
SUDANE KARININKUS SUŠAUDO,
O KOMUNISTU VADUS - PAKARIA

' KHARTOUMAS. — Sudano karo lauko teismas nuteisė dar 
du karininkus sušaudyti. Sukilimo vadas, paskirtas nauju pre
zidentu; ir dar vienas sukilėlis buvo sušaudytas, o žymus komu
nistas, vadovavęs Sudano profsąjungų federacijai, buvo viešai pa
kartas. Komunistų partijos pirmas sekretorius Mahgoub, apie 
kurį buvo pasakojama, kad jis slapstosi Bulgarijos ambasadoje, 
buvo suimtas Omdurmano mieste. Jam irgi gresia kartuvės. Su
dano komunistų partija, buvusi stipriausia arabų šalyse, liko be
vadovybės.

Rer trijų dienų sukilėlių val
dymo komunistai gerokai supy
kino kariuomenę, šaudydami jos 
narius, dešiniuosius karininkus. 
Pranešama, kad sukilėliai apšau
dė ir Amerikos diplomatinę at- 

• stovybę. Apšaudymo metu bu
vo sužeistas atstovybes sargy
binis, marinų seržantas Gary 
Southworth.

Dabar paaiškėjo sovietų tech
nikų veikla sukilimo metu. Su
dano kariuomenė yra gavusi iš 
sovietų nemažai ginklų ir turi 
1,800 sovietų patarėjų. Kovo
se su sukilėliais vienas Sudano 
karininkas įsakė suimti grupę 
sovietų karinių patarėjų, kad 
jie su savo atsivežtais lėktuvais 
nepadėtų sukilėlių jėgoms. Ki
ti sovietų karininkai bandę su
laikyti tankų panaudojimą, iš- 
imdami kai kurias jų motorų 
dalis, kad tankai nebūtų panau
doti prieš sukilėlius.

Prezidentas Nimeiry spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad jo 
vyriausybė, ištirs visus gandus 
apie sovietų, bulgarų ir irakie
čių . diplomatų Veiklą sukilimo- 
metu. Jau prieš sukilimą prezi
dentas pareikalavo Sovietų Są- 

. jungos j kad ji pakeistų savo am- 
. basadorių Khąrtoume Anatoli
jų Nikolajevą^ nes jis bandęs, 
kištis į Šudano vidaus reikalus. 
Tuoj po ■ sukilimo Nikola j evas 

■ susitiko i su sukilimo vadais, vie
nintelis užsienio diplomatas taip 

' padaręs. Sudano armijoje nesą 
abejonių, kad- sukilimas buvo 
vykdomas su sovietų pritarimu 

’; ir palaiminimu;--
: Daug sovietų technikų ir pa
tarėjų gyvena buvusiame bri
tų viešbutyje Grand Hotel, ku
ris ^yra aptvertas aukšta tvora.

. saVo tarnybos vietų rusai su 
grįžta į viėŠbutį vėlai vakare ir, 

< .-paprastu nesirodo miesto gat-

. . j ; Maskva, sakoma, nepritaria
£ « - f * * « •. it * Z

numatytai. arabų, .valstybių fe-
. deracijąi, kurioje jau pasižadė- 

. t jo susijungti Egiptas, Libija, Si- 

... rija ir Sudanas. Atskirai visas 
tas , valstybes sovietams leng- 

J yiaų įtakoję, laikyti. Susijungu
sios,. į. vieną valstybę tos ketu- 
rjos šalys taptų atsparesnės so- 
vietų intrigoms. Sovietai bandė 

../ nuversti tokios arabų unijos ša-
.liniukus: Egipto Sadatą ir da- 
bar t Sudano Nimėirį. Panašus 
likimas gresia ir Libijos valsty
bės galvai.

•" —i- Sovietu valstybinis. čir- 
‘ kas š. m.*balandžio mėn. gas- 

tfoTiavo'- Austrijoje — sosti-
■ Vienoje ir Tirolio Insbruko 

mieste: šiame cirke .dalyvavo 
“ ^ir?jfesižytnėję kauniečiai ekvili- 
' brista? Vida -ir Žfgmuntas čer- 
f - hiaūskai. (E)

‘t. i* 4"KuRos'diktatoriusi Castro 
-pareiškė, kad komunistai greit 

r Nuvers BoKvijos ir Urugvajaus 
1 ’ vyriausybes.: Kuba padėsianti tų 

šalių revoliuciją įgyvendinti.
, 4 Kolumbijoje, Peru ir Ek

vadore įvyko Žemės drebėjimas, 
sugriovęs daug namų. 1

1$ VISO PASAULIO

DETROITAS. — “The Sun- 
day News” Detroite pasmerkė 
vedamajame sen. Fulbrighto va
dovaujamo senato komiteto žy
gį, atmetant prezidento Nixono 
planą finansuoti Radio Free Eu
rope ir Radio Liberty. Laikraš
tis sako, kad tos stotys puikiai 
atlieka reikalingą ir svarbų dar
bą, informuodamos žmones už 
Geležinės Uždangos.

NEWPORT. — Iš Anglijos į 
Ameriką 30 pėdų laivu atplaukė 
jauna 28 m. Nicolette Milanes- 
Walker. Tą kelionę ji atliko per 
46 d. Išlipusi į krantą ji pareiš
kė norint nusimaudyti, suval
gyti gerą steiką ir gerai išsi
miegoti. Jauna jūreivė buvo 
pakliuvusi į smarkią audrą 500 
mylių nuo Amerikos krantų, bet 
audra greit praėjo.

WASHINGTONAS. — Sena
tas atmetė du projektus, kurie 
duotų Lockheed aviacijos^ ben
drovei valdžios paramą ir tuo iš
gelbėtų bendrovę nuo bankroto.

MADRIDAS. — Pasaulio Svei
katos organizacija paskelbė, kad 
Ispanijoje jau nėra choleros su
sirgimų. žinia apie cholerą la
bai pakenkė Ispanijos turizmui, 
nes žmonės ėmė’ bijoti ten va
žiuoti. ,

HOUSTONAS. — Buvęs pa
saulio sunkaus svorio čempionas 
boksininkas Muhammad Ali nu
galėjo kitą negrą Jimmy Ellis 
12-tame runde, teisėjui sustab
džius kovą.

SOTOGRANDE. — Vicepre
zidentas Agnew aplankė Maroko 
karalių Hassarią, kurį jis pasvei
kino laimingai išvengus atenta
to liepos 10 d.,; kada Sukilimo 
metu žuvo 97 karaliaus svečiai 
ir 130 buvo sužeistų

Hanojus nelinkęs 
klausyti Pekino

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas, išgirdęs 
Hanojaus komentarus apie Ame 
rikos-Kinijos santykius, galvo
ja, kad Hanojus net ir Kinijos 
spaudžiamas neatsisakys savo 
tikslų Pietų Vietname. Pasku
tinėmis dienomis keli Hanojaus 
radijo komentarai pabrėžia ko
munistų užsispyrimą tęsti ko
vą iki pergalės. Amerika kal
tinama klastingais ėjimais ir no
ru paveikti “didžiuosius š. Viet
namo kaimynus”. Amerika sie
kianti įnešti nesutarimus į so
cialistinių valstybių .santykius;

š. Vietnamo partijos oficia
lus pareiškimas praėjusią savai
tę atmeta “didžiųjų valstybių” 
planus Indokini jos kląu s imam s' 
spręsti. Hanojus ypač nepaten
kintas Kinijos premjero pareiš
kimu Australijos cįelegacijaf, 
kad Kinija sutiktų Jfhdokinijos 
klausimą spręsti naujoje Žene
vos konfėrencijoje"fr mielai jb- 
je pati dalyvautų. '

ninko išvaizdos, 39 metų; lakū
nas, aviacijos pulkininkas. Jis 
kasdien kelįasi 6 vai. ryto ir bė
ga dvi mylias, be to, dažnai lo
šia tenisą. Jis toks raumeningas, 
kad jam teko specialiai siūti as
tronauto drabužius. Nuo pat 
jaunystės Scott domėjosi lėk
tuvais. Jis ir gimė aerodromo 
apylinkėse, kur jo tėvas buvo 
aviacijos generolas. Baigė Mas
sachusetts Technologijos Insti
tutą, studijavo Michigano uni
versitete ir baigė West Point ka
ro mokyklą penktuoju iš 633 
studentų klasės. Scott buvo ban
domųjų lėktul’ų pilotas, kelis 
kart turėjęs avarijų, jau skrai
dęs erdvėje su Gemini 8 ir Apol
lo 9. Vedęs turi du vaikus.

James Benson Irwin prieš 10 
metų lėktuvo nelaimėje nusilau
žė abi kojas ir prisitrenkė tiek, 
kad jį teko gydyti 14 mėnesių. 
Aviacijoje po tos nelaimės jis 
gavo tarnybą raštinėje. Turi 
masters laipsnį iš aeronautikos 
inžinerijos. Tris kart bandė pa
tekti į astronautų mokyklą, bet 
buvo atmestas. Vedęs, turi 4 
vaikus, nuo 11 iki 6 metų am
žiaus. /

* * /' > A

' ’ Alfred Merrill Worden, kaip 
jis pats sako, niekada negalvo
jo būti lakūnu, bet mokėsi pia
nino ir svajojo būti muziku. Už
augęs neturtingo ūkininko šei
moje Worden anksti, pradėjo 
dirbti, studijavo Michigano uni
versitete. ir . baigė West Point 
akademiją, aviacijoje tapo lėk
tuvų bandytoju ir skraidymo in
struktorium. Išsiskyręs su žmo
na, kuri augina du vaikus 13 ir 
11 metų.

Pirmą kartą visi trys astro
nautai yra iš tos pačios ginklo 

’rūšies — ąviacijos. Visi trys 
yra ’patyrę lakūnai.' T'” ' ’

Maltos uoste anksčiau dažnai viešėdavo Nare karinio laivyno laivai. Dabar Malta uždraudė 
tiems laivams lankytis savo uostuose.

MENKAS SUGEDIMAS INSTRUMENTU
LENTOJE GALI PAKENKTI ’KELIONEI

HOUSTON. — Vakar Houstono erdvės skridimo kontrolės 
centras dar nežinojo tikrai, ar astronautams bus leista nusileisti 
mėnulyje. Erdvėlaivio instrumentų lentoje dėl nežinomų prie
žasčių užsidegdavo lemputė, kuri turi parodyti, kad erdvėlaivio 
motoras yra įsijungęs. Vienas astronautas bandė net daužydamas 
į instrumentų lentą tą lemputę užgesinti. Stipriau sutrenkus, ji 
užgesdavo. Skrendant į mėnulį bus bandoma išaiškinti, kas tą 
lemputę uždega ir kokį ryšį ji turi su motoro uždegimu. Dabar 
lemputė rodo motorą veikiant, kada jis, iš tiesų, neveikia. Tas 
galėtų apsunkinti/kelionę atgal į žemę, kada t^tų uždegti visus 
erdvėlaivio motorus.

šiek tiek žinių apie tris astro- —----- -
nautus. Skridimo vadas yra Pairtą TWQl'H'ifKimilC 
David Randolph Sčott, sporti- Ddlgd ptdii UuMllLUd

karui šiais metais
KAIRAS. — Egipto preziden

tas Sadatas arabų socialistų ly
gos suvažiavime pasakė kalbą ir 
prašė mandato toliau tęsti Egip
to politiką santykiuose su Izrae
liu jo paskelbtose ribose. Pre
zidentas pabrėžė, kad šie metai 
bus labai svarbas, nes bus baig
ti politiniai ir kariniai pasiren
gimai, kurie užtikrins Egiptui 
pergalę.

Sadatas pakartojo Egipto są
lygas — nė vieno colio arabų že
mės nebus atiduota Izraeliui ir 
nebus jokių derybų dėl palesti
niečių arabų teisių. Jis pakar
tojo gegužės 1 d. pasakytą šū
kį: “Akis už akį, dantis už dan
tį, napalmas už napalmą”.

Gedulas Liberijoje
MONRAVTA. — Pirmadienį 

Liberijos valstybė turėjo švęs
ti nepriklausomybės dieną, ta
čiau vietoj šventiškos nuotaikos 
visur vyravo gedulas dėl prezi
dento William Tubman mirties.

Liberija buvo įsteigta Ameri
kos negrų, kurių 20,000, vado
vaujami balto filantropisto, 1822 
metais iš Amerikos atvyko į Af
rikos vakarinį pakraštį ir čia 
įsteigė Liberijos valstybę. Tub- 
manas buvo kilęs iš tų piligri
mų vienos šeimos. Jis buvo tei
sininkas, valdęs šalį nuo 1944 m.

Dviejų milijonų valstybė tu
rėjo užsienio kapitalo investa- 
cijų už 60 bilijonų dolerių. Li
berijoje nebuvo perversmų, są
mokslų ar politinių persekioji
mų. Liberijos vėliava puošia 
laivus su 30 milijonų tonų ben
dro tonažo —didžiausias preki
nis laivynas pasaulyje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
•>^«»*w-w*w-*w*w-*r**w*w**^*^W*^w^r*«*^*♦

4 Sen. Edward Kennedy pa
reiškė, kad jis nekandidatuos į 
prezidento vietą — didelis spau
dimas esanti baimė, kad jo gy
vybei grės pavojus. Jis negalįs 
savo šeimos išstatyti į tokią pa
dėtį, kad ji nuolat bijotų dėl jo 
saugumo.

4 Viet Congo sprogdintojai 
įsibrovė—paslapčia į-Amerikos 
bazę 30 mylių nuo Saigono ir su
sprogdino keturis helikopterius, 
o penktą sužalojo. Du amerikie
čiai buvo sužeisti.

4 Sen.' Fulbrightas pareiškė, 
kad prezidentas siųsdamas Kis- 
singerį į Pekiną, nieko neprane
šė kongresui, tas rodo, kad jis 
su kongresu nesiskaito. Nors da
bar Kissingeris galėtų papasa
koti, ką jis Pekine kalbėjo, sako 
Fulbrightas.

♦ Buvęs pasaulio šachmatų 
čempionas Tigran Petrosian nu
galėjo' savo varžovą ir loš rug
sėjo mėn. su Bobby Fischeriu. 
Nugalėtojas tada kitais metais 
iššauks čempioną Boris Spasskį.

Smerkia Amerikos 
paramą Pakistanui
NEW DELHI. — Indijos san

tykiai su Amerika pastaruoju 
metu pablogėjo dėl Amerikos 
ginklų siuntų Pakistanui. Indi
jai nepatiko ir Kissingerio kelio 
nė į Pekiną, tuo labiau, kad ji 
buvo pradėta Pakistane. Su 
Pakistanu santykiai tiek įtemp
ti, kad karo veiksmai gali kilti 
kiekvienu momentu. Vakar vėl 
Pakistanas nusiskundė, kad vie
nas pasienio miestas buvo ap
šaudytas Indijos artilerijos.

Indijos spauda smerkia Ame
riką, kurios parama esanti lygi 
prisidėjimui prie bengalų ge

nocido veiksmų Rytiniame Pa
kistane. • •

Rytų Pakistane jau- veikią 
“Mukti Bahini” — išlaisvinimo 
armija. Ji apmokyta Indijoje 
ir apginkluota jos ginklais, or
ganizuočiau pradėjo kovą prieš 
Pakistano kariuomenę. Daccos 
mieste naktimis gidisi šūviai ir 
visas gyvenimas yra' aprimęs. 
Partizanai ragina gyventojus iš 
miesto išvažiuoti, nes čia pra
sidėsiančios kovos ir teroro 
veiksmai - prieš pakistaniečius.

UNIJA'PAMAŽU PLEČIA STREIKĄ
Jau kenčia ūkininkai ir angliakasiai

WASHINGTONAS. — Pirmadienį vakare nutrūko derybos 
tarp Amerikos geležinkelių bendrovių ir Jungtinės Transporto uni
jos. Bendrovės sutinka pakelti atlyginimus, tačiau nesutinka dėl 
kai kurių darbo procedūros taisyklių, kurios likusios iš senų lai
kų, veda bendroves į bankrotą ir verčia jas samdyti daugiau dar
bininkų, negu traukinių aptarnavimui reikia. Vyriausybė krei
piasi į kongresą, reikalaudama įstatymo, kuris sustabdytų besi
plečiantį streiką. Pernai kongresas du kartus sustabdė geležinke
lių darbininkų streiką, šį kartą unija neskelbia streiko iš syk visoje 
Amerikoje, bet streikuoja prieš atskiras linijas. Tokius strei
kus legalizavo Aukščiausiojo Teismo sprendimas.

Vėl apsunkino 
žydų emigraciją

MASKVA. — Užsienio kores
pondentai praneša iš Maskvos, 
kad sovietų žydų išvykimas į 
Izraelį paskutiniu laiku vėl su
mažėjo. Per pirmas tris liepos 
mėn. savaites išvažiavo 200 žy
dų. Iki mėnesio galo tas skai
čius gali pakilti iki 300.

Didžiausias skaičius buvo iš
leistas balandžio mėn. — 1,300, 
gegužės mėn. išvažiavo 850 žy
dų ir birželio — 700. Pernai per 
visus metus buvo išleista apie 
1,000, o 1969 m, — apie 2,000.

Slaptoji rusų milicija stro
piau pradėjo saugoti korespon
dentus ir su jais susitinkančius 
žydus. Praėjusią savaitę gat
vėje buvo suimti trys žydai, 
bandę susitikti su koresponden
tais.

Sovietų valdžia iš'emigruojan
čių .žydų reikalauja 4,000 dol. 
atlyginimo valstybei gautą 
mokslą, 1,000 dol. už dokumen
tus ir 500 dol. už pilietybės pa- 
naiki»imą. -: Ne -visi- žydai -turi 
tokias' sumas.

Žmona negalvojo, 
kad vyras mirs

CAPETOWN.- — Pacientas 
Pietų Afrikoje, kuris gavo kito 
žmogaus širdį ir plaučius, laikosi 
gerai, abu organai puikiai vei
kia. Pacientas yra 49 m. mula
tas Adrian Herbert. Jis gavo 
organus iš ligoninėje mirusio 
nuo galvos žaizdų negro Jackson 
Guyana.

Mirusio žmona protestuoja, 
kad ligoninė neprašė jos leidimo 
panaudoti vyro plaučius ir širdį. 
Ji net nežinojusi, kad vyras li
goninėje mirė., Kai ji buvo vy
ro aplankyti, jis gerai atrodė 
ir ji tikėjosi, kad jis pasveiks. 
Tik iš laikraščių ji sužinojusi, 
kad vyras miręs, o jo širdis įdė
ta kitam.

Pirma moteris — JAV karo aviacijos 
generolas. Jeanne Holm,

Šitoks palaipsnis streikas pra
sidėjo liepos 16 ir uždarė 20/fc 
visų Amerikos geležinkelių. Pa
liesti San Francisco ir Čikagos 
geležinkeliai. Šį penktadienį 
unija sustreikuoja dar šešiuose 
geležinkelių ruožuose, o nuo rug
piūčio 6 d. žada uždaryti dar 
penkius ruožus.

Streikas turi tą patį efektą, 
kaip ir visuotinas streikas vi
sose linijose. Daugiausia palies
ti ūkininkai ir angliakasiai. 
Ateina vaisių ir daržovių der
liaus metas. Ūkininkai negalės 
pasiųsti į rinkas savo produk
tų. Čikagą Baltimore ir Phi
ladelphia yra javų centrai, kur 
yra sandėliai, eksporto įstaigos. 
Javus ūkininkams gali tekti 
pilti tiesiog ant .žemės, jei ge
ležinkeliai jų nenuveS į sandė
lius. Maisto kainos gali dar stai
giau pakilti.

New Orleans jau izoliuotas, 
nes geležinkeliai ten nebeeina 
nuo liepos 16. Norf olko ir West- 
ern bendrovės traukinių sustab
dymas labai palietė anglių ka
syklas Virginijoje. Net 250 ka
syklų sumažino produkciją. Ken
tucky jau užsidarė kelios kasy
klos. Visas uždarius, 16,000 an
gliakasių liktų darbo.

General Motors uždarė auto
mobilių sustatymo įmonę prie 
Kansas City ir paleido 3,500 dar
bininkų. Įmonei trūksta dalių, 
kurias atgabendavo Union Pa
cific geležinkelis.

Jei kongresas streiko nesu
stabdys ir j is plėsis, kaip unija 
grasina, bus suduotas didelis 
smūgis Amerikos ekonomikai.

Piktas Vokietijos 
protestas R. Berlynui

BONA. — Vakarų Vokietija 
labai piktais žodžiais išreiškė 
Rytinei Vokietijai savo pasibjau
rėjimą dėl šeštadienį įvykusios 
žmogžudystės prie Berlyno sie
nos. Trys vokiečiai bandė pa
bėgti į vakarus ir komunistų šu
nų buvo pagauti jau prie pasku
tinės užtvaros. Iš sargybų bokš
tų komunistai pradėjo šaudyti. 
Vienas vokietis buvo nušautas, 
vienas sužaistas, o trečias pate
ko į komunistų rankas tik šunų 
apdraskytas.

Bonos vyriausybės atstovas 
pareiškė: “Rytų Vokietijas vy
riausybė turi žiūrėti, kad. vo
kiečiai daugiau nebešaudytų vo
kiečių. Tai sąlyga geresniems 
abiejų Vokietijos dalių- san
tykiams. Jei tie šaudymai nesi
liaus, Vakarų Vokietija nu
trauks dialogą dėl įtempimų su
mažinimo”.

Kaip žinomą Vokietija atsi
sako ratifikuoti sutartis su so
vietais ir su Lenkija, kol nebus 
išspręsti Berlyno klausimai. O 
šie nebus išspręsti, kol komu
nistai šaudys savo tautiečius 
prie savo pąstatytos gėdos sie
nos.
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TURI GERIAUSIĄcialistu

rugpiucio 1niame atplėšamame kalendorių-

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608 ■MM

Sveiks, svieteli margs l šventas pavasario šventęs: 
Sveiks ir tu, žmogau! Sulaukęs vasarą mielą. 
Sveiks kvietkelėmis pasidžiaugęs, sveiks pasiuostęs: 
Sveiks, Dieve, duok! sulaukt dar daug pavasario švenčių
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Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekj ar Mopęy orderi tokiu adresu:

O koks buvo Kristijono Done
laičio veidas ? Į tai atsakė moks
liniais pagrindais atlikta plasti
nė veido rekonstrukcija, kurią 
padarė istorijos mokslų kandi
datas archeologas V. Urbanavi-

Kaip visa tai vyko įdomiai yra 
papasakojęs minėtas specialios 
komisijos narys, Kauno Medi
cinos instituto teismo medicinos 
katedros vedėjas, medicinos 
mokslu daktaras prof. Jonas- 
Vytautas Nainys. Pateikiame 

porą jo pasakojimo ištraukų:
“...Bendromis istorikų, arche

ologų ir medikų pastangomis nu
statyta, jog presbiterijoje ties

centriniu altoriumi paskutiniai 
palaidoti du pagyvenę vyriškiai. 
Palaidojimas Nr. 1 yra specialio
je raudonų plytų kriptoje, ku
rios viena siena įlinkusi ir įgriu
vusi. Ten rastas jkiek aptiręs 
skeletas be jokių rūbų ar kito
kių daiktų liekanų. Palaidojimas 
Nr. 2 yra truputi kairiau. Jame 
rasti labiau apirę žmogaus kau
lai, stiklinės briaunotos sagos

sagės, šie du ’palaidojimai at
kreipė ypatingą dėmesį todėl, 
kad turimais duomenimis vieni 
paskutinių Tolminkiemio bažny
čios viduje buvo palaidoti Kris
tijonas Donelaitis, -miręs 1780 
m. vasario 18 d., eidamas 67 
metus, ir Tolminkiemio dvaro 
amtmonas T. Ruigas, miręs 1780 
m. kovo 15 d., 52-mętų amžiaus, 
kuris palaidotas bažnyčioje pa
skutinis (E. Tęcnerio paskelbti 
K. Šulco įrašai metrikų knygo-

pasivažinėti. Ežero 
vieta apie 6 pėdos. 

(Canoe) galima išsi- 
arba savo atsivežti.

Nūdienėje Lietuvoje yra lei
džiamas savaitinis kalendorius, 
propagandai skirtas užsieniuose 
gyvenantiem lietuviam. Jame 
propaganda saikinga. Mažiau 
melo ir daugiau medžiagos se
miama iš Lietuvos praeities, 
nors stengiamasi bolševizmo 
prožektoriais tai apšviesti, kad 
Lietuvos okupantą patenkintų.

Neleistina pamiršti ar nepas
tebėti kas nūdienėje Lietuvoje 
teigiamai nuveikiama, šių sie
nų visa Lietuvos kūryba gerais 
darbais ir vaisiais atžymėta yra 
pačių lietuvių suausta, ypač kas 
liečia Lietuvą ir lietuvių tautą. 
Toks darbas veik vogščiomis 
nuo Okupanto atliekamas. Tokie 
tos kūrybos vaisiai garsintini ir 
tarp .užsieniuose gyvenančių lie
tuvių. Tai yra mūsų tautos gy
vybingumo įrodymas, kartu tau
tinio atsparumo pažiminys. Ne
pamirškime, kad nūdienė Lietu
va slibino iš visų pusių spaudžia
ma, veikiama ir geležine siena 
atskirta nuo Vakarų kultūros.

Taip pat napaleiskime iš akių, 
kad ir štai Kristijonas Donelai
tis savo Metus sukūrė sunkiais 
ir tamsiais baudžiavos metais!

O štai anais spaudos draudi
mo metais, kada Lietuva buvo 
juoda ir tamsi, gi dirbo ir rašė’ 
tokie vyrai kaip antai Basanavi
čius, Šliūpas, Kudirka, Valan
čius, Baranauskas, Maironis ir 
daugelis kitų, kurių darbais .na 
vien tik mes užsieniuose gyve-, 
nantieji didžiuojamės, bet jų pa
sėtais vaisiais džiaugiasi ir Lie-, 
t u voj e likusieji.

- Tokiu -vertingu ir minėtinu, 
darbu yra atliktas nūdienėje Lie
tuvoje ir Kristijono Donelaičio 
veido atkūrimas. Apie tai be 
jokios veik propagandos -yra pa-

Yrą kur pik
Šiaurės Vakarų 

pakraščiu yra 
kas, vad- Forest PreseAes, kur 
yra daugiausia vietos ĮAųnkni- 
kauti. Tai yra valdiškas "miš
kas, kuris prasideda, sakysime, 
nuo Riverside pietuose ir tęsia
si vakariniu GhicagoS pakraš
čiu beveik iki Evanstono. Per 
tą mišką teka Desplaines upė, 
kuri dėl sausos vasaros, vieto
mis išdžiuvusi iki dugno.

Šitos saugomas švariai užlai
komos, kurias piknikautojai 
pritepsią, bet tuoj apvalomos. 
Yra daug vietos automobiliams 
pastatyti. Įrengtos išvietės, van
duo, pastogės ir pakankamai 
stalų, tik, deja, išdykėliai pus
berniai stalus verčia į upę ir 
neretai padega išvietes.

Galima rengti didesnius pik
nikus, išvažiavimus, tik reikia 
gauti leidimą iš atitinkamos įs
taigos. Žinoma, neleidžia biz
nio daryti iš gėrimų ir pan. 
Mažoms ar Privačioms gru
pėms net leidimo nereikia.

Sekmadieniais visos dides
nės šiaurinėje dalyje, pvž. De
von, Edbrook, Jefferson, Sko
kie ir t. t. parko vietos būna 
perpildytos piknikautojais ir 
Poilsiautojais. Skokie galima 
žuvauti dideliuose ežeruose ir 
laiveliais 
giliausia 
Laivelį 
nuomoti

Naujausias Sokie parkas yra 
į vakarus nuo Wilmette. To
liau nuo čia, prie Edens greit
kelio yra baigiamas įrengti di
džiausias pasaulyje Botanikos 
sodas.

Šiaurinės miesto dalies gy
ventojai skųstis negali. Gamta 
visai arti ir yra labai daug vie
tos visiems. M. š.

tų vaikams perkamas dovanas _ ___ .......
Įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJ1ENO S,
1730 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

tinai nulietuvintį, o štai rusai, 
bolševizmo dvasios -persunkti, 
išvijo tenykščius gyventojus, jų 
vietoje savus atkėlė ir tą Lietu
vos žemės gabalą — Karaliau
čiaus. Tilžės sritį įjungė į Rusi
jos imperijos valdas.

Rašinys apie KristijonoDone- 
laičio veido atkūrimą iš to ka
lendoriaus čia spausdinamas iš
tisai, tik išmestos raidės TSR.

Taip pat ten įdėtas Kristijono 
Donelaičio atkurtas veidas.

Kas nėra girdėjęs grožinės lie
tuvių literatūros pradininko, mū
sų poeto klasiko Kristijono Do
nelaičio? Kas nėra skaitęs jo su
kurtos nuostabiosios “Metų” po
emos? Nuo pat vaikystės iki ži
los senatvės lydi mus taip sod
riai, taip spalvingai ir skambiai 
jo nutapyti gamtos vaizdai, vy
žotųjų būrų, jų darbų, rūpesčių 
ir. linksmybių paveikslai.

-O kaipgi .atrodė patsai poe
mos kūrėjas -Kristijonas Done
laitis?

.Niekas šito negalėjo tikrai pa
sakyti, ir, galvojome, niekada 
nebepasakys. Laimei, šį kartą 
visi būsime apsirikę. Kristijo
nas Donelaitis žvelgia į mus!.* 
Susipažinkime :ir tarkime ačiū. 
Lietuvos mokslininkams, bend
romis jėgomis iš praeities glū
dumos atkovojusiems -autentiš-

Chicagos 
arčiausias nuė

jau išėjo. seniai laukta
Juozes Vaičiūnienės knyga 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00

ką didžiojo būrų dainiaus portre
tą. Dabar, praėjus daugiau kaip 
pustrečio šimtmečio nuo jo gi
mimo ir kone dviem šimtams 
metų nuo jo mirties...

Kaip, kokiu būdu pavyko at
skleisti šią amžių paslaptį ? Apie 
tai .pernai pavasarį plačiąją vi
suomenę painformavo Nuolatinė 
K. Donelaičio komisija, veikian
ti prie Lietuvos Mokslų akade
mijos Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto.

Buvusioje K. Donelaičio gy
venvietėje Tolminkiemyje pa
staraisiais metais atlikti tyrinė
jimai, kurių tikslas — išaiškin
ti K. Donelaičio statytos bažny
čios konstrukciją ir surasti poe
to .kapą. Buvo sudaryta specia
li komisija iš ^autoritetingų is
torijos, literatūros, architektū
ros ir medicinos mokslų spe
cialistų, kuriai pirmininkavo K. 
Donelaičio epochos, poeto bio
grafijos tyrinėtojas filologijos 
mokslų daktaras L. Gineitis. 
Archeologiniams tyrinėjimams 
vadovavo plačiai žinomas archeo
logas A. Tautavičius.

Išaiškinta daug Tolminkiemio 
bažnyčios architektūrinių deta
lių, jos statybos istorijos fak
tų, ištirti 25 kapai. Atkastus pa
laikus tyrė žinomas antropolo
gijos ir anatomijos profesorius 
.J. Nainys bei teismo medicinos 
specialistas docentas J. Marku-

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

S. Petersonienė

.Poezija jr pasakos yra vaikų mėgstarni ne mažiau^ kaip žaidimai ar 
krykžtrimai 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 dpi

2. Vanda -Fraakienė r Vaitkevičienė, -ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
m^iesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. Ą. Giedrius, MURKLYS, .24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
keviėiaus iliustruota, 130 psL,~ $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DĄUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliai^ gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
pst, kaina 5 doL
, 5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
; 6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir
senimui. Rail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psL Kaina 4 doL

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. 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.-Bėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų valkams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk-

Apžiūrint palaidojimus baž
nyčioje, buvo nustatyta, kad Nr. 
1 ir Nr. 2 palaidoti pagyvenę 
vyrai. Kuris jų senesnis, o ku
ris jaunesnis? .

...Laboratoriniais tyrimais bu
vo nustatyta, kad palaidojime 
Nr. 1 rastas 60—70 metų vyro 
skeletas, o palai3ojime Nr. 2 — 
neabejotinai jaunesnis vyras, 
kuris mirė 50—60 metų amžiaus 
ir buvo silpnesnio kūno sudėji
mo.

Vadinasi, Kristijono Donelai
čio palaikai — palaidojime Nr. .1 
Sprendžiant iš rastų palaikų, 
mūsų literatūros pradininkas 
buvo kiek aukštesnis ?už viduti
nio ūgio vyrą .(ūgis 170—174 
cm., rankų Ūgis .81—81.5 cm., 
kojų ilgis 98.5 —99 ųm.), tvirto 
kūno sudėjimo ir neliesas, nes 
sukaulėjusi ir atsikišusi krūtin
kaulio kalavijo atauga rodo tu
rėjus pilvuką. Stuburo slanks
teliai su gausiomis išaugomis, 
kurios gyvenant galėjo sąlygoti 
stiprokus skausmus, o tuo pačiu 
irzlumą. Krūtinės srities X ir 
XI stuburo slanksteliai suaugę 
po kažkokios persirgtos ligos, 
kuria gąlėjo bū|i vidurių šilti
nė ar kt. Dešinieji- blauzdikaulis 
ir šeivikaulis činrnoje yra su
augę dėl kojos sužalojimo (pa
vyzdžiui, sumušijno), kuris tik
riausiai nekliudė vaikščioti, bet 
neabejotinai .sukeldavo skaus

mą. Koja buvo sužalota, ne ma
žiau kaip penkeri metai prieš 
mirtį, bet galimas dalykas — 
žymiai anksčiau”, x

" ’■ 1

Taip, Dieve, duok kožnąm, kuris mūsų Lietuva garbin 
Ir, lietuviškai kalbėdamas, baudžiavą seka,
Tam, Dieve, duok sulaukt kąsmets pavasarį sveiką, 
Ogi pabaigus tą, po tam ir vasarą linksmą.

Kristijonas Donelaitis, Metai
Tas rašinys dalykinis, jame 

nutylėta, kad K. Donelaičio tė
viškė yra okupuota, svetimais 
kolonizuota, surusinta iki vie- 
toyąrdžių ir net vandenvardžių 
pavadinimo surusinimo. Bet 
tame rašinyje vis dėlto K. Do
nelaičio gyventa vieta pavadin
ta lietuvių kalba —- Tolminkie
mis, o ne čistije vodi, kaip oku
pantas tai vietai pavadinimą pri
metė. Per kelis šimtmečius kai
zerinė ir hitlerinė Vokietija ne-

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE’

EASISEtJMA BIZNYJE
w - -
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Antanas Rūkas

----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ------------------
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susilaukti ir jas išgyventi jau 
nebeteko.

LENKIŠKAS “ŽERTAS”
Varšuvoje .plačiai pasakoja

mas toks anekdotėlis:

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

Įsteigta 1923 metais _ Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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

¥ 
S®(Tęsinys)

aiškinti, kaip man ir 
mano bendradarbiams, pasiun
tinybės nariams, buvo skaudu 
atsisveikinti su pasiuntinybės 
rūmais, kurių išsaugojimui nuo 
sovietinio okupanto buvome pa
darę visa, kas tik anomis aplin
kybėmis mums buvo įmanoma, 
nepaisant jokios asmeninės ri
zikos. Savo atsisveikinimo kal
boje, pasakytoje pasiuntinybės 
erdvioje įėjimo salėje visiems 
ten susirinkusiems pasiuntiny
bės nariams ir nenariams, pa
reiškiau :

— ši valanda tenebūna ženklu 
mūsų nusiminimo arba trauki
mosi iš kovos lauko. Atvirkščiai, 
ši diena tebus mums pasiryžimo 
ir pasižadėjimo diena. Lietuvių 
tauta, deja, ne pirmą kartą pra
randa savo valstybinę nepriklau- 
samybę, bet praeityje ji ją gar
bingai ir atkovodavo. Tad ir mes 
akivaizdoje susidėjusios dabar
tinės politinės padėties neturė
tume nustoti vilties ir nuleisti 
rankų. Priešingai, užsigrūdinę 
naujose gyvenimo sąlygose ir 
dirbdami kiekvienas savo darbą, 
būkime organizuoti, vieningai ir 
kur kas bebūtume kiekvieną va
landą būkime pasiruošę ryžtin
gai ir atkakliai stoti į kovą už 
gražią ir visiems lietuviams mie
lą Naująją Lietuvą. Nepaliki
me nei vienas nuošalyje nuo šio 
kilnaus Tėvynės gelbėjimo dar
bo, nes šiuo metu ir šioje šaly
je kiekvieno lietuvio inteligento 
pajėga ypač yra brangi.

Dar kartą, Mieli Bendradar
biai, Jums dėkoju už bendradar
biavimą ir linkiu kiekvienam iš 
Jūsų asmeninės laimės ir ištver
mės sunkesnėse. Jūsų gyvenimo 
valandose.

Mes čia, maža saujelė lietu
vių, kovojome iki paskutinės mi
nutės už Nepriklausomos Lietu
vos vėliavą, o dabar, sustoję pe
tys j petį, ryžkimės kovoti už 
nepriklausomos Lietuvos išlais
vinimą.

Tebūnie ši maža nepriklauso
mų lietuvių saujelė Naujosios 
Lietuvos portparolė ir tikroji jos 
tvirtovė, o jos kiekvienas narys 
—. garbingas Naujosios Lietu
vos kovotojas.

Mūsų šūkis — Kovok!

Tegyvuoja Naujoji Lietuva ir 
laisvoji lietuvių Tauta L.

Tai tokia buvo Lietuvių Ak
tyvistų Fronto genezė ir mano 
kaip jo iniciatoriaus pirmieji ko
vos aktai.
- Kada prezidentas A. Smetona 
rugpjūčio 17 d. atsirado su savo 
šeima ir palydovais Berlyne, aš 
per kelis pasimatymus su juo 
nupasakojau jam, kokios man 
teko imtis iniciatyvos ir ką Lie
tuvos gelbėjimo reikalu nuvei
kiau savo vieno atsakomybe. Jis 
besąlyginai pritarė mano atlik
tam darbui, reiškė už tai padėką 
ir apgailestavo, kad buvo vokie
čių sukliudytas atvykti į Berly
ną tuojau po pasitraukimo iš 
Lietuvos ir prisidėti prie jos 
dipl. atstovų pravestos protes
to akcijos prieš So v. Rusijos 
įvykdytą agresiją prieš Lietu
vą. Jis taip ir pasakė: “Jūs, Lie
tuvos atstovai, dar susigriebėtė 
protestuoti, aš. gi ir to negalė
jau padaryti”.

Kai užsiminiau, ar to negalė
jo padaryti dar kiek lukūriuoda- 
mas dar neperėjęs Vokietijos sie
nos, A. Smetona atvirai prisi
pažino vienu žodžiu: “Nebesu- 
sigriebiau”...

Kalbant apskritai apie pastan
gas Lietuvai gelbėti, Preziden
tas Smetona pagyrė mano pro
jektą suburti tautos ryžtinges
niuosius elementus į bendrą ko
vos organizaciją — Lietuvių 
Aktyvistų Frontą, pakartojo pa
žadą duoti man mandatą su
daryti naujai vyriausybei ir 
prašė, kad toliau dėčiau visas 
įmanomas pastangas Lietuvai 
gelbėti nuo ją ištikusios - nelai
mės. Jis tik kėlė mintį, ar nebū
tų tikslinga pradėti kovos žygį 
Respublikos Prezidento žodžiu į 
tautą ir tik po to skelbti vyriau
sybės platforminį pareiškimą, 
už kurio įsipareigojimus ji im- j 
tusi atsakomybės. Be to, jis 
klausė, ar vietoj svetimžodžio 
“aktyvistai” negalėtume suras
ti lietuviško ekvivalento min
čiai išreikšti. Bet tokio pakai
talo nesurado lietuvių kalbos- 
lobyne nei pats A. Smetona, nei 
kas kitas. Todėl sakytas sve
timžodis, kaip giliai prasmingas 
pačiam reikalui, pasiliko, prigi
jo ir kartu su visa LAF veikla

f./
H.-.

Pavergtu tautu savaitės proga, Michigan© gubernatorius priėmė Detroito lietuviu organizaciją centro (DLOC) delegaciją ir pa
sirašė atitinkamą proklamaciją. Iš kairės stovi: gubernatorius William G. Milliken, Virginija Giedriūnaitė, DLOC sekretorė 
Nijolė Giedriūnaitė ir Detroito studentu pirm. Robertas Selenis. Nuotraukoje delegacijos vadovas įteikia gubernatoriui l-mą 

tomą Enciclopedia Lituanica ir linki jam sulaukti likusių 5 tomų.

Lietuvai gelbėti nūnai yra nuėjęs 
i jos istorijos puslapius.

Akivaizdoje to, kas čia aukš
čiau mano pasakyta, ir to papra
sto fakto, jog A. Smetona jokiu 
pretenzijų LAF-tui vadovauti 
nereiškė, pasijutau tikrai nuste
bintas, kai A. Merkelio, prezi- 

I dento Smetonos buv. asmens se
kretoriaus, knygoje “Antanas 
Smetona” (žiūr. psl. 643) radau 
jos autoriaus iš piršto išlaužtą 
tvirtinimą, jog LAĘ-to sudary
mu “buvo siekdama, kad politi
nėj veikloj, siekiančio  j Lietu
vos išlaisvinimo, vadovybė ne
patektų į A. Smetonos rankas”.

Tiems, kuriems tada teko 
stengtis LAF-tą suorganizuoti

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.

UNIVE

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000

bei išvystyti jo kovos veiklą, jų 
tarpe ir man pačiam, rūpėjo pa
ti ta kova Tėvynei — Lietuvai 
gelbėti, o ne kažkokia “kova” 
su A. Smetona dėl vadovavimo. 
Nuo jo mūsų tauta buvo nusi
grįžusi jau prieš tai, kuomet 
LAF dar iš viso nebuvo susi
daręs. A. Smetona buvo tai, 
kaip prityręs politikas, pats tei
singai supratęs. Todėl ne tik ne
sipriešino mano sumanymui su
burti ryžtingesniuosius tautos 
■elementus į LAF organizaciją, 
bet priešingai — sveikino mane 
už parodytą iniciatyvą.

Jei A. Smetona, kaip seka iš 
A. Merkelio, pasakymo, dar bū
tų turėjęs kokių pretenzijų į 
vadovavimą, tai būtų nors mėgi
nęs imtis šia prasme, kurių nors 
žygių, o nesiskubinęs tolintis ko 
toliau nuo Lietuvos, net į užma
rį. Iš ten jis jokiai akcijai va
dovauti faktiškai nė nebegalė
jo: pirma, dėl to, kad Lietuva 
buvo Europoje ,o ne už Atlanto; 
antra, kad J. A. Valstybės į ka
rą tada dar nebuvo įsivėlusios, 
ir trečia, kad politiniam Lietu
vos reikalo apgynimui ten tu
rėjome legaliai tebeveikusią 
Lietuvos Pasiuntinybę ir, be to, 
ALT — Amerikos lietuvių vie
nybės pagrindais sudarytą veik
los organą Lietuvai gelbėti.

Aš įkalbinėjau A. Smetoną 
pasilikti Vokietijoje, taigi ar
čiau Lietuvos, pvz., kur nors 
Pietų Vokietijoje, kaip ir vokie
čių saugumas buvo jam pataręs. 
Man atrodė, jog būtų buvę tiks
linga, jei A. Smetona būtų pa
lūkuriavęs nors iki Maskvos- 
Berlyno pakto sužlugimo, jei 
ne iki karo galo. Bet jis svy
ravo, o jo artimieji buvo tam 
priešingi ir stačiai veržte ver
žėsi vykti toliau. Jie veržėsi iš 
Vokietijos ne kokiais politiniais 
motyvais, bet kad ten nesijautė 
saugūs dėl karo aplinkybių, ne
matė perspektyvų įsikurti Vo
kietijoje ir kad nedidelis pinigi
nis rezervas, kurį A. Smetona 
turėjo atsivežęs iš Lietuvos, la
bai greitai tirpo be galimumo iŠ 
kur nors pasipildyti. Negalėda
mas atsispirti šeimos spaudimui 
greičiau iš Vokietijos išvykti, 
A. Smetona ramino mane tuo, 
kad stengsis užsibuvimą Euro
poje nudelsti, pvz. Šveicarijoj, 
ar be kur kitur, iš kur galėtų 
su manim kiekvienu metu susi
siekti. Jei vistik tiktų jam su 
šeima į užjūrį keltis, kad ten

pastoviau visi įsikurtų, tai žadė
jo prisiųsti man mandatą vy
riausybei sudaryti specialią te
legramą, jei tik man pavyktų at
siekti susitarimą su Reichu.

Atsiremdamas į A. Smetonos 
kažkokius, iki šiol niekur nepa
skelbus užrašus “Nuo Mozūrų 
ežero ligi Šveicarijos”, A. Mer
kelis paduoda iš savo knygoje 
(psl. 635) sekantį išrašą:
“Škirpa lietuvių kolonijai, dau

giau negu kolonijai,‘duoda rea
liuose rėmuose laisvos, atgimu
sios Lietuvos idealą, o tas idealas 
palaiko ir stiprina viltį, liepia ne
nuilstamai dirbti ir tikėti, jog ga
li išaušti mūsų Tėvynei švieses
nis rytojus. Antra vertus, mū
sų ūkininkai ir darbininkai, mū
sų visuomenė, kamuojama Mas
kvos barbarų, šiandien ilgėda
mos žvalgosi į Vokietiją, ar ne
išmuš iš ten išvadavimo valan
da. Ar visuomenė apsivils, ar 
ji nudžiugs, — kas gali šiandien 
pasakyti. Mūsieji, kurie pali
kę Vokietijoje vargsta, ypač jau
nieji, laukia, ar pasuks Vokieti
ja ir kada prieš Rytus. Tačiau 
pavojinga būtų, įžiūrėjus į vieną 
tašką, pamiršti, kaip juda didžio
sios politinės linijos, nuo kurių 
priklauso ir mažos Lietuvos bui
tis. Karas dar neįpūsėjęs, dar 
daug galingų veiksnių iškils 
aikštėn, dar ir naujų perspekty
vų atsidarys mūsų akims. Kas 
šiandien neaišku, rytoj gali bū
ti aiškiau”.

Kai kalbėjomės Berlyne, A. 
Smetona atrodė lyg jau buvo 
prablaivėjęs nuo “didžiosios po
litikos” sapnų apie tai, kaip ka
ras galėtų toliau vystytis ir kas 
galėtų būti laimėtojas, kad pa
gal tai nutiesus ir savo “politi
kos” liniją. Deja, ne kas ki
tas, kaip ši A. Smetonos linija 
ir buvo užtraukusi Lietuvai di
džiąją birželio 15 dienos nelai
mę, o jam pačiam — kaip “tau
tos vadui” susikompromitavimą. 
Paduotoji aukščiau citata rodo, 
jog A. Smetona lyg jau vėl bu
vo atkritęs į spėliojimų politi
ką, tikėdamasis kažkokių “nau
jų perspektyvų” iš kitų “galin
gų veiksnių”, kurie dar galėtų 
iškilti “aikštėn”. Kokie tie 
veiksniai buvo iškilę, dabar jau 
žinoma. Tik, deja, žinome taip 
pat ir tai, kokių jie atidarė “per
spektyvų” Lietuvai. Laimin
gas buvo a. a. A. Smetona, kad 
jam pačiam tų “perspektyvų”

į t u vos laisvės paglemžė jais, kaip 
anuomet apsispręsdavo ir kiek- 

j vienas kitas lietuvis, savo kraš
to patriotas, nepareinamai nuo 
to, kas kokiai .politines srovei 

’ priėš tai bųvoi jffiklaUs^s.
Maa buvo žinoma, jog A. Sme

tona susirašinėdavo su kai ku
riais iš jų, pvz. dr. Dirmeikių, 
buv. Lietuvos Aido redaktorium, 
kalbindamas juos irgi orientuo
tis į saugųjį užjūrį. Dr. Dirmei
kis man pasakojo, jog jis buvo 
akinamas A. Smetonos vykti 
drauge į J. A. Valstybės, bet kad 
jis savo buvusiam vadui tiesiai 
atkirtęs. jog pirma norėtų iš
mėginti visus galimumus Tė
vynei Lietuvai gelbėti. Kitaip 
sakant dr. Dirmeikis, kol buvo 
laikomas, nežiūrint, dideliu A. 
Sųjetonos adoratoriumi, pasirin
ko kitą kryptį, priešingą “vado” 
krypčiai, pasiryžęs, jei ne ki
taip, tai su šautuvu rankoje ko
voti ir nepasiduoti A. Smetonos 
teorijai, pagrįstai tuo, kaip “ju
da didžiosios politinės linijos”.

Panašių pavyzdžių buvo ir 
daugiau. Jie vaizdžiai parodė, 
koks buvo tada pasidaręs poli
tinis lūžis tarp A. Smetonos, buv. 
vado, ir visų tų, kuriuos šis pa
starasis buvo taip žiauriai nu
vylęs.

Tie, kuriems tikrai rūpėjo Lie
tuvos, o ne pirmoje eilėje savo 
kailio gelbėjimas, buvo supra
tę LAF idėją, kaip atsigaivinimo 
kelią nuo visų dar taip netolimos 
praeities politinių, apsivylimų 
ir kaip gairę atlikti savo pa
triotinei pareigai gelbėti Tėvy
nei — Lietuvai, ne vien skam
biais žodžiais, bet pasiaukojimu 
ir kova.

(Bus daugiau)

Šioje vietoje noriu pastebėti, 
jog tų, kuriuos A. Smetona va
dina “mūsieji”, t. y. buvę tau
tininkų srovės veikėjai ir kurių, 
reikia pasakyti, Vokietijoje bu
vo prisirinkę gerokas būrys be- 
sigelbint nuo raudonojo teroro 
Lietuvoje, neskubėjo pasekti sa
vo buvusiojo “vado” pėdomis. Jie 
ne tik nespruko toliau kur noęs 
į užjūriu bet .priešingai — apsį-, 
sprendė likti Vokietijoje, kad 
būtų arčiau Tėvynės — Lietu
vos, tikėdamiesi jai kaip nors 
pagelbėti didžiojoje nelaimėje. 
Beveik be išimties jie savo lais
va valia įsijungė į LAF gretas 
bekompromisihei' kovai su Lie-

Pervažiuojant sieną, emigruo
jantis iš Lenkijos žydas su sa
vim vežasi didelį dalyką, kurs 
primena supakuotą- paveikslą.

Muitininkas rodydamas į da
lyką klausia: “Kas čia yra?”

“Ne kas čia yra, bet kas jis 
yra?” atsakė žydas. “Tai yra 
pats Vladislovas Gomulka por-

:treteT>:- • -
r * ;

Po keliu dienu kelionės emi
grantas pasiekia Izraelį. Izrae- 
Gomulkos portretą klausia: “Kas 
jis yra?” Imigrantas Į tai: “Ne 
kas jis yra, bet kas čia yra! čia 
yrą. gryno aukso rėmai!”

VEIKALAI SCENAI
BUBULIS IR DUNDULIS IR SVAJONIŲ ŠALIS

Kieti viršeliai. Kaina $4.00
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Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.

Šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus piniginį orderį.
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Lietuvoje dega suvežti pašarai
A. Kezys, Vilniuje komunistų leidžiamos Tiesos spe

cialus korespondentas, buvo pasiųstas specialion koman- 
diruotėn ištirti švendrės kolchoze kilusį gaisrą, švend
rėje sudegė ne tiktai ketureilė karvidė, bet ir didelė pa
stogė pašarams krauti. Pastatas buvo mūrinis, neseniai 
statytas. Gaisras padaręs nuostolių ne vien kolchozinin- 
kams, bet ir sovietų valdžiai. Sudegė 75 tonos šieno. Gal
vijai liko be pašaro ir be pastogės. Didelis nerimas kilo 
visiems i švendrę rusų suvarytiems gyventojams.

Iš aprašymų matyti, kad Švendrės kolchozą rusai 
įsteigė ne taip jau seniai Visus Švendrės reikalus tvar
kantis brigadininkas Vytautas Kastrickis papasakojo 
Keziui, kaip pačioje pradžioje buvo suvaryta į Švendrę 
200 karvių, savininkų laikytų senuose prieškariniuose 
tvartuose, kaip buvo pastatyta karvidė ir kaip naujai 
atvarytas agronomas Bronius Urbonas įsakė piauti dar 
nepražydusias pievas. Agronomas apskaičiavo, kad jau
na pievų žolė turi daugiau vitaminų, todėl ir Įsakė pra
dėti šienapiūte žymiai anksčiau. Viskas jam gerai pavy
ko. Šienas, kad ir retesnis, buvo nuplautas, išdžiovintas 
ii’ suvežtas į karvidę. .

Buvo pjaunamas šienas ir vėliau, bet darbas nesise
kė. Lietus neleido šieno tinkamai išdžiovinti, bet jis vis 
vien buvo vežamas’ ir kraunamas į pastogę. Agronomui 
nepatiko, bet vitaminų pilnas jo šienas buvo apkrautas 
vėliau atvežtu šienu, šių metų liepos 15 dieną melžė
ja Lionė Vaicekauskienė pastebėjo, kad iš karvidės pra
dėjo veržtis dūmai, o netrukus pradėjo veržtis ir lieps
nos. Ji nusigando, bėgo gesinti,, bet melžiamu kibiru 
mažai ką būtų galėjusi padaryti. Ji tuojau metėsi šaukti 
kolchozo pirmininką. Gaisro gesinimo darbą Kezys ši
taip aprašinėja: x

“Kone visas kolūkis sukilo ant kojų. Vieni tem
pė gaisrinę pompą, kiti puolė Į paštą šauktis gaisri
ninkų iš Šiaulių, dar kiti varė iš karvidės besispy- 
riuojančius veršius. Jų tvarte tuomet buvo šešios 
dešimtys Sunku kovoti su ugnimi, o tuo labiau, kai 
ji įsiemtusi Į šieną. Supila iš tritonės cisternos van
denį, rodos, prislopina, bet tik spėja nusigręžti, ug
nis vėl šoka savo šokį. Beveik d vi dienas nuvargę, 
išsimurzinę žmonės nesitraukė iš Švendrės. Pritrūko 
ir vandens — aplink jokio tvenkinėlio, o vandentekio

Sudegus Švendrės svarbiausiam pastatui, tuojau 
prasidėjo tyrinėjimas. Įvairūs pareigūnai suvažiavo iš 
visos apylinkės. Jie klausinėjo žmones apie gaisro prie
žastis, tikrino veikiančius įsakymus, aiškino, ar kolcho- 
zininkai prisilaiko valdžios nurodymų. Rodos, viskas 
buvo tvarkoje, o gaisras vis dėlto kilo. Apie namus tik
rintojai rado cigarečių nuorūkų. Tai reiškia, kad val
džios įsakymų Švendrėje neklausė.

Iš A. Kezio reportažo matyti, kad panašūs gaisrai 
buvo ir kituose kolchozuose. Nespėja žmonės suvežti pa
šaro, — viskas dūmais nurūksta. Agronomai mano, kad 
tvartuose- gaisrai gali kilti savaime, be padegėjų. Gais
ras kyla vasarą, kai sausas šienas apkraunamas šlapiu 
šienu, arba kai pradeda varvėti stogai ar sugenda elek
tros laidai. Gali būti ir padegimų, bet policija neturi įro
dymų. Vienur vaikai laksto po tvartus, o kitur pasimai
šo nepažįstami žmonės, kurie gali padegti suvežtą šieną.

Šios komandiruotės reportažą Kezys šitaip baigia:
“Po šių skaudžių atsitikimų Šiaulių rajono ak

tyvas patikrino visus ūkius, kaip juose tvarkomasi,, 
kaip prižiūrimi pašarai. Nors ir vėlyvoka, tokia pro
filaktika tikriausiai pravartu. Tačiau aktyvas taip 
pat bejėgis, jei ūkiai patys neišgyvendins aplaidu
mo, nejaus atsakomybės, nesilaikys priešgaisrinės 
apsaugos reikalavimų, kurie turi tapti įstatymu vi
siems”. (Ten pat). ’ . ’ . .
Grįžtame prie paties pagrindinio klausimo: apsilei

dimas ir stoka atsakomybės jausmo. Kad kolchozan su
varyti gyventojai būtų atsakingi, reikia juos įtikinti 
Komunistams labai sunku tai padaryti, kada jie patys 
labai neatsakomingai elgiasi. Komunistai atėmė iš ūki
ninkų karves, komunistai geria ūkininkų pieną, bet tuo 
pačiu metu jie nori, kad savo santaupų ir turto neteku
sieji ūkininkai tas karves skaitytų savomis. Komunistai 
atėmė karves, jas išsimelžia ir naudojasi to išmelžto pie
no gaminiais, tuo tarpu karvės savininkas ir jo žmona 
melžėja turi visus gaminius atiduoti rusams. Lietuva 
buvo pieno, ir duonos kraštas. Lietuvoje šiandien pieną 
geria tiktai sovietų karininkų žmonos ir jų vaikai, če
kistai, o lietuviui atimta paskutinė karvė ir paskutinis 
duonos trupinys. .........................v

Lietuvos gyventojai priešinasi tokiam žiauriam iš
naudojimui. Lietuvis žino, kad jo karvės ir jo šienas jau 
nėjo. Jis turi karves prižiūrėti ir šieną piauti, bet pie
nu naudojasi tiktai okupantas. Kol tokia padėtis Lietu
voje ir kituose rusų okupuotuose kraštuose bus, tol nu
skriaustas žmogus nebus atsakingas, tol į padanges 
rūks pašarai.

JURGIS JANUŠAITIS

DŽIUGINANTI JAUNYSTĖ
RAKO MIŠKUOSE T

junti, kad čia įsikūnijo gyve
nimas.

Tik įėjus į stovyklavietę, pa 
sitinka mandagi sargyba. Skau 
tukai atidaro vartus, įleidžia 
svečius.
reigūnai 
iš kelio, 
vyksta”

' Pabuvoti Rako skautų sto
vykloje valadndėlę tikrai ma
lonu. Čia daug ką pamatai, 
gali daug ko išmokti. 0 svar
biausia, pajunti pulsą džiū
gaujančios jaunystės, mūsų 
atžalyno.

Liepos 17 d. vingiuotais ir 
gražiais Michigano keliais pa
siekėme Rako stovyklavietę. 
Jau artėjant prie šios vietovės

Kiek paėjus, vėl pa
šaukia: “Traukitės 
dviračių lenktynės 

Ir tiesa, viesulo grei
čiu dviratininkai įraudę skrie
ja takais, siekdami laimėjimo.

Šeštadiemo popietė skiriasi)dant himną ne tylėti lyg van- 
iš įprastinių, šiandien suva-jdens į burną prigėrus, bet gie- 
ziavo tėveliai aplankyti vaiku*^doti is visos širdies. Himnas 
čių, pasigėrėti jų laužais, dar-yra rr _ 
bais.

Čia pat po dešine
Kernavės Kuoras. Palapinės'domi jų pastangomis, darbais, 
supa aikštelę, o ją dengia ša-Ne t tingūs esame paploti vai

kučiams už jų gražią rikiuotę, 
už dainas parado metu, už pa 
sirodymus prie įlaužo. Jeigu 
taip tevertiname jų pastangas, 
taip teįsijungiame į jų dainuo

damas, nenorėkime, 
kad jaunimas rodytų didesnį 
entuziazmą.

Išaušo sekmadienio gražus 
rytas. Rako miškuose vėl su
klego lietuviški balsai, dainos, 
žygiai. Į pamaldas visais ke
liais žygiuoja šaunios jaunimo 
gretos, žygiuoja su vėliavo
mis, žygį lydi dainos. Aikšte
lėje pasitinka gražus lietuviš
kas kryžius, pastatydintas tau 
tinės skautų stovyklos dieno
mis. Jis tarytum išsiblaškiu
sius tautos vaikus kviečia į 
tėviškės palaukę šventadienio 
maldai. Kun. Algimantas Ke
zys S J su jaunimo talka atna
šauja šv. Mišias. Puikus pa
mokslas, artimo meilės darbus 
iškeliąs. Trumputis ir mielas. 
Skautams ir jaunimui prie šir
dies. Tik pamaldų metu tylo
kai skamba giesmės, tyliai 
skamba ir gitaros. Ir tas pats 
svietelis neprasižioja ir gies 
mes giedant, o jaunimas vis 
nedrąsiai tepasirodo.

Po pamaldų ir vėl į aikštę iš
kilmės — vėliavų pakėlimai. 
Apeigos šventadieniškai nuo
taikingos. Ir vėl gėrimės kelių 
šimtų skautų gretomis.

O iš čia skubame prie pa
minklo. Atidengtas geradariui 
P. Rakui paminklas. Kalba 
Tallat — Kelpša, dr. Budrys ir 
kiti. Prisimenamas vaistinin
kas Rakas, lietuviškam jauni
mui padovanojęs šiuos gražino 
sius miškus, kad čia laisvaja
me pasaulyje jaunimas augtų 
lietuviškoje dvasioje, kad bū
tų geri tėvynės vaikai, kad 
ugdytų kilnias idėjas. Čia pri
simenami skautijai nusipelnę 
dr. Budrys, dr. St. Riežis ir 
daugelis kitų, kurie darbu ir 
auka įkūrė šią gražią vietą lie
tuviškam jaunimui ir kuriai 15 
m. sukaktis šiandien atšvenčiama

Be oficialiųjų dalių, malo
nu pasižvalgyti po šią gražią 
stovyklavietę. Kalneliuose, po 
plačiašakiais medžiais sugludę 
palapinėse įvairių dydžių ir 
formų. Kiek daug išminties iš 
skaitome įrašuose, ženklinan
čiuose skautų gyvenimą pala
pinėse. Ir koks sudėtingas 
aparatas. Čia veikia paštas, 
valgyklos, tiekimo skyriai, vei
kia informacijos tarnyba, lei-

mūsų švenčiausioji malda.
Teisingas yra jaunimas saky- 

įsikūręs damas, kad vyresnieji nesi-

koti ėdžiai. įvairios skilčių em
blemos, įrašai, informacijos 
ir jaunimo šaunus pulkas.

Vyksta vėliavos nuleidimo 
apeigos. Sumaniai vadovauja 
jauna Lietuvių Bendruomenės jamas 
Tarybos narė, skaut. Vitalija 
Ruibytė. Ji šiame Kuore, ma
tyt, viršininkė. Komandos šū
kiai, maldos žodžiai ir himno 
garsai įsiviešpatauja šioje rim
tyje. Drausmė ir tvarka. Pui
ku. Gražus skaučių gyveni
mas gamtoje.

Netrukus skubame į vėlia
vos nuleidimo iškilmes ir pa
radą. Lituanikos tunto ribose 
aikštė. Į ją visais keliais žy
giuoja skaučių ir skautų gre
tos. Žygiuoja Kernavės Kuo
ras, Aušros Vartų, Lituanicos, 
Nerijos jūrų skautai ir kiti pa 
daliniai. Žygiuoja su daino
mis, kiekvienas padalinys sa
vąją dainą dainuodamas. Žy
giuoja priekyje vadai, akade
minio jaunimo, o gretose to
kių mažytėlių, net miela. Visi 
išlaiko žygio tvarką ir dainas 
žino neblogiau už vyresniuo
sius. Gražios ir įspūdingos 
vėliavų nuleidimo iškilmės. 
Vadovų raportai, himnai, mal
da. Viskas taip šventiška, taip 
auklėjančiai dvelkia, kad ne
jučiomis vadovams tari ačiū.

Kai į Rako slėnius- atsėlino 
tamsa, sušvito ir tradicinis 
laužas. Penki šimtai skautu
kų ir keletas šimtų svečių su
sėdo slėnio atkrantėse. Laužą 
uždega vyr. skaut. Nadas. 
Prasideda programa. Sugau- 
dža Tauro Rago orkestras, VI. 
Vij eikis apdainuoja humoru 
stovyklos gyvenimą, vadus ir 
eilinius. Laužo programoje 
nuotaikingai praeina “Ope
ros” ir kiti numeriai. Tik tos 
dainos, kaž kaip šį kartą neuž 
lieja plačiųjų slėnių, o lyg ma
žu zirzėjimu slinko pačiame 
mažiausiame slėnyje.

Į dainas neįsijungė ir sve
čiai. Kažkaip labai rezervuotai 
sutikome ir mūsų jaunimo pa
sirodymas. Nesistebiu tuo, nes 
ir Lietuvos himną giedant per 
iškilmes neprasižiojama, o te
gieda tik rikiuotėje esą skau
tės ir skautai. Blogas pavyz
dys mūsų jaunimui. Ko norėti 
iš jaunųjų, kad mes patys tau
tos himno negiedame. Jauni
mas tai mato, vertina ir sako: 
tad nenorėkite, kad mes būtu
me už jus geresni.

0 laikas būtų susiprasti. Gie-

tų dalykų, šiais getais stovyk 
lauja apie 500 jįgįjįĮpo. 4^ra" 
žiai Ūgtelėjusi jūrų
skautai. Šaunios injM gretos, 
puikios uniformos, S-ra tvar
ka. O jūros diena ežere buvo 
labai įspūdinga ir maloni.

Kernavės Kuore įraudusias 
pyragus bekepančias užtjkau 
ir seimininkes. Skauto. Siliū- 
nienė bene savo gyvenimą už
rašiusi skautijai, minko pyra
gus ir vaišina kepsniais. Biru
tė Žilinskienė net iš Illinoistyaf 
stijos sostinės Springrfieldo 
čia atvyko padirbėti ir šian
dien ji atrodė kaip pati geriau
sioji virėja virtuvėje. Ir kitos 
šeimininkės uoliai sukosi vir
tuvėje.

Valgi?- skanus, geras, -net 
vaikai pizza vaišinami. Ir sve
čiai pasinaudojo virtuvių pa
tarnavimais. —

Taku skubantį sutinku skau 
tn. Romą Račiūną, kuris savo 
jaunystę praleido Rako sto
vykloje, o dabar štai jo žmo
na Vidutė žygiuoja jūrų skau
čių gretų priekyje, o paskuti
nioji žygiuoja mažytė dukrelė 
Vilija. Taigi visa šeima gyve
na skautišku gyvenimu, už
miršusi, kad Chicagoje yra 
kasdieniniai rūpesčiai.

Neatsilieka nuo Račiūnų ir 
Juozo 
šeimos 
kokias 
žmona
vadovių poste, tuo tarpu ketu
ri vaikučiai jau skautauja.

-—Kol tokių šeimų bus, lie
tuvybė nemirs, — kalba mano 
bičiulis. Taip nemirs, tik rei
kia daugiau tokių šeimų.

Tai trumputės akimirkos iš 
sudėtingo, gražaus, įvairaus 
skautų gyvenimo Rako miš
kuose. Teatleidžia visi tie, ku 
rių titulus ne taip pažymėjau, 
teatleidžia tie keli šimtai pasi
šventusių tėvų, vadovų ir vai
kučių, kurių pavardžių neį
manoma suminėti.

Tai yra viena didinga šeima 
ir ją vadinu mūsų Skautija. 
Jų idėjos, darbai nemarūs. 
Kiekviename^ žingsnyje jažii- 
kau tėvų prakaitą, darbo ran
kas, sumanumą, pasiaukoji
mą. Kiekviename takelyje su
tikau beskubančius ^.vadovus 
savyje besinešiojaneius meilę 
mūsų augančiam jaunimui, kil 
niai skautiškai idėjai..

Tegul džiūgaujanti jaunystė 
Rako kalneliuose ir slėniuose 
niekada nenutyla. Tegul skam 
ba lietuviškos skautiškos dai
nos, tegul tie gražūs miškai 
suveda tūkstančius mūsų jau
nimo ir ateities metais, kad iš
moktų tarnauti Dievui, Tėvy
nei ir Artimui.

Liubinsko šeima. Čia 
galva Juozas eina kaž- 
atsakingas pareigas, o 
taip pat sėdi kokiame

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS. pasivaikščiojimo sportą. Visuomet i dar-

Užmirštoji Dievo gatvė

Eidamas mačiau, kaip senas, sukum
pęs senukas skubiai yrėsi šaligatviu. Aš jį 
iš matymo pažįstu nors ir nežinau jo var
do. Rudenį ir net žiemą aš matydavau ji 
vos vos judantį gatve. Nors ir pavėjui ei
damas, dažnai sustodavo, lyg laukdamas, 
kad vėjas jį dar pastumtų iš užpakalio. O 
dabar jo žingsniai nebuvo tokie lėti. Judė
jo daug greičiau, nei jo išvaizda leido. Gal 
jis norėjo apgauti saulę ir pabėgti nuo jos, 
kol ji nespėjo deginančiais pirštais apčiu
pinėti jo senus kaulus ir nepradėjo sunkti 
prakaito pro ir taip susiraukšlėjusią odą. 
Jis man tuoj pradingo iš akių, praverda
mas Rudmino laidotuvių koplyčios duris. 
Ten, tur būt, buvo pašarvotas koks nors jo 
amžiaus paskutinis draugas.

Rudmino koplyčia tame bloke, kaip ir 
pirmoji. Rudminas, suprantama, gimęs 
jau Amerikoje, bet labai gražiai kalba lie
tuviškai. Augina gražų atžalyną ir labai 
rūpinasi jo geru išauklėjimu. Nešykštus 
labdarai, spaudai ir ten, kur mato, kad 
reikia ką padaryti. Veiklus ir organizaci
jose, rodos, yra net galva ir lietuvių pa
rapijos komiteto. Paslaugus ir labai rū
pestingas savo pareigose. Stengiasi, kad 
mirusiųjų paskutinė kelionė į amžinybę 
būtų pagarbiai atlikta.

Kita gatvės puse nužingsniavo mano

bovietę eina po kelis blokus pėsčias. Tik 
naktį, kuomet toks pasivaikščiojimas jau 
pavojingas čikago gatvėse, jį parveža iki 
gyvenamų namų slenksčio Prišmantas, ku
ris kartu su juo dirba. Taip bėgtinai nubė
go išraudęs, ir, tur būt, ne be prakaito 
lašo Juozas Tamoševičius. Jis visada sku
ba, lyg pavėluoti bijodamas, ir visada at
rodo įraudęs. Toks jau apsigimęs, ir nie
kada veidas neišbąla, nė jis savo žingsnių 
nesulėtina, štai ant kampo ir tos gerosios 
Veronikos užeiga, kuri Kalėdų švenčių 
proga kasmet savo lankytojus apdovanoja 
po visą kvortą degtinės.

Kita buvusioji linksma “dipi” vadina
ma užeiga jau keleri metai kaip užsidariu
si. Stasys Karpius vis dar negrįžta iš sune- 
galėjusių namų, o Vilius Neįmanąs dirba 
Juozo Sutkaus užeigoje. Kitoje pusėje 
gatvės dar ir vadinamoji Adelės vardo už- 
ga, Trisdešimt ketvirtos gatvės, imant 
nuo kampo, antrajame name yra Bruno 
Maciansko duonos kepykla, kur kepama 
kelių rūšių lietuviška juoda duona. Ją ir 
daktaras Adomavičius rekomenduoja var
toti prie sveikai valgančios šeimos stalo. 
Matyt, žmonės saulės šiluma nepasisotina. 
Prie kepyklos stovi mažas A. Žeimio sunk
vežimis. Jis su tuo savo vežimu išmala 
kasdien visas didmiesčio gatves. Didelis 
žuvavimo sporto mėgėjas. Sezoną prade
da anksti pavasarį su smėlių neršto pra
džia.. Tuomet jam talkininkauja ir žmona 
— tą smulkią žuvį semdama su dideliu

geras prietelis Stasys Poderis. Jis mėgsta samčiu. Jų tada tiek prisigrūda ežero pa-

krantėse, kad tai, tur būt, pats praktiš
kiausias būdąs jas semti sąmčiu ir versti 
tiesiai į pagalvės tvirtą užvalkalą, žvejo
jimo sezoną jis užbaigia tik pereidamas į 
kitą sporto šaką, kada išvažiuoja grybauti 
į Wiskansino miškus. Dažnai ir į kaimą 
pavažiuoja. Visuomet pas jį rasi naminio 
lietuviško sūrio, sviesto, kumpių, lašinių 
ir kitų ūkiškų- gėrybių. Augina gausų prie
augli. Pats sau šviesos sėmęs pas salezie
čius, Italijoje, ir kitur, rūpinasi ir savo 
šeimos prieauglio išmokslinimu. Viena 
duktė jau spėjo išsimokslinti ir ištekėti. 
Jau rodos, jis turi sulaukęs ir sūnaičio. 
Pagal savo dar ne taip ilgų metų skaičių 
gali tikėti ir provaikaičių. Čia, Amerikoje, 
kuomet žmonės jauni veda, nėra jau to
kia didelė naujiena. Žinoma, jo ištekėju
si duktė duoną valgo iš savo įgytos profe
sijos. Ir jauniausias sūnus, Linas, jau kla
sėmis tarsi raitas joja. Skubinas, tur būt, į 
inžinierius, o gal daktarus, jei tam am
bicijos nestokos.

Pasiekiau jau ir buvusią Ckelio užeigą. 
Kaip žinia, prieš kelerius metus jis pasi
mirė. Užeiga perėjo į sesers dukters ran
kas, kažkodėl ji lankytojų vadinama ka
raliene. Ta karalienė dabar pati užeigoje 
nekaraliauja, o yra išnuomavusi kitiems, 
ūkelis buvo labai geras žmogus. Visiems 
reikale padėdavo. Taip, pat,rėmė, ir spau
dą bei organizacijas? Davė visiems, kas 
tik jo prašė, net neklausdamas, netikrin
damas, ar tos paramos tas žmogus yra 
vertas. Labai gerą atminimą apie save žmo 
nių tarpe paliko. Dar prieš mirtį buvo nu-

vykęs savo giminių aplankyti. Nors ir žino
jo, jog Lietuvoje po kūjo ir pjautuvo prie
spauda nėra lengva gyventi žmonėms, bet 
netikėjo, kad taip blogai būtų, kol pats 
savo akimis pamatė. Tai, ką išvydo ten jo 
akys, jo net plaukai ant galvos pasišiaušė, 
.kaip vėliau pasakojo sugrįžęs atgal į Ame
riką. Kai jis buvo lankęsis Lietuvoje Ne
priklausomos Lietuvos laikais, nerado nė 
šešėlio to, kas buvo anuomet Užmiesty 
pastatyto gražaus pastato šešėliuose, ko
munistinio rojaus baloje kaip į kokį liū
ną nugrimzdęs kaimas. Baisus jo skurdas 
visur matėsi po jo kojomis. Namai su
smukę, stogai skylėti. Viskas griūva ir 
pūva. Visų veidai prislėgti, o jų apdaras 
skylėtas. Atrodė, jog jie nebegali pakelti 
ant savo pečių tos naštos ir ją velką paskui 
save išsitempę, kaip pakinkytas kuinas 
žagrėje. Ne, tokio skurdo jis nebuvo ma
tęs nė caristiniais laikais, kada anuomet 
palikęs tą kraštą išvyko į Ameriką. Jo 
akių nedžiugino nei suartos ežios, sulie
tos į vieną neaprėpiamą komunistinio dva
ro lauką. Ir tas dvaras sunkiau spaudžia 
žmones, negu buvo sunkiausiais baudžia
vos laikais. Ir ta dar visus slegianti baimė.

Nors jau ir pochruščioviniais laikais 
kaimo gyventojai negalėjo be baimės jaus
mo nė užmigti. Vis tebebijojo, kad naktį 
nesustotų prie jų namų slenksčio enkave
distų sunkvežimis. Nereikėtų vergijos 
priespaudos užbaigti , paskutinius savo 
gyvenimo žingsnius, priverčiamoje darbo 
stovykloje, katorgoje, Sibire. Jis matė, 
jog žmonės, net jo giminės, bijo garsiai
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žodi tarti ir kalba, žiobčioja, lyg žuvys, 
ištrauktos iš vandens ant kranto.

Viską atidavė savo giminaičiams: auk
sinį laikrodi, geresnius savo rūbus ir vis? 
ką ką turėjo su savim. Grįžo atgal prislėg
tas tų išgyvenimų, ką buvo matęs. Buvo 
taip paveiktas, jog jautėsi net sugrįžęs, 
kaip ligonis. Nors buvo jam kelionę išrū
pinusiems raudoniesiems pažadėjęs, kad 
tik girs tą rojų sugrįžęs ir tylės kaip žemė, 
kas nepatiko jo akims. Bet jo jautri, tiesą 
mylinti širdis, negalėjo to pažado ištesėti. 
Jis papasakojo, ką matė ir išgyveno šių 
laikų Lietuvoje. Nebenutylėjo ir spaudos 
žmonėms, kai į jį krepėsi, prašydami pa
pasakoti savo kelionės įspūdžius. Paskui 
jis ilgai ir sunkiai sirgo. Dar ir prieš mirtį, 
kai prisimindavo tą savo paskutinę kelio
nę į Lietuvą, giliai atsidusdavo kartais net 
ir ašaros sužibėdavo akyse.

Priartėdamas prie Trisdešimt penkto
sios gatvės, perkertančios Lituanikos gat
vę, stabteliu ir atsigręžiu. Vaizdas šios 
gatvės tikrai įspūdingai gražus. Visi jos 
namai dviaukščiai, triaukščiai, gražiai 
tvarkomi. Vienoje ir kitoje jos pusėje — 
medžiai, kaip kokia alėja džiugina kiek
vieno praeivio akis. Nors ji tęsiasi tik ke
liolika blokų, prasideda ties Trisdešimt 
pirmąja gatve ir užsisklendžia pasiekus 
Stokjardus. Prasitęsiant ir pro pirmos lie
tuvių Čikagoje įkurtos parapijos bažnyčią.

(Bus daugiau)
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DU. K. G. BAtUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
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Fox Valley Medical Center 
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ir kas tuo reikalu darytina 
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6)32 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamointi Ml 3-uuui.

, Be lietuvių kalbos nyksta 
lietuviškos šeimos, organizaci 
jos, lietuvių parapijos. O be 
gimtosios lietuvių kalbos ir už- 
silikusieji tuojau išnyksime. 
Akrone lietuvių parapija nu
stojo veikusi, lietuviškų pa
maldų nėra. Clevelande šv. Jur 
gio parapijos mokykla, dėl 
stokos vaikų, uždaryta ir pa
rapija nyksta. Chicagoje Šv. 
Mykolo parapija užsidarė ir 
bažnyčia nugriauta, šeštadie
ninėse mokyklose mokinių 
kiekis smarkiai sumažėjo. Mus 
kiti nutautina ir mes patys sa
vanoriškai nutautėjame.

Pirma pakalbėsime apie mū 
sų pačių savanorišką nutautė
jimą.

Yra tokių lietuvių, kurie 
šiandien dar lietuviai, o rytoj, 
priėmę Amerikos pilietybę, jau 
save laiko amerikonais ir nie
ko apie lietuvybę nenori žino
ti. Jiems nereikia lietuviško 
laikraščio nei lietuviškos kny
gos. Su savo vaikais kalba 
angliškai. Bet tik žargonu, su
keliančiu juoką. Ir ameriko
nai tokių greitų perbėgėlių ir
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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.

^PERKRAUSTYMAl '

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. i E R Ė N A S

2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063 
................... I ................. ...

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. 5L

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

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

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

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

CHICAGO. ILL. 60629

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tolu 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tolu WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ToL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiai 
Ir penkt. 2-4 ir &-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. teMk‘.< Glbson 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
orthopeoas-protezistas

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

* (Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telefu P Respect 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 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

išverstaskūrių nemėgsta. Rim
ti amerikonai sako, jei tu savo 
senų kelių šimtų metų gimtųjų 
kalbų už geresnį duonos kąsnį 
greitai pakeitei, tai tu,, radęs 
kitame krašte geresnį duonos 
kąsnį, labai greitai atsisakysi 
nuo Amerikos ir jos anglų 
kalbos.

Kas yra Amerika? Ji yra Eu 
ropos, Azijos ir Afrikos tautų 
mišinys. Aš esu per 20 metų 
matęs tik 2 tikrus amerikonus. 
Tai tikri šio krašto gyventojai 
— indėnai, o kiti — rusai, vo
kiečiai; lenkai, airiai ir kiti.

Kita dalis lietuvių sako, kad, 
esą aš Amerikoje gimiau ir sa
ve laikau amerikonu. Jie nuo 
lietuvių traukiasi ir atsisako 
lietuviškumo, nes menamai ne 
lojalu gyventi Amerikoje ir 
būti lietuviu, žydams ir ai
riams, atvykusiems prieš 300 
metų į šį kraštą, vis lojalu yra 
būti airiais ar žydais ir gyven
ti Amerikoje, o lietuviui atvy
kusiam i Ameriką prieš kelis 
desėtkus metų jau nelojalu 
gyventi Amerikoje ir būti lie
tuviu, tai čia kas nors netvar
koje. Taip neturėtų būti. To
kie lietuviai nesusigaudo, yra 
suklaidinti, neatskiria piliety
bės nuo tautybės. Jie mano, 
kad pilietybės turėjimas jau 
visas lojalumas Amerikai.

Jei mes savo lietuvišką kul
tūrini gyvenimą sustabdysime, 
tai padarysime nuostolį tik lie
tuvybei o ne amerikonams. 
Amerika — priešingai mėgsta 
aukštos rūšies mažumų kultū
rinį gyvenimą, nes europiečių 
kultūriniai pasirodymai daž
nai'yra aukšto lygio ir net kai 
kada pranašesni už kai kuriuos 
amerikonų parengimus.

Kas yra lojalumas? Mūsų 
vaikai tarnauja Amerikos ka
riuomenėje. Mes dalyvaujame 
lojalumo paraduose, aktyviai 
dalyvaujame rinkimuose, mo 
kame mokesčius, savo profe
sijomis praturtiname Amerikos 
kultūrinį gyvenimą, Mes čia, 
Amerikoje, atiduodame fizi
nes jėgas šiam kraštui ir savo 
uždarbius paliekams Amerikos 
gerovei. Tai ir bus didžiausias 
lojalumas šiam kraštui. Ame
rikos lojalumui nekenkia, jei 
mes čia gyvename lietuvišku 
kultūriniu gyvenimu ir laisvi
name pavergtą Lietuvą. Buvęs 
Amerikos prezidentas Kenne
dy pasakė: “Neklausk, ką tau 
Amerika gali .tau duoti, bet 
klausk savęs, ką tu gali gero 
Amerikai duoti”;

Taip ir mes — neklauskime, 
ką man duos lietuvybė ir pa
vergta Lietuva, bet klauskime 
savęs, ką mes galim duoti lie
tuvybei ir pavergtai tėvynei 
Lietuvai.

Didžiausia dovana paverg
tai Lietuvai — tai išlaikymas 
lietuvybės savo šeimose.

Prieš 18 metų Clevelande 
vyskupas Krol, dabartinis Phi- 
ladelphijos kardinolas, pasa
kė senos kartos lietuviams: 
“Man yra labai gaila nykstan
čios lietuviu tautos Ameriko
je, nes 66% lietuvių mergai
čių išteka už svetimtaučių”.

Ar mums negaila savo nyki
mo.. Ką mes darome tuo rei
kalu. Pagrindinis lietuvių kal
bos mokvmas turi būti šeimo
je, nes jei vaikas nemoka lie
tuviškai, tai jis nepajėgia eiti 
nei į lietuviką mokyklą, taip 
pat negali eiti Į jokią lietuviš
ką organizaciją.

Kartais per greitai nutautė
jęs lietuvis nukenčia nuo sve
timtaučių ir stengiasi grįžti at
gal prie lietuviško gyvenimo, 
nes nuėjęs pas svetimtaučius, 
pasidaro tik trąša svetimtau
čiams, ir jokid* .vadovauja
mos vietos negali užimti.

Duosiu keletą pavyzdžių:
Lietuvių radijo vedėjas ruo

šia lietuvių dienas ir kviečia 
daug svetimtaučių aukštų po-

Pirmas jaunos mergaitės žvilgsnis į 
civilizuotą pasaulį. Ji priklauso "ta- 
saday" genčiai, kurią neseniai sura
do dr. Robert Fox ekspedicija Fi
lipinuose. Mindano saloje gyvena 
gentis, kuri kalny ir misky atskirta 
nuo kitu gyventoją, naudoja akme
ninius įrankius ir gyvena labai pri

mityvu klajokliu gyvenimą.

šidūJieu mulu, kad tik per lie
tuviškas organizacijas ir lie
tuvių politikus gali pasidaryti 
laimingesnių su lietuvių užta
rimu. Tai Štai koks nuostolis 
per anksti nutautėti ir atsisa
kyti nuo gimtosios lietuvių kai 
bos. Inžinierius parodė turįs 
lietuviškai padaryti protekci- 
pramokti lietuviškai, o radijo 
vedėjas pažadėjo pramokusiam 
lietuviškai padaryti protekcil 
ją į aukštesnę vietą.

Šitokiais pavyzdžiais reikia 
priminti tėvams ir jaunimui, 
kad per greitas pabėgimas nuo 
lietuvybės yra nuostolingas 
lietuviui ir lietuvybei.

(B. d.)

BEMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”

GĖLININKĄ 8 
(PIZTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoj* 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninėm 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-122C

' GUŽAUSKŲl
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834 
............ . ..... .......... /

litikų. Atsilanko kongresma- 
nai, senatoriai ir miesto me
rai.. Amerikonų politikai ieš
ko sau naudos, nes gaudo lie
tuvių balsus. Po miesto galvos 
(mero) kalbos prieina prie lie 
tuvių dienos vedėjo vienas po
nas ir štai ką sako: Sveikinu 
su tokiu dideliu pasisekimu ir 
didele Įtaka pas aukštus svar
bius postus užimančius ameri
konus. Turi didelę įtaką pas 
mano bosą merą.. Jis yra inži
nierius, dirbąs 10 metij ir ne
galįs gauti aukštesnės vietos. 
Jis prašo protekcijos, kad jį 
užtartų pas merą ir kad jam 
duotų paaukštinimą.

Jam buvo atsakyta, kad aš 
galiu padaryti protekciją pas 
merą, kad gautum paaukštini
mą, bet gaila, kad nemoki lie
tuviškai.

Inžinierius barė savo tėvus, 
kad per gręitaįjėyąi jam atė
mė gimtą lietuvių kalbą ir jis 

W R.

Antroji laida ispanų kalba
Trumpai, vaizdžiai, ryškiai 

Lietuvos istoriją atpasakota 
8 psl. ispanų kalba leidinyje 
Lithuania Quiere Ser Libre. 
Autorius Algirdas Gustaitis. 
Išleista 1968 metų vasario mė
nesį. Leidinėlis turėjo didelį 
pasisekimą ir yra išsibaigęs.

Gauta žinia, kad 1971 m. 
prieš čiurlioniečių atvykimą į 
Kolumbiją. Medellin, Kolum 
bijoję gyvenantis lietuvis vei
kėjas Jonas Kaseliūnas leidi
nėlį perspausdino ir išleido an 
tra laida. Jis sėkmingai platin 
tas koluinbiečių biblotekoms, 
institucijų darbuotojams, ko
mentatoriams, spaudos darbuo
tojams. Sulaukta labai palan
kių atsiliepimų.

Leidėjas apie du šimtu egz. 
Lituania quiere ser libre buvo 
pasiuntęs į Venecuelą per Lie
tuvių Bendruomenės pirmi
ninką Vladą Vencių. a.

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
rugpiūčio 15 dieną 

BUČO SODE 
Willow Springs, III.

•NAUJIENOS- KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Penkiolikos metų mirties sukaktis

■

CHARLES J. BARTKŪNAS (B0KTKUN)
Gyvenęs Chicago, Illinois

Mirė 1956 metų liepos mėn. 28 dieną, sulaukęs 62 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje.
Palaidotas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Paliko nuliūdę: sūnus Charles, duktė Lottie Ann Kopfman, jos 

vyras Edward. 3 anūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Mūsų brangiajam CHARLES J. BARTKŪNUI (Bortkun) pagerbti 

bus laikomos šv. Mišios Carmelite Fathers, Munster, Indiana 1971 m. 
liepos 28 dieną.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįsi. bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva: si žemelė.

v * Nuliūdę lieka:
SŪNUS, DUKTĖ, ANŪKAI.

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

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

Paliko nuliūdę: vyras Antanas, duktė Carol-Ann Urban, žentas 
Donald, sūnus Charles, du anūkai, motina Ona Gudaitienė, 2 seserys 

i — Ona Klimkiewicz su šeima ir Henrietta Petraitis, švogeris John ir 
jų šeima, teta Elzbieta Butwell ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. i

Antradieni 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 
i 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.

TIVAS IR SŪNUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA ;

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
ChicagOB
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKTj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR -SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

P. J. RIDIKAS
33S4 So. HALSTED STREET ' Phone: YArds 7-1S11

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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KENOSHA, WIS.
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REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

$150 per savaitę, gaus tinkama blai
vi pora. BUTLERIS ir VIRĖJA. Su
augusiu 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.

MOTHERLESS HOME NEEDS 
HOUSEKEEPER, 

to live in and take complete charge. 
Salary plus room and board. Loca
tion Oak Park.

Phone 247-2546. Mr. Barber.

* TIME 
LUTHERAN KINDERGARTEN 

TEACHER
To start September 1st 

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

Buvęs Beatle grupės narys John Lennon laukia lėktuvo* 
Londono aerodrome.

sužeista 
gyveiilo-

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

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

652-0918 • s

pačiame 
bu-

Graži Wisconsino lietuvių diena 

štai jau ir po Wisconsin© Lie
tuvių dienos, kuri įvyko. X m. 
liepos jaėn. ,18 .d. sekmadienį 
erdviame šv. Teresės parapi
jos parko ąžuolyne. ■

Diena pasitaikė pusėtinai gra
ži, ne per karšta. Ners ’buvo 
pradėję lynoti, bet už kelioli
kos minučių nustojo ir vėl sau
lutė linksmai nusišypsojo.

• žmonių buvo pusėtinai, bet 
galėjo būti žymiai daugiau. Iš 
lietuvių visuomenininkų buvo 
inž. Antanas .Rudis, Jonas Ja
saitis. Dr. Kazys Bobelis ir ke
letas kitų čikagiškių, kurių pa

vardžių nežinau. Net ir iš Rock-
jfordo mačiau nepailstantį jau
nuolį Juozą Bacevičių (žyalgą). 
^3uyo atvykęs Wisconsinq vals
tijos gubernatorius Petrick J. 
Lucei bei Racine, Kenosha mies
tų merai, keletas biznierių, ra
dijo ir spaudos atstovų.

• Garbės svečius pristatė ir pro
gramą labai aiškia angliška tar
sena - pravedė ekonomistas p. 
-Paukštelis Jr.
• Amerikos karo veteranai Įne- 
'Šė JAV vėliavą drauge su Pa
vergtų Tautų vėliavomis: Esti
jos, Lietuvos, Latvijos, Ukrai
nos ir organizacijų vėliavomis.

JAV ir Lietuvos himnus gie
dojo solistė p. Tamoliūnienė. 
Programą atidarė p. J. Milišaus- 
kas. Pagrindinę kalbą pasakė 
Wisconsino valstijos guberna
torius Patrick J. Lucęy. Kaip 
jau yra politikierių'Įprasta lin
kėti ir gubernatorius linkėjo at
gauti sau nepriklausomybę. Se
kantis kalbėjo mūsų mielas vi
suomenininkas inž. A. Rudis ir 
po keletą žodžių tarė miestų me
rai.
£ Pabaigai programą paįvairi- 
įio tautinių šokių šokėjai — Jau-, 
nimo Centro Studentų Ansamb
lis iš .Chicagos, vadovaujamas 
p. L. Brazdienės, taip pat vietos 
jaunimo ansamblis. Bijūnas, p. 
S. Milašiaus vadovaujamas,- gy
vai pasirodė.

Bendrai visas minėjimas pra-

Gaisras.dangoraižy
Sekmadienio naktį kilo gaiši 

ržfs 39 aukštų apartamentinia- 
me name, šiaurinėje miešto 
.dalyje,3450 Ni-Lakėr-SlH>f’e Dr. 
Gaisras prasidėjo tuščiame 
bute, kurio ’gyventojas; 'jra 
atostogose. Lengvai 
10 asmenų, to namo 
jų. .

Įdomu, kad tame
name 19C9 m. sausio 23 d. 
vo gaisras, kainavęs keturiepis 
asmenims gyvybes ir sužeidęs 
18 asmenų. Policija aiškina

Tikrina politiko knygas
Demokratų partijos gerani 

vardui pakenkė Paul Powellio 
mirusio Illinois sekretoriaus, 
palikti milijonai pinigų. Dabar 
vėl mokesčių inspekcija tikri
na mero Daley gero draugo ir 
kaimyno knygas. Matthew D.a- 
naher įtariamas nesumokėjęs 
visų mokesčių 1967 — 1970 me
tus. Danaher yra Circuit Court 
tarnautojas, sekretorius. Pa
tirta, kad jis gydosi Washing 
tono, ligoninėje.

Demokratų, partijos komite 
tas Cook apskrityje, per ad
vokatą Michael Daley, mero 
sūnų, bando per teismą sustab 
dvti Internal Revenue isakv- 
mą Čikagos ‘ First 'National 
bankui parodyti visus Dana
her popierius ir bylas bei par
tijos piniginę atskaitomybę, 
nes Danaher buvo artimai su
rištas su partijos lėšomis. Da
naher, 44 mėtų ,demokratas, 
gyvena 3504 3- Lowe ,St., ne- 
pertoliausiai nuo mero.

ėjo,'linksmoje nuotaikoje. Gar
bė ruošėjams.

. . J. Pronskus, ;
- -• 90, Cedar Ave.

Waukegan, Ill.

HOME
LOANS

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAI3

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE Į

PETR_\S KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY ’ T
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 7 ,. 

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

*

v

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VA L ANTINAS

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

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.
| AL NAUJOKAITIS

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tek WA S-920S
V *

i
&

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

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos Š13 knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę jsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: 

'T....... ..........................

Al XX U A Al KJ,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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leŠkojo revolverio 
rado ginklų sandėlį

Policija suroda pas Ted 
Rech, Downers Grove gyven
toją, 50 šautuvų ir revolverių 
bei nemažai amunicijos ir aiš
kina, kaip tie ginklai pas ji 
atsirado. Šis arsenalas paaiš
kėjo, kai Rech peršovė savo 
draugą Johnsoną, kuris yra 27 
m., kada Rech jan 44 metų. 
Kilus ginčui dėl 
skirtumo” 
no Rechą 
kęs Rech 
lenlgvai 
skruostą.

Policija
Recho revolveri ir labai nuste
bo radusi visą ginklų sandėlį.

“gentkarčių
Johnsonas pavadi- 

“seniu”, už ką supy 
Johnsoną peršovė, 
sužeisdamas jam

tikėjosi atimti iš

j HOUSEKEEPER live in, small fami-
ly. Light work and cooking. 

798-8607 after 6 P. M.

todėl gerai pažįsta

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

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

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

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

SUGALVOTA — PADARYTA 1
SVEIKAS MEDINIS modernus vi

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

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

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

6 KA5TB. 15 METU NIŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. $26.800.

2 BUTU MŪRINIS, 4 ir 5 kamb.. 2

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

Užmušė seną porą
Rockforde žiauriai buvo už

mušti du seneliai: 80 metu Her 
man Kasch ir 82 metų jo žmo 
ną Mary. Judviejų sūnus, ne
begalėdamas prisiskambinti į 
tėvų namus telefonu,' pakvie
tė policiją, kuri rado išdauž
tą langą, išlaužtas duris ir abu 
senelius jau kelios dienos ne
gyvus, užmuštus.

Prieš dvi savaites Į Kasch 
namus buvo Įsibrovęs plėšikas, 
kuris peiliu grąsindamas rei
kalavo pinigų. Nieko negavęs, 
jis išėjo, Įspėdamas nieko ne
sakyti policjai. nes jis atkeršy
siąs. Policija spėja, kad po
rą ir užmušė tas pats piktada
rys.

Čikagos “šventosios karvės”
Indijoj karvės laikomos 

šventomis. Joms visi keliai 
atviri. Mirštantieji laikosi už 
jų uodegų, o ligoniai gydosi 
jų mėšlu, tepa sau veidus. Sa
ko, akims šviesiau...

Čikagoje taip pat turime 
panašų kultą, tik ne karvių, o 
šunų, čia šuo “šventas” — ter 
šia gatves ir parkus, ir niekas 
nieko “negali” padaryti. Al- 
dermanas William Singer 
(43-rd Ward) mėgina privers
ti šunų savininkus “neesetiš- 
kus ir sveikatai pavojingus da
lykus” pašalinti, bet miesto ta
ryba nesutinka, o pakomite
čio . pirmininkas Fifielskis sa
kąs, kad geriau auklėti šunų 
savininkus, o ne persekioti šu 
nis. !

Matote 
smarvės, 
šunelius
ko, reikia savininkus 
ti”. O kaip? 
akis patepti, 
tų šviesesnes 
kas šlykštu?

Bet “dont worry” — jie ma
to ir užuodžia. Priešingai, ne
vedžiotų savo “šventųjų” smir 
dalių Į kaimynų palanges ir Į 
parkus “pasivaikščioti”. Tik 
tųjų miesto “tarybininkų” akys, 
matyt, dar nedateptos”, kurie 
nemato “šventųjų relikvijų” 
šlykštumo ir reikalo jas paša
linti. A. Baltušis

. Kas nenori uostyti 
reiškia, “šventus” 
“persekioja”... Sa- 

“auklė- 
Gal kaip Indijoj
. kad pasidary- 
ir pamatytų tai,

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

— Dr. Steoponas Biežis at- 
atstovauja Amerikos Lietuvių. 
Tautinės S-gos organizaci
joms, Amerikos Lietuvių Ta
rybos valdyboje. Lietuviškoje 
veikloje jis reiškiasi nuo pat 
savo jaunystės dienų ir studen 
tavimo laikų Valparaiso uni
versitete,
Amerikos ir lietuvių išeivijos 
gv’venimą.
bojo vien savo grupių veikla, 
visur ir visada dalyvaudamas 
bendruose ypač skautijos bei 
jaunimo darbuose, kurie dėl 
geros organizacijos ir plačios 
apimties visuomet turėdavo 
geras pasekmes. Dr. S. Biežio 
dalyvavimas Altos darbuose 
šiais nepastovumo ženkluose 
esančiais laikais yra labai ,svar 
bus ir reikšmingas, nes kai ku
rie jaunieji visuomenininkai 
neatskiria politinių detalių bei 
šalutinių veiksmų nuo bend
ros politikos.

— Šiandien,, liepos 28 d., 7
vai. vak., Marquette parke bus' PSICHIATRĄ
viešas ir nemokamas koncer- — O dabar, — sako psichia- 
tas. Chicagos muzikų unijos tras, — prašau atsakyti, kas at- 
orkestras atliks pusiau klasi- sitiks, jeigu Tamstai nukirsiu 
nius ir 
kūrinius.

Niekuomet nesiri-
PARDUODAMI

Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
J0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

BY OV^NER —
Have to sell fast 2 deluxe bldgs. 
1—20 Apt. — 1—13 Apt. All 
mod. immac. cond. 40 years old. 
4Į4 X income. Vicinity Pulaski- 

Montrose. KE 9-2927.
1—13 Apt.

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

$8,000 — call 442-7941

$26,500.
5 BUTU GELSVAS MŪRAS — 2x5, 

2x3 ir 1x4 kamb.. virš $7.000 pajamų, 
du blokai įmo parko. $47,000.

1% AUKOTO 20 metų mūras.. Gra
žūs 2 butai, uždari pušų porcini, nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas, platus sklypas, arti mūsų. Naš
lė nenžprašo — $33 500.

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

Valdis Real Estate .
7&51 Sa. Washtenaw Ave. RE 7-7200

— Rugpiūčio 9 d. automobi
liu važiuosiu Į Hot Springs. 
Ark. Paimsiu keleivi, kuris pa
dėtų vairuoti mašiną. Tel. 376- 
7081. (Pr.)

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

(Pr.)

FARMLAND IN WISCONSIN 
56 acres—farmhouse and bam, 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.

2 PO 4 MŪRTNTS, skiepą^ ir nas^o- 
eė. centrinis šildymas, garažas, Brigh
ten Parke.

2 PO 5 MTDTVTS ir šab’a tuščias 
skivnas 41-ma ir Campbell.

PLEKUS BUNGALOW, 
skiepas, garažas. Tuoi'galima 
ti. 77-fa prie California Ave.

MATYTO RRAPTOVi ir 2 
Brizhinn Parke.

3 BUTAI tr mzzU patalpa 
mete Parke.

VALGYKLA su na*u ir visais įren
gimais. Judri vieta.

įrengtas 
užim-

butai

Mar-

NATŪRAI PIRMENYBĖ

populiarios muzikos dešinę ausę?
— Negirdėsiu, — atsako pa-

— Stasys Ripskis, atsargos c^en^-
, . f i — O kas atsitiks, jeigu nu-kapitonas, vra pakviestas tre- ,. . . . .„• x- t ? ' kirsiu kaire ausi?mruoti kariuomenes reprezen-, XT. , ' , , ., . , . _\ I — Nieko nebematysiu,tacmes sporto, komandas Ma- _ Kaip tai? _ susidomėj 
ryland vaistas bazese. At 1- paklausė gydytoja.
kęs sias pareigas jis gris toli-j 
mesniam darbui į Vokietiją.! — Ir yra ko čia nustebti! — 
Tėvai Vytautas ir Sofija Rips- juk tada skrybėlė nukris man 
kiai gyvena Evergreen Parko net ant nosies.
apylinkėje.

— Rašytojo Liudo Dovydė
no atsiminimų knygą “Mes' — Kad turėtum skaistų vei- 
valdysime pasaulį” dviejuose delį, turi daug šviežio pieno ger- 
tomuose yra geriausiai perka- ti. — pataria motina besubręs- 
ma šiuo metu knyga. Ypatin- tančiai savo dukrai.
gai daug buvo,mupirkta biržėj _ Vartoju krema
ho men. Pravartu, paskai ytb prancūziška pudra, kam man 
kiekymnam k, rašo apie ko-dar dirbtinės priemonės?- 
munizmą ir komumstus Lietu- afaako dukrelė 
vos valstybinės premijos lau
reatas L. Dovydėnas. Abu to
mai kainuoja 8 dol. Gaunama 
Naujienose. -

— Vilius Bražėnas, žurnalis
tas, visuomenininkas ir pui
kus kalbėtojas konkrečios veik 
los temomis, ruošiasi persi
kelti iš Watertown, Conn. į 
Fort Myers, Floridos valstijo
je. Jis yra surftikęs ir teberen- 
ka vakaru pasaulyje išeinan
čius komunistinius ir prieško- 
inunistinius laikraščius, žur
nalus bei leidinius, panaudo
damas tą 
gausioje 
amerikiečiu 
paskaitose
įvairioms organizacijoms net
gi mokykloms Jo nuomone, 
individualūs laiškai redakci
joms yra labai gera priemonė 
sveikos viešosios opinijos for
mavime ir Lietuvos laisvini
mo darbuose. §iuo reikalu jis 
yra dalyvavęs Informacijos se
minarų ruošime ir tų darbų 
propagavime. X1.

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

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

10 BUTU, miras, alum, langai. ŠK. 
?a.za. Grašos pastatas. Apylinkė 
S2-ra ir Tahnax. 'Wk $79.500.

1% AT^Š^O 12 metų mūrinis. S- 
lima gasu, cejtterisis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 iJSMSSS. Nauja šilima ga
ru. aluminijaus langai, 2 automobiliu 
garažas. Mavruette Parke. Tik 
$28.9fifi.

NERIS REAL ESTATE

TeL: 471-0321

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 Sc. ASHLAND AVE. 

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

BUTU NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAFTIS 

4307. So. Kedzie, Chicago 
TEL. — 254-5551 

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

SAVININKAS PARDUODA
12 butų moderniai įrengtą mūrini na
rna 5 metu. Skalbimo masinos ir 
džiovintuvai. Šaldytuvai, oro vėsin
tuvai. virimui pečiai. 15 masinu vie
ta. Daug visokių patogumų. $241000 
pajamų metams. Kaina $176,000.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontu

9

H

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, *065 Azriiw, 
Chicago, III. 60632. T«L Y A 7-4980

DAŽAU NAMUS
IS VIDAUS IR LAUKO

turimą medžiagą 
k orespondenci j oje 
laikraščiuose bei 

.apie komunizmą LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

26*6 WEST 69th STREET 
Tol.: REpvblk 7-1941

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
1971 m. rugpjūčio 15 d. 

BUČO SODE
* Willow Springs, III.

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

VISKĄ apie namus
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

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

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

HEATING CONTRACTOR 
trengin naujus Ir perstatau senu? ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
dr-conditioning į nauįus ir senus na
mus. {rengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

BEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

J*-

’NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tun*4»p» Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL VI 7-93


