savotiška popierinė kova 
tarp sovietinio okupanto diri
guojamų Kauno marijonečių ir 
Lietuvos dipl. posto Berlyne. Po 
to, kai rugpiūčio 3 d. Aukščiau
sioji Sovietų Taryba savo ant
spaudą ant Lietuvos nepriklau
somybės sunaikinimo jau buvo 
uždėjusi, tolimesnį sakytos ko
vos vykdymą perėmė Sov, amba
sada Vokietijoje, pavartodama 
iš dalies gangsteriškus metodus 
mūsų Pasiuntinybės rūmams už
grobti. Kai tai nepavyki, ji 
statė griežtus' reikalavimus vok. Į 
Užs. Rkl. Min-jai, kad vokiečiai 
priverstų mane iš tų rūmų pa
sitraukti. Rugpiūčio 14 d. bu
vau vokiečių priverstas Pasiun
tinybės'rūmus-palikti. Kaip ta 
kova buvo faktiškai išsivysčiusi, 
esu plačiau aprašęs savo atsi
minimuose “Lietuvos Nepriklau
somybės Sutemos” (žiūr. skyrių 
“Protesto Balsas”).

Prieš pasiunčiant Pasiuntiny
bės rūmų raktus, vok. Užs. Rkl. 
Min-jos protokolo šefui von 
Doernbergui, kaip jis to buvo 
paprašęs, iškraustėme reprezen
tacines jos patalpas ir visą, kas 
buvo vertingesnio, į vieną bal
dų palaikymo firmą, norėdami 
tai apsaugoti nuo sovietinių už-

Fotografas pagavo gan greit važiuojančius vaiku lenktynių- automo
bilius, kurty šioje nuotraukoje yra keturi. Priekyje — Jaff Oven- 

house, 9 mėty amžiaus.

JAV IR KANADOS MOKYTOJŲ
IR JAUNIMO STUDIJŲ SAVAITEfe-

šią vasarą jau penktus me-(skaita “Kalbos kūryba ir so
tus renkasi studijoms Į Daina- vietybės Lietuvoje”. 8 vai. 
vą JAV ir Kanados lietuviai.vak. šv. Mišios, laikomos kun. 
mokytojai, ir antrus metus J. Vaišnio, S. J.
drauge su abiejų kraštų jauni- —- — - ---- -- -
mu, norinčiu pagilinti savo Ii- bus <st Barzduko paskaita 
tuanistines žinias.

Studijų
rugpiūčio 15 d., sekmadienį, 6 
vai. vakare prof. A. Salio pa-

Pirmadienį, rugpjūčio 16 d.,

tus von Doerribergas ~’*rusams 
perdavė ir jie jau galėjo Į Pa
siuntinybės rūmus Įsibrauti, 
juos rado ištuštintus, jos archy
vus sunaikintus arba išvežtus Į 
saugesnę vietą, o ant Pasiunti-

Kiekvieno taupytojo santaupos 
iki $20,000 yra apdraustos Fe- 
derabnėje taupymo ir skolini
mo korporacijoje. Dideli bend
rovės rezervai ir vadovybės pa
tyrimas užtikrina kiekvienam 
Mutual Federal taupytojai sau
gų ir nerūpestingą, taupymą. Be 
to, duoda patį didžiausią nuošim
tį už laikomas santaupas, kokį 
valdžia leidžia mokėti.

r
tarnautojai kviečia 
vius ir jų draugus atsilankyti 
ir apžiūrėti šios Įstaigos gra
žias patalpas ir pasinaudoti pa
tyrusiu prielankiu patarnavimu 
finansiniuose reikaluose.

S. S. Taupytojas

MOLJERAS
Progai pasitaikius, kara- 

I liūs paklausė rūmų dramaturgą 
ar jis patenkintas rūmų gydy
toju.

— Kodėl gi ne ? — atsakė Mol
jeras. — Mes dažnai pasikal- 
bam apie įvairias ligas, dakta
ras išrašo man Įvairių vaistų, 
kurių aš niekada nenaudoju ir 
todėl visada esu sveikas, — at- 

j sakė dramaturgas.

pa- 
-ne

ša 5 procentų metinį dividendą, j 
Už $10,000 pažymėjimus (cer- i 
tificatus), padėtus dviem me
tams ar ilgesniam laikui, mo
kame 6 procentų metinį dividen
dą. Dividendai visoms sąskai-. 
toms apskaičiuojami ir išmoka- Į 
mi kas 3 mėnesiai.

Petras Kazanauskas

Petras Kazanauskas, Mutual 
Federal Taupymo Bendrovės 
prezidentas, pranešė spaudai, 

I kad šių metų birželio 30 dieną 
bendrovės turtas išaugo į $25,- 
663,494. Tai nauja rekordinė 
suma, kurią ši taupymo bendro
vė pasiekė.

— Per paskutinius šešis mė
nesius mūsų taupytojai padidi
no savo sąskaitas ar perkėlė iš 
kitų bankų ar bendrovių ištisą 
milijoną dolerių. Bendrovės tur
tas per tą laiką padidėjo visu mi
lijonu. Kiekviena bendrovės vei
kimo sritis taip pat žymiai padi
dėjo, — pareiškė prezidentas.

Mutual Fedreal bendrovė yra 
viena didžiausiij vien lietuvių 
valdomų įstaigų visoje Ameri
koje. Bendrovė jau sėkmingai 
veikia 66 metus. Ji vykusiai ap
tarnauja Chicagos ir jos apylin
kių lietuvius taupytojus ir sko
lintojus.

— Mutual Federal bendrovės 
rezervai ir kiti fondai padidina

Mutual Federal bendrovė sėk
mingai vartoja naujas patobu
lintas skaičiavimo mašinas, ku
rios greičiau atlieka skaičiavi
mo darbus ir geriau patarnau
ja taupyto jams. Iš daugiau ne
gu 200 Cook apskrities taupymo 
bendrovių, Mutual Federal Chi- 
cagoje buvo pirmutinė, prisi
jungusi prie naujai Įrengto Fe-

Arturas Rubinšteinas buvo 
kartą paklaustas:

— Kas tamstai buvo sunkiau
siai, kai pradėjote mokytis skam
binti fortepionu?

— Mokėti mokslapinigiai, — 
šypsodamas atsakė muzikas.

BIZNIERIŲ KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE
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ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KAPINIŲ 
Sklypų Savininkų Draugijos GEGUŽINĖ Įvyksta 
sekmadienį, rugpiūčio 1, 1971 Bruzgulienes sode.

“Lietuvių k. rašyba”, prof. A. 
savaitė prašideda|Į^|jmo — “Lietuviu kalba JAV 

universitetuose”, prof. A. Salio
— “Tarptautiniai žodžiai lie
tuvių ir anglų kalboje (reikš
mė ir tarimas)”, prof. R. šil- 
bajorio — “Lietuvių literatūra 
tarptautinės literatūros švie
soje”.

Antradienį, rugpiūčio 17 d.:
R. Černius skaito paskaitą “Li
tuanistinis mokymas jauno mo
kytojo akimis”, prof. R. Šilba
joris — “Lietuvių patriotinė 
literatūra Lietuvoje”, prof. A. 
Salys — “žodžių derinimas ir 
valdymas sakinyje”, St. Barz- 
dukas — “Lietuvių k. rašyba”.

Trečiadienį, rugpiūčio 18 d.: 
J. Baublys — “Lietuvos reljefi 
nis žemėlapis’’, ,prof. A. Kli
mas — “Lietuvių k. mokėjimas 
ir kitos kalbos”, St. Barzdukas
— “Lietuvių k. kirčiavimas”, 
J. Kavaliūnas — “Lietuviško
jo švietimo aktualijos”.

Ketvirtadienį, rugpiūčio 19 
d.: St. Barzdukas — “Lietuvių 
k. kirčiavimas”, prof. A. Sa
lys — “Didžiųjų raidžių rašy
mas tikriniuose pavadinimuo
se”, A. Rinkūnas — “Parodo
moji pamoka su skaidrėmis ir 
kortelėmis”. J. Mikaila ir J. 
Našliūnas — “Rvšiai su Lietu
va”. . ’ _

Penktadienį, rugpiūčio 20 d.:
S. Jonynienė ir J. Plačas — 
“Naujieji vadovėliai”, prof. A. 
Salys — Seminarinis pokal
bis: “Mokykliniai kalbos klau
simai”, E. šikšniūtė - Vadopa- 
lienė — “Sportas ir lietuvybės 
išlaikymas”, St. Barzdukas — 
“Lietuvių k. kirčiavimas”.

šeštadienį, rugpiūčio 20 d.: 
St Barzdukas — “Priesaginių 
žodžių kirčiavimas”, dr. B. 
Nagys — “Lietuvio kova am
žių bėgyje’’. Svarstybos: “Lie
tuviškosios šeimos problemos”. 
Moderatorius A. Rinkūnas. Re
feratai: D. Garbaliauskienė, 
prof. A. Klimas, Br. Nainys, 
kun. J. Vaišnys, S. J., J. Vasiu- 
kevičius.

Sekmadienį, rugpiūčio 22 d., 
pamaldos ir studijų savaitės 
uždarymas.

Vienos paskaitos bendros vi 
siems, kitos skiriamos moky
tojams, o kitos jaunimui, ta
čiau visos vyksta atskiru lai
ku, nesikryžiuoja.

Studijų savaittės metu bus 
taip pat tautinių šokių kursai, 
vedami J. Matulaitienės ir G. 
Gobienės.

Kiekvieną rytą šv. Mišios, 
laikomos studijų savaitės ka
peliono kun. J. Vaišnio, S. J.

Vakarais bus laisvi pokal
biai, literatūros vakaras, dai-

nybės inventoriaus knygos ma
no padėtą užrašą sekančio turi
nio: i

— Rusų okupantų žiniai: Jūsų 
principai slopinti žmonių lais
vę, griauti kultūrą ir grobti sve
timą turtą. Jau pagrobėte Lie
tuvą, klastingai paglemžėte jos 
valstybinę nepriklausomybę, už
grobsite ir šiuos nepriklausomos 
Lietuvos rūmus. Bet teisingu
mas yra galingesnis už smurtą. 
'Atsiskaitymo valandos neišveng
site.

Lietuvos Nepaprastas 
SfcA- Pasiuntinys ir Įgal.

T" Ministeris
Pirmasis Lietuvos Kariuomenės

Kūrėjas - Savanoris 
Berlynas, 1940 m. rugpiūčio 14

(Bus daugiau)

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

1 Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

□sum r

nos, laužas. Literatūros va
kare dalyvauja solistė p. Pet
rauskienė, aktoriai L. Baraus
kas, St. Kielaitė-Kelečienė, J. 
Kelečius, muzikas St. Sližys. 
Laužas skiriamas laisvės ko
votojams pagerbti.

Studijų savaitės programa 
rūpinasi JAV LB švietimo ta
ryba ir Kanados LB švietimo 
komisija. Programos vadovas 
yra Br. Krokys (JAV), padė
jėja A. Kuolienė (Kanada). 
Ūkinių reikalų tvarkytojas A. 
Krutulis (JAV). Stovyklos ko
mendantas J. Mikšys (Kana
da) padėjėjas A. Markulis 
(JAV). JAV jaunimo į studijų 
savaitę verbavimu ir jo regis
tracija rūpinasi JAV LB Cen
tro valdybos vicepirmininkas 
J. Gaila ir JAV įLB švietimo 
tarybos nariai A. Valaitytė ir 
J. Tamulis.

Visuomenė maloniai kvie
čiama dalyvauti.

JAV LB Švietimo taryba ir 
Kanados LB Švietimo komisija

Bus lietuviškų valgių, gardžių gėrimų, šokiams gros žinomas 
GEORGE JONIKO orkestras. Maloniai visus kviečia dalyvauti 
komisija ir valdyba. PRADŽIA 12 VALANDĄ

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 $5,000, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

UNIVERSAL

I1I1I1III1IIIIIIIII1I11II1IIIIII1XEE1SZ

i

Frank Zom, President

PER ANNUM PER ANNUM

o PER ANNUM PER ANNUM PER ANNUM

ll>SU«f 0

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

1

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Nu
1914 metų

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

4r ateityje? ** - *
Sąskaitos apdraustos iki 

$20.000

MIDLAND
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50SC2 

PHONE: 254-4470

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Chicago Savings
m d Lota Aiioclitlti TOUR SAYINGS

INSURED
UP TO

f >
t II %’

^//

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

JOHN PANEL, Sr. Chairman of th« Board Mrs. PHIL

HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. It Fri. 9 to 8. Sat

PAKEL, President

GR 6-7575
9 to 12:30
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Tuščios kalbos apie maisto gamybą
Komunistų partijos generalinis sekretorius Leonidas 

Brežnevas ir Sovietų Sąjungos premjeras Aleksei Kosy
ginas prižadėjo šiais metais užversti Rusijos ir Lietuvos 
maisto krautuvių lentynas įvairiausiomis prekėmis. Tuoj 
po Maskvoje buvusio komunistų partijos suvažiavimo 
išėjo įsakymas rūpintis maistu iš pat pavasario.

Pavasaris jau praėjo ir vasara įpusėjo, bet krautu
vių lentynos vis dar tuščios. Ankstyvų daržovių ir vaisių 
sezonai jau atėjo ir praėjo, bet krautuvėse jų nesimatė. 
Saločius, ridikėlius, svogūnus, ir kitas daržoves valgė 
tiktai tie, kurie galėjo jų pasisodinti. Vyšnių obuolių ir 
ankstyvų kriaušių Lietuvoje buvo, bet krautuvėse jų 
nesimatė. Jau sugrįžusieji turistai pasakoja, kad visi čia 
vaisiai ir daržovės lietuviams yra tiktai skanėtas, 
labai retai pasirods ant stalo. Kas pajėgta sudo
roti ir išvežti į maisto supirkimo kooperatyvų! san
dėlius, tai buvo išvežta sovietų policijai, kariuomenei ir 
įtakingesniems komunistų partijos nariams, bet ne pla
tiems gyventojų sluoksniams.

Lietuvoje jau noksta rugiai, avižos, miežiai. Jau 
metas pradėti šienapiūtę ir sudoroti gražiai augančius 
dobilus. Sovietų valdžia nieko nesakė dėl netinkamo dar
žovių ir vaisių paskirstymo, bet rusai labai susirūpino 
šių metų derliumi Šiuo reikalu griežtą įsakymą gavo ne 
tiktai įvairios atsakomingos ministerijos ir žynybos, bet 
taip pat ir pati "tarybinė” vyriausybė. Praeitą trečia
dienį, liepos 21 dieną, į Vilnių buvo suvežti įvairūs ko
munistų partijos pareigūnai. Jiems buvo duoti konkre
tūs įsakymai, kas daryti, kad šiais metais laiku būtų su
imti pašarai ir javai. O Tiesos įžanginis šitaip atsiliepia 
apie Maskvos “susirūpinimą gyventojų reikalais” ir šių 
metų derliaus suėmimu:

“Darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji ko
mitetai nepakankamai nagrinėja ir sprendžia liau
dies vartojamų prekių gamybos plėtimo, prekybos 
gerinimo, taip pat darbo žmonių kultūrinių poreikių 
tenkinimo klausimus.

Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba, vadovau
damasi TSKP XXIV (Tarybų Sąjungos Komunistų 
Partijos 26-to) ir Lietuvos KP 16-to suvažiavimų 
nutarimais, siekiančiais žymiai pakelti darbo žmo
nių materialinį ir kultūrinį gyvenimo lygį, nutaria:

1. įpareigoti Lietuvos TSR Ministrų Tarybą,

trims mėnesiams _________ $6.00
vienam mėnesiai$2.00

Kanadoje:
metams  $22.00 
pusei metų $12.00 
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
metams $23.00 
pusei metų $13.00 
vienam mėnesiui  $350

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Valstybinę plano komisiją, ministerijas, žinybas, 
miestų ir rajonų darbo žmonių deputatų tarybų 
vykdomuosius komitetus: a) koordinuoti liaudies 
vartojamų prekių gamybos plėtimą įvairiose, pramo
nės šakose; b) didinti gamybos efektyvumą ir nuo
lat kelti darbo našumą mokslo bei technikos pažan
gos pagrindu, maksimaliai panaudoti visus vidaus 
rezervus liaudies vartojamų prekių gamybai bei jų 
asortimentui plėsti” (Tiesa, 1971 m. liepos 22 d., 
1 psb).
Įsakymas paruoštas ne tiktai paprastiems kolchozi- 

ninkams, kurie, dirbdami vergų darbą, vieninteliai ga
lėtų padidinti maisto produktų gamybą, bet pačiai mi
nistrų tarybai, kad ji viską prižiūrėtų. Tas pats įsaky
mas liečia dar vieną labai svarbų “komunistinės veiklos” 
elementą: būtent pasigyrimą. Iki šio meto dar nieko ne
pajėgė pagaminti, bet šumauskas jau iš anksto įkinkė 
visą komunistinę spaudą, kad pasiruoštų rašyti apie bū
simą maistą ir kitus buitinius poreikius. Ta pati Tiesa 
tame pačiame nutarime turi dar tokį paragrafą:

“Įpareigoti respublikinių laikraščių bei žurnalų 
redakcijas, miestų bei rajonų laikraščių redakcijas, 
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinį televizi
jos ir radijo komitetą. Valstybinį kinematografijos 
komitetą operatyviau informuoti visuomenę apie 
pradėtas gaminti liaudies .vartojamas prekes, jų 

savybes”. (Ten pat).
Maistas dar nepagamintas, sandėliai dar tušti, krau

tuvėse nieko nėra, bet jau paruošta visa propagandos 
aparatūra garsinti “komunistinius laimėjimus”. Ne vie
ną kartą gerai organizuota propaganda padėjo Maskvai 
laimėti mūšį. Iš visko matyt, kad šiais metais, kaip ir 
ankstyvesniais maisto ir apavo krautuvės bus tuščios, 
kaip jos buvo tuščios per ištisą pusę šimto “komunistinio” 
šeimininkavimo metų. Sovietų valdžia gali užversti vieną 
krautuvę maisto produktais, suvaryti televizijos ir kine
matografijos propagandistus, nufotografuoti vyšnią 
valgančią moterėlę ir paskelbti visai Lietuvai arba nėt 
visai Rusijai “didelį laimėjimą”.

Būtų protingiau, jeigu visus sovietinės propagandos 
tarnautojus išvarytų maisto gaminti. Pagamintas mais
tas žymiai daugiau pakeltų rusų prestyžą, negu geriau
siai suplanuota propaganda. Amerikos prekių katalogas 
yra galingesnis, negu sovietinė propaganda.

VL. BAKUN AS

Pastabos iš tolo
Ar mūsų diplomatines tarnybos dienos jau suskaitytos?

Prieš keletą metu vienoje šei
moje, lietuvišką spaudą sekan- 

‘tis gimnazistas buvo paklaus
tas, kokioje srityje jis norėtų 
padaryti karj erą ? Atsakymas: 
“norėčiau būti Lietuvos atsto
vu”. Kodėl? Dėl to; “...kad nie
ko nereikia dirbti ar veikti, kaip 
tik lankytis kitų kraštų diplo- 

■ matų priėmimuose, arbatėlėse, 
•sukaktuvėse, pagerbtuvėse, pa
čiam surengti vieną kartą me
tuose (vasario 16) priėmimą ir 
tai viskas...”.

Sekant mūsų spaudą, beveik 
taip ir atrodo Lietuvos atstovo 
veikla Washingtone, D. C., nes 

j jei jis ką savo tarnybos eigoje 
i daro daugiau, apie tai savoje 
spaudoje nematome, vigą ta tar
nyba apgaubtą, paslapties šydu, 
kad nesužinotų‘bolševikas —- Lie 
tuvos okupantas... Bet tikrumo
je — bolševikui, Lietuvos oku
pantui, mūsų atstovo bet koks 
judesys labai gerai žinomas, jei 
ne okupanto šnipų veiklos pagal
ba, tai — pačių amerikiečių ple
pumo, atvirumo ir “konstituci
nio dėsnio”, kad “pilietis turi 
teisę žinoti viską”.;. Taip; čia 
Amerikoje ir-skelbiama viskas. 
Kas likusiame: pasaulyje būtų 
klasifikuojama net valstybės iš

davimu, gi į Pentagono slap
čiausi dokumentai paskelbti victo 
tory for the press” (konsttuci- 
ne) priedanga...

Mūsų diplomatinėje tarnybo
je — paprastas lietuvis neturi 
jokios informacijos “...kaip, kas, 
kur, kada, dėlko, kiek ar iš viso 
ir t. t. ir t. t....” žodžiu — nei 
kiek daugiau, kiek anas lietuvis 
gimnazistas... Bet visai nese
nai, š. m. birželio mėn. 17 d. lai
doje, milijoninio tiražo “Los An
geles Times” (pats didžiausias 
dienraštis Amerikos Vakaruose) 
paskelbė straipsnį, pirmame pu
slapyje, pavadintą “Lest Na
tions”, “The Diplomats — only 
the U. S. really cares”. Jame, 
lyg anuose slaptuose “Pentago
no dokumentuose” atidengiama 
mūsų diplomatinės tarnybos 
“paslaptis”, kuri bent iš to tar
nybos pusės iki šiol labai stro
piai buvo saugoma nuo lietuviš
kosios visuomenės — šiapus ir 
anapus... Nežinau, ar anas, gim
nazistas tą straipsnį skaitė, bet 
jeigu taip, tai esu tikras, kad 
jo noras kopti Lietuvos atsto
vo karjeros pakopomis bus tik
rai sumažėjęs, jeigu jau ne vi
sai praėjęs, nes tame straips
nyje labai nedviprasmiškai pa
sakyta, kad... Baltijos kraštų 
dtiplomatinės tarnybos dienos 
(ir pinigai) jau suskaityta...

Alan nekartą kilo klausimas, 
kodėl mūsų diplomatinėn tarny
bon “neįliejama naujo kraujo”
— esamus diplomatus pakeičiant 
jaunesniais, kurie turėtų ne tik 
daugiau energijos, bet ir supra
timo, kas iš tikrųjų Lietuvoje 
yra įvykę jų akivaizdoje. Nes 
mano supratimu, kai kurie da
bartiniai mūsų diplomatai jau 
yra atgyvenę savo karjeros die
nas, normaliais laikais jie se
nai būtų buvę pakeisti kitais ir 
jau daug metų (kai kurie) bū
tų besisupę pensininko kėdėje... 
Bet tik dabar, perskaitęs tą “Los 
Antgeles Times” straipsnį su
žinojau, kodėl taip nėra, būtent
— kodėl niekas mūsų diploma
tinėje tarnyboje negali būti pa
keistas kitu. Nežinau, kuo rem
damasis to straipsnio autorius 
Robert C. Toth (spėju — infor
macija iš Amerikos Užsienio 
Reikalų Ministerijos) sako, 
kad: “...vien tik asmenims, ku
rie kaip, diplomatai buvo paskir
ti prieškarinių vyriausybių (Bal
tijos kraštų. V. B.) Amerikos 
vyriausybės yra leista išlikti to
je tarnyboje...”. Pastebima, kad 
jauniausias (Baltijos kraštų 
diplomatų tarpe. V. B.) yra 61 
metų amžiaus ir... “kad kur kas 
daugiau... “užšaldyti piniginiai 
ištekliai nėra neriboti...”. Iš 
“...initially several million dol
lars each frozen during the 
war...”. Kiek tai liečia mus, lie
tuvius, nepriklausomos Lietuvos

Metaliniai paukščiai virš Buenos Aires Plaza Italia išbaidė balan
džius, kurięi šimtai gyvena aikštės paminkluose. Helikopteriy pa

radas įvyko Argentinos nepriklausomybės dienos proga.

diplomatinė tarnyba, pagal to 
straipsnio informacijas, yra pa
ti skaitlingiausia, turtingiausia 
ir aktyviausia... Matykite, (pa
gal tą straipsnį), pati mažiau
sia išlaidų sąmata atleidžiama, 
kiekvienais metais, iš tų užšal
dytų fondų yra Estų diplomati
nei tarnybai — 75,000 dolerių. 
Gi Lietuvos diplomatinei tar
nybai, kuri be dviejų žmonių 
Washingtone, dar turi konsulus 
Čikagoje ir New Yorke, be to, 
dar — garbės konsulus-Los An
geles ir Bostone — kasmet at
leidžiama 150,000 dolerių. Be sa
kytų diplomatinės tarnybos žmo
nių Amerikoje, taip sakoma mi
nėtame straipsnyje, iš tų fondų 
(sąmatų) remiami dar daugiau, 
negu 30 kiti (Baltijos kraštų) 
diplomatai, vietose — nuo Lon
dono iki Vatikano ir Montevi
deo...

Straipsnyje teigiama, kad 
Amerikos Užsienio Reikalų Mi
nisterija labai rūpestingai Bal
tijos kraštų diplomatus kviečia 
į oficialius: priėmimus kaip pvz. 
Prezidento priėmimą' užsienio 
misijų.šefams, kur, esą, jie (Bal
tijos kraštų diplomatai) visiš
kai ignoruojami sovietinių dip
lomatų... Užsienių Reikalų- Mi
nistras (Sekretary of State) ne- 
praleidžiąs progos kiekvienais 

•metais, tų kraštų tautinių šven
čių proga, pasiųsti tiems diplo
matams sveikinimus su patikri
nimu, kad Amerika ir toliau ne
pripažįsta jų kraštų aneksavi- 
mo ir kad Amerika ir toliau lai
kosi mažų kraštų laisvo žmonių 
apsisprendimo principo, ir t. t. 
ir t. t. Tie diplomatai niekada 
neperduoda vyriausybių pra
nešimų, bet būną labai aktyvūs, 
kai Baltijos kraštai atsiduria bet 

kokiuose sunkumuose. Pavyz
džiui, sakoma tame straipsnyje, 
Lietuvos charge d’affaires Juo
zas Kajeckas buvo nepaprastai 
aktyvus, kai lietuvis jūrinin
kas mėgino pabėgti, prašydamas 
globos Amerikos pakrančių ap
saugos laive, iš kurio jis rusų 
jūrininkų jėga buvo grąžintas 
į rusų laivą.
.Tarp kita ko, tame pačiame 

straipsnyje sakoma, jog tie Bal
tijos kraštų diplomatai pripažįs
ta, kad jų “mirusios” vyriausy
bės buvo autoritarinės ir pakan
kamai realistai, sutinką, kad jie 
daro labai mažai įtakos Ameri
kos užsienio politikai... Kiek tai 
liečia “politiką” sakoma, kad 
kiek svaros tos etninės grupės 
sudaro kai kuriose valstijose. 
Tos grupės nesą didelės skaičiuo
se didžiausia — lietuvių 1 iki 
L5 milijono, 50,000 latvių ir 25,- 
000 estų.

“Time running but” — sako
ma, tame straipsnyje. Tas “ano
malous limbo” (Baltijos diplo
matų) tęsis, dar kurį laiką. Bet 
jei jų (Baltijos diplomatų) pri
pažinimo taisyklės (rules), ir ne
bus- pakeistos, tas negali tęstis 
neribotą laiką. Laikas ir pini
gai išsek (Time and money will 
run out). .

Straipsnis baigiamas šitaip: 
Kai čia nebus Baltijos kraštų 
.pasiuntinybių, menkas Sovietų 
- Amerikos santykių lilginimas 
bus pašalintas. Maskva yra ne
atiaidi ■ mėginimuose išgauti 
Amerikos pripažinimą, — teisei 
į tas tris mažas valstybes. Ei
nama taip toli, kaip pvz. kad so
vietai kelia Amerikos teismuo
se bylas išgauti čia mirusių imi
grantų palikimus, kai nebūna

(Nukelta į 5 psL)

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS 
į

Užmirštoji Dievo gatvė
4

Per tą trumpą laikotarpį turėjo ketu- 
rius kultūrinius pabendravimus su meni
ne programa ir muzika. Paskutinis toks 
kultūrinis parengimas įvyko Motinos Die
nos proga Balio Pakšto svetainėje, sutel
kęs gausų atsilankiusių skaičių ir davęs 
pelno. Jų jaunimo prieauglis turi suorga
nizavęs jau gerą orkestrą. Jau ir iš kuklių 
pajamų spėta kad ir nestambiomis sumo
mis paremti Jaunimo Centro namų praplė
timo statybos darbus, parėmė ir Vene- 
cuelos lietuvių veiklą per čia Amerikoje 
besilankančius jų atstovus, aukojo labda
rai ir kitiems Lietuvos reikalus ginan
tiems veiksniams. Nors ir nedaug, bet ne
buvo pamiršta nė spauda, radijas bei kiti 
svarbesni reikalai.

Be veiklos kultūriniame bare ši draugi
ja turi tikslą palaikyti ryšį su dar pasiliku
siais Venecueloje lietuviais ir čia ugdyti 
savitarpinius ryšius. Padėti, kiek Įmano
ma, į vargą patekusiems jos nariams, ar 
pagelbėti iš Venecuelos atvykusiems čia 
įsikurti: susirasti butą, darbą. Ir ligoje 
norima parodyti tą solidarumo jausmą ap
lankant ligoninėje sergančiuosius ir Įtei
kiant gėlių. Reikia manyti, jog toks gra
žus draugijos augimas, jos gyva veikla 
skatina ir teikia Gegužiui malonumo prisi

dėti prie to darbo, nesigailint nė laiko, nė 
jėgų-

Saulė išdildė jau namų šešėli, po ku
riuo mes buvome pasislėpę nuo jos lieps
nojančio veido. Buvo danguje pasirodę 
besitelkią debesys, nors ir dar maži. Bet 
ir jie greit, rodos, išsigando, išsidraikė 
baltomis gijomis, ir greit visai ištirpo, pra 
nyko tose mėlynose dangaus ganyklose. Į 
namus grįžti dar nenorėjau, kad nereikė
tų snausti, ar nuoboduliu kamuotis. Pa
sukau Į Lituanikos gatvę.

Gatvė apsodinta medžiais sudaro ma
lonų vaizdą. Galima prisidengti jų šešė
liais ir nuo varginančių saulės spindulių. 
Visa ši gatvė, galima sakyti, vien tik lie
tuvių apgyventa. Kitų tautybių čia tebuvo 
Įsikūrę vos 'tik vienas kitas. Dabar jau 
daugiau Įsimaišo , kaip ir visame Bridge- 
porte meksikiečių, portorikiečių ir nuo 
barzdotojo Kastro pabėgusių kubiečių. Ži
noma, jei negraužtų rūpestis saviškių ei
lių retėjimu, nebūtų galima jais perdaug 
skųstis. Jie irgi žmonės, ir daugelis jų vi
sai padorūs ir sugyvenami. Gal kiek dau
giau rūpesčio su jų gausaus prieauglio pa
augliais. Jų neįstengia, ar gal ir nenori, 
jų tėvai sutvarkyti. Bet ir mūsų pačių 
paaugliai kelia nemažai rūpesčių.

Matau — iš savo koplyčios išeina lai
dotuvių direktorius Antanas M. Phillips. 
Eina ramiu žingsniu. Toks aukštas, liek
nas nesulinkęs, nors jo galva jau pabalu
si kaip šerkšnas. Atrodo, jog savo jude
sius išlaikęs, kaip jaunystės metuose. Jo 
visa išvaizda atsispindi rimtu iškilmingu

mu. Galėtų kas iš. išvaizdos pagalvoti, 
jog jis ir jaučiasi išdidus. Bet to nėra jo 
elgsenoje. Jis net pastebėjęs, pats pirmas 
pasveikina savo kaimynus, pažįstamus. 
Taip pat džentelmeniškai elgiasi ir pirmą 
kartą su kuo susitikęs. Dėl jo nuoširdumo 
jį mėgsta žmonės, ir kaip dar žmonių tar
pe sakoma, jį myli kaip gerą žmogų, gerą 
lietuvį. Daug nesuklysime sakydami, 
jog jį myli ir mirusieji. Jam tenka palai
doti daug, daugiau nei kitiems jo profe
sijos kolegoms. Nėra godus prie pinigo. 
Juk ne paslaptis, kad ir mūsų tarpe mirš
ta žmonės beturčiai. Mirdami jie nieko 
daugiau nepalieka, kaip tik savo palai
kus, kuriuos juk reikia palaidoti. Dėl lie
tuviško solidarumo ir dėl Dievo ir artimo 
meilės jausmo, jis daug yra padėjęs tokių 
žmonių paskutinėje kelionėje Į amžinybę. 
Atlieka tą paskutinį patarnavimą ir to
kiems vargšams, juos palaidodamas Tau
tinėse ar šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Jis nesigraužia, kad iš tokių laidotuvių 
jam jokio uždarbio nelieka ir neretu atve
ju tenka pačiam pridėti būtinoms laidotu
vių išlaidoms apmokėti.

Gal pasiguodžia, jog jam iš pasi
turinčiųjų vis šiek tiek lieka už atliktą pa
tarnavimą. Nešykštus jis ir mūsų tauti
niams kultūriniams labdaros reikalams. 
Kartais ir stambesnes aukos nepagailėda- 
rhaš. Taip, sakysime, braugo skiriamai 
literatūros premijai paskyrė visą tūkstan
tinę. Viena žinau, jog jis nemėgsta, kad 
kas apie jo gerus darbus kalbėtų, o ypač 
rašytų. Tikrai bus nepatenkintas, kad aš 

tai ėmiau štai ir parašiau. Ką padarysi, 
mes plunksnos žmonės irgi turime savo 
pareigas atlikti. Negi mes turime rašyti 
tik apie blogus ir nedorus žmonių darbus. 
Juk visi žino, kad gražūs pavyzdžiai žmo
nes patraukia ir juos paskatina tais pa
vyzdžiais sekti. Tegu mano pasiteisinimui 
bus prisimintas tas evangeliška šviesa nu
spalvintas posakis: “Kai žmonės mato ir 
užsimerkia, girdi ir nekalba, tada praby
la ir šaukia akmenys... ”

Beja, bijau, kad nepamirščiau, jog 
Lituanikos gatvė menamai esanti ir antro
jo transatlantinio lakūno, Felkso Vaitkaus 
gimtoji vieta. Man Aleksas Zalatorius kar
tą yra pasakojęs, kad jo tėvas turėjęs tame 
bloke krautuvę, būtent tarp trisdešimt 
trečiosios ir ketvirtosios gatvės. Tai esąs 
tas pats jo sūnus Feliksas Vaitkus, kuris 
perskrido Atlantą, bet savo lėktuvu vis- 
tiek nepasiekė Kauno, kaip buvo užsimo
ta. Nusileido Airijos ganyklose. Galvojau 
tiksliau pasitikrinti, bet dėl laiko stokos 
nebuvau dar susiieškojęs tokių senesnio 
amžiaus žmonių, kurie plačiau ir tiksliau 
būtų galėję papasakoti.

To Įvykio metu aš kaip tik gyvenau 
Kaune ir pats mačiau, kaip buvo sutiktas 
transatlantinis lakūnas, nors ir ne tuo pa
čiu lėktuvu atskridęs, jau iš Airijos. Buvo 
džiaugsmo matyti jį gyvą ir sveiką. ■ Atsi
menu, kaip jis tada sujaudintas kalbėjo, 
jog, kur jis kada bebūtų, visada regėsiąs 
savo tėvų gimtąją šalį, Lietuvą. Ir ką jis 
kada bedarysiąs, jo širdyje visada bus gy- 

vas tas šventas žodis — Lietuva, kurios 
garbei ir jis savo skrydį aukojąs.

Transatlantinis lakūnas Feliksas Vait
kus savo viešnagės metu buvo apgyven
dintas Lietuvos viešbutyje. Mano didelis 
smalsumas davė drąsos ir man ten Įsibrau
ti ir pasikalbėti su juo. Kalbėjo neblogai 
lietuviškai, žinoma su ryškiai skamban
čiu amerikietišku akcentu ir, žinoma, tar
miška tėvų kalbėta kalba. Paskui mačiau, 
kaip jo žmonai atvykus į Kauną, jis vieno
je labdaros organizacijos suruoštoje rink
liavoje kartu su savo žmona rinko aukas 
gatvėje. Žmonės prie tos rinkėjų poros taip 
veržėsi su aukomis, kad susidarydavo 
spūstis, ir žinoma ten metami pinigai ne
buvo pusličiai, kaip buvo Įprasta. Rodos, 
ar ne kelis kartus jam teko keisti rinklia
vos aukų dėžutę.

Vėliau paviešėjęs ir pardavęs savo isto
rinį lėktuvą Lietuvos aviacijai, išvyko vėl 
Į Ameriką. Rusai bolševikai, užėmę Lie
tuvą, šį lėktuvą greit pasiskubino išgaben
ti į Rusiją. Feliksas Vaitkus, kaip žinoma, 
prieš keleris metu mirė Vokietijoje, Wies- 
badene. Tada jis tarnavo ten Amerikos 
karo aviacijos bazėje pulkininko laipsniu. 
Jo palaikai buvo parvežti ir palaidoti Ame 
rikoje, bet ne Čikagoje.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “Naujienas”
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M. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, HOSllS 
IR GČRKLfS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso teirfu PRospect 8-3229 

'Read, telefu WAlbrcok 5-5076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

įuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

fUu teL 239-4683

DR. K. G. BAtUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6449 So» Pulaski RxL (Crawford 

Medical Building), TeL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitari mą^ 

Jei neauuliepia, Skambinti 374-8U12

lelofu PRospect 8-1717

DR. S. B1EZIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
vaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
uaiai antrarn^niaiĮĮ įj penktadieniais, 
ireciad. ir sekmad. olisag pT^aryrsa 

Ražu 3241 WEST 66th PLACE ■ 
Phons: Republic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SETON 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fcx Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. fifth BRAZIS 
rnrsiciAN ano Sukueqn 

2434 WEST 11st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5649 

Rezidu 366-2233 
OFISO VALANDOS;

firmaditmiais u Reivuuia. 1—7 vaL, 
<uuau., penatadieių nuo 1—5, tree. 

Lr sesiaa. Ukun susitarus.

Raz. Gl 8-0873

DR. W. M. E1S1N - ESINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamDinci ML 3-ovul.

Brighton Parkas
Aną vakarą turėdamas reika

lą užsukau į Talman svetainę 
bei svečių užeigą 4500 So. Tal
man Avė. Ponia Vengeliaus- 
kienė, turėjusi šią vietą per dau
gelį metų, pardavė ją p. Kazi
mierui ir Petronėlei Valanti- 
nams. Na, kaip paprastai sako
ma apie naują šluotą, kad ji ge
rai šluoja, tai atsitiko ir su nau
jais šio biznio šeimininkais. Nors 
palyginti dar neseniai jie Čia pra
dėjo šeimininkauti, bet jau su
spėjo daug gražaus darbo atlik
ti. Svečių užeiga praplatinta, lu
bos nuleistos žemiau, barai ir 
kostumerių krėslai nauji ir la
bai įdomūs. Gėrimų specialus 
sandėlis patogus ir gerai supla
nuotas. Taip pat visur matosi 
švarumas, gražumas. P. Valan- 
tinai sako, kad kiek pailsėję 
pradėsią gražinti svetainę, kad 
organizacijų susirinkimams ar 
šiaip pobūviams būtų smagu čia 
pabuvoti. Man atrodo, kad jų 
malonus bičiuliškas patarnavi
mas jiems užtikrins pasekmin- 
gumą tame versle. To aš jiems 
ir linkiu. Valantinai ne tik yra 
gražių darbų mėgėjai, bet ir ge
ri mūsų spaudos rėmėjai. Jie 
užsirašė Naujienas. Naujienų 
vardu dėkoju.
Brighton parko apylinkėje gy

vena labai daug mūsų tautiečių.

------------

GRAD1NSKAS
į VĖSINTUVAI į 

KIEKVIENAM
NAMUI, NORS IR SENAM j

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS L1ETUVJ1l - =2

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS;

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

Ofiso tolu Portsmouth 7-6000 
Razid. tolefu GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. 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.

kPERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

DR. LEONAS SEIBUTIS
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

- IĮ
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA, [

1490 kiL A. M. j 
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma ( 

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

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

CHICAGO, ILL. 60529
6 ....... ...... >

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tok 925-8296

Valandos- 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

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.

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71et STREET 
Ofiso telefz HEmiock 4-2123 
Razid. tehb'e. Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
T dažai Sp^iall pagalba kojom* 
' (Arch Supports) ir t L

Vii • p—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

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 15C 
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 Sc. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL, 60608

Japonijoje policija "tikėtus" ėmė 
kabinti prie veidrodžio plienine 
grandine, kurios savininkai negali 
nuimti patys, be policininko rakto. 
Po šitokio metodo įvedimo, daugiau 

surenkama baudų.

Kai kurie jų yra gerai įsikūrę, 
— turi gražius namus bei nešan
čius didelį pelną biznius. Dau
gumą gyventojų sudaro “pabė
gėliai” iš kitų lietuviškų kolo
nijų, kaip, pavyzdžiui, iš North 
Sides, Aštuonioliktosios, West 
Sides ir Bridgeport©.. Mat, stu
miami juodžių ir pusjuodžių, jie 
iš savo senų vietų turėjo pasi
traukti toliau į pietus, kaip tie 
paukšteliai į šiltus kraštus. Kiti 
iš Brighton parko jau bėga Į 
Marquette Parką ar dar toliau. 
O kur bėgimo bus galas, sunku 
pasakyti. Tik tiek aišku, kad 
mes visi norime susirasti bei tu
rėti vietą geresniam, patoges
niam gyvenimui. A. Jusas

PASTABOS IŠ TOLO
(Atkelta iš 4 psl.)

teisėto Įpėdinio Amerikoje. Pa
viršutiniškai atrodo, kad rusai 
tenori išgauti tokio palikimo tik 
pinigus, bet faktinai jie siekia 
sudaryti sovietinės jurisdikci
jos principą. Dvi tokios bylos, 
esą iškeltos: viena Kalifornijo
je, kita — Wisconsine.

Nežiūrint, kaip pesimistiškai 
ir negatyviai mus informuoja 
tas straipsnis, mes tą informaci
ją turime žinoti ir priimti to
kią, kokia ji yra,, bet kaip at
sakymą to straipsnio autoriui 
ir kitiems (ypačiai jo informaci
jų šaltiniui state departamente) 
norėtųsi pakartoti Lietuvos 
charge d’affaires Juozo Kajec- 
ko pareiškimas tame pačiame 
straipsnyje, kur po pastabos, 
kad “...be paminėto aktyvumo, 
Baltijos diplomatai savo svar- 
biasia role laiko — išlaikyti lais
vės idėją savo žmonėms” Juozas 
Kajeckas sako: “Tai yra mūsų 
pareiga. Jokia tironija nėra am
žina. Visa — anksčiau ar vė
liau sugrius, ir tai priklauso nuo 
mūsų ir nuo tų, kurie ateis po 
mūsų, palaikyti gyvą laisvės 
dvasią”.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

apsigyvenusių negrų namą 
šeštadienį kax kas padege. 
Negrai 5612 S. Marshfield gat
vėje gyvena jau visi metai. Kai

pc tuoj sudegė jy
garažas. pačię naktį užsi
degė ir kitas negrų namas 5723 
S, Paulina.

STANLEY VAINAUSKIS
Gyveno 7048 So. Fairfield Ave.

Mirė 1971 m. liepos 25 d., 4 vai. ryto, sulaukęs 84 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 67 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Ursula, pagal tėvus Budreckis, 2 dukterys: 
Stella Chebat, jos vyras Telesford, Sophie Damkus, jos vyras John, 
3 anūkės: Janet Eitutis, jos vyras Konstantine, Vivian Sibbert; Joanne 
Mouer, jos vyras Dr. Thomas, 2 proanūkės Aleksandria ir Rita Ei
tutis, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st SL
Ketvirtadieni liepos 29 d, 10 vai. ryto bus laidojamas Lietuvių 

Tautinėse kapinėse.’
Visi a. a. Stanley Vainauskio giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, dukterys, žentai, anūkai, proanūkai ir gamines.

Laidotuvių Direktorius A. Petkus, TeL GR 6-2345.

r

PAULINA V. IVAS-GUDAITYTĖ 
Gyveno 6921 So. Oakley Avenue

Mirė 1971 m. liepos 25 d. 5:00 vai. ryto sulaukusi 56 metu am
žiaus. Gimusi Chicago, m.

Paliko nuliūdę: vyras Antanas, duktė Carol-Ann Urban, žentas 
Donald, sūnus Charles, du anūkai, motina Ona Gudaitienė, 2 seserys 
— Ona Klimkiewicz su šeima ir Henrietta Petraitis, švogeris John ir 
jų šeima, teta Elzbieta Butwell ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Antradienį 6 vai. vakaro kūnas bus pašarvotas Lack ir Sūnų kop
lyčioje, 2424 W. 69th St.

Ketvirtadienį, liepos 29 d. 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Paulinos V. Ivas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
vyras, vaikai, motina, seserys, giminės.

Informacijai skambinti RE 7-1213 arba YA 7-1138.

NELLIE MATOZ - JUŠKAITĖ
< Gyveno Fort Lauderdale, Florida.

Anksčiau gyveno Chicago, Illinois
/k

Mirė Fort Lauderdale, Floridoje.
Paliko nuliūdę: vyras Peter, dvi dukterys — Grace Monkus ir Dcf 

rothy Roper, žentas Steve, du anūkai — Thomas P. ir Catherine bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 St.
Trečiadienį, liepos 28 d. 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios į 

Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Nellie Matoz giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
vyras, dukterys, giminės.

Laidotuvių Direktorius A. Petkus. Tel. 476-2345. 
**

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuviu Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti: ,

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

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

(PDTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUI .ES VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GELINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 80833 Ir PR 8-0834 J

.... ... ......--.------------ ---------- ---------

TtVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Trirf.: GRovriiiU 6-2345-S

1410 So. 50th Ave., Cicero
TeleT.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tek: Y Ards 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associaeijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

r

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: 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: Y Ards 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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— Dail. Barbora Morkūnienė 
lankosi rytinėse valstijose. At
lanto pakraščiais pravažiavo 
žavėtlamosi gražiais gamtos 
vaizdais ir nutapė keletą gam
tovaizdžių. Iš Kennebunk, Me. 
siunčia linkėjimus savo kole
goms ir pažįstamiems.

— Keiskimės į gėri — Aataip 
būsime pakeisti į blogį-, — 327 
Alvudo radijo paskaita ši ket
virtadieni, liepos 29 d., 11 vai. 
Sophie Barčus Radijo šeimos 
valandoj.

— Dail. Vida Krištolaitytė 
padovanojo BATUNui puiku 
savo kūrini, kurį bus galima 
laimėti Baltijos Festivalio me
tu.

— Edmundas Cibas, So. Bos
ton, Mass, yra Amerikos Lietu 
vių Tarybos vielinio skyriaus 
pirmininku. Savo kadencijų 
je skyrius parodė ypatingų 
veiklą esant tragiškiems Bra
žinskų ir Kudirkos įvykiams. 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
skyrius pasiuntė į Altos cent
rą 2,(MX) dol. Naujos skyriaus 
valdybos rinkimai įvyks šį ru- 
jdenį. Skyriuje dalyvauja dau
guma vietos organizacijų.

— Helen Kulber-Kulbokienė 
pATUNo direktorė specialiems 
^projektams redaguoja leidinį 
BATL'No antrajam Baltijos 
festivaliui, kuris įvyks šešta
dieni, rugpjūčio 21, latvių .so
dyboje “Priedainė” Freehold, 
N. J. Šio leidinio paruošime jai 
talkininkauja batuniečiai — 
latvis Ints Rpners ir estas Rein 
Virkmaa. Tas leidinys bus pa
dalintas veltui visiems, kurie 
tik atvyks i ši festivali. Leidi
nio išlaidoms apmokėti yra 
-renkami skelbimai ir pareiš
kimai. Yra dar vietos , ir kas 
pageidautų jame pasiskelbti, 
turi apie tai pranešti iki rug
pjūčio 1. United Baltic Appeal 
vardu. 2789 Schurz Ave., Bronx, 
N. Y. .10465 — Tet. (21 () 828- 
2237.

— Baltijos Festivalio proga 
įvyks ir tinklinio ’■ varžybos 
tarp lietuvių, latvių ir estų ko
mandų. Nepriklausomybės lai
kais varžybose visada pirmau
davo lietuviai. Pereitu metu 
festivalyje įvykusių varžybų 
nugalėtojai tapo estų rinktinė. 
Šių metų varžyboms lietuviai 
Timtai ruošiasi ir tikisi jas lai
mėti.

— Morkus Šimkus, Baltinio 
re, Md., parašė studiją apie lie 
tuvių įsikūrimą ir gyvenimo 
istoriją Maryland valstijoje. 
Studija bus išleista atskira 
knyga.

— Gimtasis Kraštas, Agit- 
propo laikraštis užsienio lietu
viams, veik kiekviename nu
meryje skelbia mirusių užsie
nio kai kurių lietuvių pavar
des antrašte “Kam teks jų pa
likimas?” Niekad neteko pa
stebėti, kad ten būtų skelbia
mi mirusieji Lietuvoje ir būtų 

I ieškoma užsienyje gyveną ar
timiausi giminės.

— P ola Lucas - Tendžiulytė 
buvusi rež. Juozo Vaičkaus 
Skrajojančio teartro artistė ir 
vaidinusi žymius vaidmenis 
įvairiuose scenos veikaluose 
Lietuvoje ir Amerikoje, dabar
tiniu metu gyvena Long Beach, 
Calif.

— Komp. Aleksandras Alek
sas, Waterbury, Conn., muzi
kos profesorius ir Lietuvių 
parapijos vargonininkas, įei
na i Amerikos Lietuviu Tarv- 
bos valdybą taip pat aktyviai 
dalyvauja vietos Altos sky
riaus darbuose atstovaudamas 
Katalikų federacijos organiza
cijoms. Jo vadovaujamas ge
rai išlavintas choras pasirodo 
įvairiuose bendruose’ parengi
muose. Savo ilgametėje dar
buotėje A. Aleksis yra daug 
nusipelnęs dėl lietuvybės išli
kimo ir Lietuvos laisvės.

— Juozas Olšauskas, daly
vavęs kartu su aktoriais V. Di
neika ir J. Dikiniu kompoz. A. 
Vanagaičio įkurtoje “Dzim-

VYTAUTAS IGNAS Jūratė ir Kastytis (Grafika)

dzi — Drimdzi” estradinėje 
grupėje, kuri buvo garsi viso
je Amerikoje, dabar gyvena 
Amsterdam, N.Y.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

INSURANCE GIRL 
Experienced — Matured 

CRANE SAVINGS & 
LOAN ASSOC. 

2555 W. 47th ST. 
LA 3-1083

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

i $150 per savaite, gaus tinkama blai
vi pora. BUTLERIS ir VIRĖJA, Su- 

’ augusių šeimoje iš 2 asmenų. Provin- 
; cijos rezidencija apie 25 mylios Į 
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.

MISCELLANEOUS 
Jvairūs Dalykai

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

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

— Lietuvos Dukterų Draugi- 
; jos gegužinė-piknikas rengia
mas rugpiūčio 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-

— A. a. adv. A. Repšio atmi- . 
nimui, vietoj gėlių, paaukojo 
ALT’ai $25.00 Valentina ir Fe
liksas Zubinai. . !

r

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 89th St, Chicago, EL 60629. • TeL WA 5-2787

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. V AL ANTINAS

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės Šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl^ 
kaina 2 doL

GAUNAMA "NAUJIENV” ADMINISTRACIJOJE

KNYGOS VAIKAMS LR JAUNIMUI

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Egų metų patyrimas.

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

■------------------------ — — -  

I
 SODYBŲ PIEVELĖS

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

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

j žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
g pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už £1.25. Jeigu 

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

siųsti tokiu adresu:
j i____________ __  . ----------- --------------------------- ■ ----------------------- ----- ■ >3

į NAUJIENOS,
I "** 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

r------------- --------------------------------- ------------------------------------------———------------- - ---------- --- - i.r . — i _ —■>
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REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia l-TIVl

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — N'OTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY /
INCOME TAX SERVICE ; ’

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
RETA PROGA!

Parduodami žemės sklypai po vieną 
ir po vieną ir pusę akerių šiaurės ry
tų Wisconsine. 10 mylių į pietus nuo 
apskrities miesto Marinette. Sklypai 
su 100 ir 150 pėdėų švarios, gilios 
ir žuvingos Peshtigo upės pakraščiu 
tik už Bagley’s Flowage. Sklypai pa
tikrinti ir Zoning inspektoriaus pri
pažinti tinkamais statyvai bei apsi
gyvenimui.

Kreiptis: A. MAČIULIS
Rt. 2. Box 204 /

Marinette, Wisconsin. 54143: 
Tel.: 715-789-2443

COTTAGE, PINE LAKE, LaPorte, 
Indiana — sandy beach, modern. 

$8,000 — call 442-7941

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

Montrose. KE 9-2927.
1—13 Apt.

SAVININKAS PARDUODA 5 kam
barių mūrini narna 20 metu senumo. 
Platus sklvpas. sutvertas. Marnuette 
Parke. 7309 So. Washtenaw Ave.

cher ir California, 12:25 — 44 
ir California, 12:30 — 55 ir Ca
lifornia, 12:35 — 63 ir Cali
fornia, 12:40 — 67 ir Califor- 

■ nia, 12:45 — 71 ir Fairfield 
prie Dukterų d-jos namo. Iš 
ten tiesiai i Bučo darža. Antra
sis autobusas bus 18 ir Halsted 
12:30 vai. ir tose pačiose vieto
se, tik puse valandos vėliau. 
1-mas autobusas iš Bučo daržo 
išvažiuoja 6 vai. vak., o antra
sis 7 v. v. Bilietai nuvažiuoti ir 
grįžti $2. Nuoširdžiai kviečia
ma visuomenė atsilankyti ir 
paremti Dukterų d-jos pirmąjį 
pikniką. (Pr.)

FARMS FOR SALE ' 
Ūkiai Pardavimui

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 bv owner.
LEO WETTSTEIN

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

— Rugpiūčio 9 d. automobi
liu važiuosiu į Hot Springs, 
Ark. Paimsiu keleivį, kuris pa
dėtų vairuoti mašiną. Tel. 376- 
8081. (Pr.)

” ----
T B R RA

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

V -----;

■ ” ■ ■ ■

APDRAUDŲ AGENTŪRA:— P. Dimgailos ramioje va
sarvietėje atostogas nebrangiai 
praleisite su geru poilsiu vasa- 

• ra ar rudenį. Vanduo malonus, 
i Kviečiame. Telef. 616-469-05553
P. O. Box 7, Union Pier, Mich.

Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir bizni®.
Patogios Išsimokė- 

Įimo sąlygos.
V I č I U S

6455 So. Kedzie Avė. P R 3-2233 '

SUGALVOTA — PADARYTA
SVEIKAS MEDINIS modemus vi

duj. graži gatvė, arti Maria HS., dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly
pas. $18.600.

9 KAMBARIU MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. SI8.950.

DU PELNINGI MŪRAI apie $17.000 
pajamų metams, Brighton Parke. Kai
na $50,000.

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

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

5 BOTU GELSVAS MŪRAS — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kamb.. virš $7.000 pajamų, 
du blokai parko. $47.000.

1^ AUKŠTO 20 metu mūras. Gra
žūs 2 butai, uždari dušu porčiai. nau
jas stekas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas. nlatus sklvoas arti mūsų. Naš
lė nenžoračf) — ^33 500.

PRIE BAŽNYČIOS ir rienuolyno 
dviem tutam 31 pėdu sklypas už 
SIOJOO.

Valdis? Real Estate
7051 Wash tęs aw Ave. RE 7-7200

9 PO'4 skiers ir n^s*o-
centrinis šildvmas, garažas, Brigh-

2 PO 5 w tuščias
41-^3 r’^rn-nLell

PUIKUS BUNGALOW. iren^as 
-klensq. garažas. Tnoi galima užim- 
H. 77-fa nri^ Cab’fo’mia Ave.

MATYTO RRAOTUVŽ ir 2 butai 
Brirbfnn Parke.

3 BOTAI !r xzxis patalpa Mar- 
SHPte Parko.

VALGYKLA ssi narni ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS. REALTY
WEST 43 STREET

CE 4^2336

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovvje, 
nlatus sklvnas. geros paiamos. 54 ir 
Damen aovlrnkėi. — $38.000.

IAB M GERAS 10 hutų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $89,000.

10 BUTU, mūras, alum, langai. šrl.‘ 
^azu. Oažus y a etatas. Apylinkė 
62-ra iy Talma<. TTk $79.500.

1% AUKOTO 12 metu mūrinis. S- 
lixna gaju, centrinis vėsinimas, gražiai 
irengtag rusva. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sMvbas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. 837 500

2 PO 5 yęftMSRS. Nauja šilima ga
ru. alumiiHaus langai. 2 automobiliu 
garažas. Mar<ueKe ' Parke. Tik 
$28.90C.

NERIS REAL ESTATE
3«0t WST 63rd STREET

TeL: 471-0321

7317 SO. FAIRFIELD 5 kambarių 
mūras ant 45’ sklvoo. Karšto van
denę šilima gazn. daug priedų, tuoj 
galima užimti. Savininkas.

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

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaiką mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N, Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra-i 
žus leidinys. $1,50. v

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dafl. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais .viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psl. Kaina 4 doL

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
saikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygiu. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo- 
Ju. vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų —- lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

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

------ ----- ---------- ,4,——

— -------------------------------------- X
A. a L INSURANCE A REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

*645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-3775

(Currency Erehaage ištaigoj)
Pigūs automobilių dnudimal.

----------------- -------------------------------------------

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ’ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 083
Chicago, III. 60632. T«L YA 74980

A. T V E R A S '
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas
26^6 WEST 6Hh STREET

TeU REpublk 7-1941 
________________________________z

NAUJIENŲ PIKNIKAS
1971 m. rugpiūčio 15 d.

BUČO SODE

Willow Springs, III.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairus draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4X7 So. Kedzie, Chicago 
TEL. — 254-5551 

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

DAŽAU NAMUS
B VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdranda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

ATSKA APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

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

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

"NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS
yra Rakštis jų akyse

SAVININKAS PARDUODA 
12 butu moderniai įrengtą mūrini na
rna 5 metu. Skalbimo mašinos ir 
džiovintuvai. Saldvtuvai, oro vėsin
tuvai. virimui nečiai. 15 masinu vie
ta. Daug visokiu patogumų. $24 000 
pajamų metams. Kaina $176,000. 

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontai

HEATING CONTRACTOR
Trecgiu naujus Ir perstatau senna Ti
su rūšių namo apšildymo pečius Ir 
tfr-conditloning į naujus ir senug na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
*togų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Anskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.: VT 7.3447

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto moforal, stabdžiai, 

tune-ups Ir ♦. 1.
4824 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL TEL VI 7-T327
..................... - ’ ’ ■ -........... ■


