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HOUSTONAS. — Apollo 15 astronautai yra numatę penkias 
ekskursijas iš savo laivo. Keturios įvyks pačiame mėnulyje ir 
viena — Wordeno pasivaikščiojimas po erdvę jau grįžtant namo. 
Jis rugpjūčio 5 d., 10 kelionės dieną, išlips iš erdvėlaivio angos ir 
išims iš lauke esančių televizijos kamerų fihno juosteles su tūks
tančiais mėnulio nuotraukų. Kitas išėjimas iš laivo, neskaitant 
trijų pasivažinėjimų po mėnulį, bus astronauto Scott, kuris nu
sileidęs mėnulyje, išlys iš angos ir apžiūrės apylinkę, kur buvo 
nusileista. Jis padarys nuotraukų ir papasakos, ką matė Houstono 
kontrolės centrui, čia bus apsvarstyti reikalingi pakeitimai as
tronautų numatytiems išvažiavimams.

Naujas dalykas šioje kelionė
je yra automobilis, kuriuo as
tronautai važinės. Jiems nerei
kės tampyti sunkių mėnulio ak
menų ar įrankių, šis automobi
lis erdvės centre vadinamas 
“erdvėlaiviu ant ratų”. Jis kai
navo 12.7 mil. dol. Jo greitis — 
8.7 mylios per valandą. Numa
toma su juo padaryti 22.5 my
lias.

“Roveris” turi navigacijos sis
temą, televizijos ir filmų kame
ras, dvi antenas. Jis vairuoja
mas panašiai, kaip lėktuvai, vai
ruoti gali abu astronautai, susė
dę greta viens kito. Jei norima 
važiuoti pirmyn, vairo pagaikš
tis pastumiamas į priekį, jei į 
dešinę, — į dešinę. Norint va
žiuoti atbulam, paspaudžiamas 
ant lazdos esantis mygtukas ir 
lazda patraukiama į save. Au
tomobilio baterijos gali veikti 57 
mylių kelionei. Jis yra 122 co
lių ilgio, 6 pėdų'■pločio, ratas 
nuo rato yra 90^cpliųatątume. 
Nuo žemės automobilis ytav14 
colių.. Jis sveria žemėje 462. sva
rus, o mėnulyje, kur trauka ma
žesnė, — 77 svarus. Teoretiškai 
abu astronautai galėtų automo
bilį pakelti ir pernešti per di
desnius akmenis ar kitas kliū
tis.- | .C' ' •' ■ ■

Televizijos kamera bus įjung
ta visų astronautų kelionių me
tu. Kamera bus kontroliuoja
ma iš žemės centro, kad moksli
ninkai Houstone galėtų pama
tyti, kas' jiems atrodo svarbu.

Po visų ekskursij ų astronau
tai paliks automobilį apie 300 
pėdų nuo pasikėlimo laivo ir nu
kreips jo kamerą į laivą, kad bū
tų galima pirmą kartą pamaty
ti, kaip laivas pasikelia nuo mė
nulio. Automobilis su savo įren
gimais liks mėnulyje. Gal kada 
nors kiti astronautai, nusileidę 
toje apylinkėje, vėl jį pamatys.

• Pakistanas laukia 
partizaninio karo

’ DACCA___Pakistano kariuo
menė Rytų Pakistane, kur ben
galai siekia nepriklausomybės, 
rengiasi ilgam, atkakliam partiza 
niniam karui. Organizuojami 

"vietinių savanorių būriai — “ra- 
zakar” jėgos — savanoriai. Jie 
gins savo kaimus ir apylinkes 
nuo bengalų partizanų, kurių 
vis' didesnės jėgos atvyksta po 
apmokymo iš Indijos.

Karinės valdžios Rytų Pakis
tane atstovas pareiškė, kad jau 
22,000 razakarų yra paruošti par 
tizaninėms kovoms. Planuoja
ma suorganizuoti apie 35,000 to
kių savanorių, kurie saugotų til
tus, geležinkelius ir valdžios įs
taigas nuo partizanų puolimų.

Nežinia, kiek tų savanorių tar
pe yra bengalų. Dažniausiai jų 
eiles sudaro kitų genčių žmonės, 
skirtingi nuo bengalų savo kil
me ir kultūra.

IS VISO PASAULIO
♦

WASHINGTON AS. — Plieno 
darbininkai ir darbdaviai vakar 
buvo pakviesti į Baltuosius Rū
mus, kur prezidentas nurodė, 
kokios rimtos pasekmės, laukia 
Amerikos, jei sustotų plieno pra
monė. Jis ragino tęsti derybas 
ir bandyti susitarti. Darbinin
kai sutinka su algų pakėlimais, 
tačiau nori išsiderėti automati
nius pakėlimus, kylant pragyve
nimo kainoms. Darbdaviai su 
tuo nesutinka. Streikas turi pra
sidėti šiandien vidurnaktį.

NEW YORKAS. — Jungtinė
se Tautose kalbama, kad Kini
jos premjeras gali atsilankyti į 
Jungtines Tautas dar šių metų 
rudenį.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas paskyrė naują 
ambasadorių į Čilę — Natha
niel Davis, buvusį ambasadorių 
Gvatemaloje.

PRETORIA. — Pietų Afrikon 
atvyko pirmas juodas diplomą^ 
tas — Malawi ambasadorius. Ne
trukus atvyks jo žmona ir trys 
vaikai. P. Afrikos vyriausybė 
jau svarsto, kur leisti eiti į mo
kyklą ambasadoriaus vaikams, 
nes mokyklos yra rasiniai se- 
greguotos. - i

MANILA__ Filipinuose esan
ti amerikiečių aviacijos bazė yra 
piketuojama 6,000 streikuojan
čių darbininkų. Bazės viduje ke
li šimtai amerikiečieų kareivių 
demonstravo prie įgulos vado 
namų, reikalaudami patenkinti 
filipiniečių reikalavimus.

PROVIDENCE. — Senatorius 
George McGovern, viliodamas 
negrų balsus, pareiškė, kad jis 
pasiūlys įstatymą, kuris garan
tuotų kiekvienai amerikiečių šei
mai 6,500 pajamų per metus. 
Senatorius yra kandidatas į pre
zidentus.

FLORAL PARK. — Dr. E. 
Frankel New oYrke laisvu laiku 
gamina smuikus, kurie yra la
bai vertinami. Muzikų ir smui
kų ekspertų komisija, apžiūrė
jusi visa eilę senų smuikų ir dr. 
Frankelio pagamintų, pirmą vie
tą paskyrė 18 šimtmečio Bergon
zi, antrą — Guaenarius ir tre
čią — Frankeliui. Stradivari- 
jaus smuikas buvo ketvirtas.

CAMBRIDGE. — Policija su
ėmė 20 metų vaikiną ir apkal
tino jį turėjus marijuanos, LSD, 
opiumo ir methadone tablečių. 
Laboratorijoje buvo išaiškinta, 
kad pas įtariamąjį rastame mai
še buvo tik arklio mėšlas, alfal
fa, oregano žolių, susmulkintų 
salotų vitaminų tablečių. Jis 
tuoj buvo paleistas.

UNIVERSITY PARK. — 
Pennsylvanijos universiteto pro
fesorius apskaičiavo, kad klien
tų iš krautuvių išvežami vežimė
liai prisideda prie maisto kainų 
augimo. Jie pavagiami, palie
kami gatvėse, o krautuvė už 
juos moka iki 50 dol. Nuostolius 
krautuvės uždeda ant maisto 
kainų.

Amsterdamas, Olandija, labai traukia Amerikos ir kitu krasty hipius, nes ten. policija ne taip 
persekioja narkotiky vartotojus ir ju galima lengviau gauti. Hipiai nuotraukoje miega ant 
Amsterdamo kanalo kr anty, o salia pagyvenęs olandas anksti rytą bando savo laimę su meškere

PRASIDĖJO JAV
JERUZALĖ. — Valstybės departamento pasekretorius Joseph 

Sisco pradėjo pasikalbėjimus Izraelyje su vyriausybės premjere 
Meir ir kitais ministeriais. Jis ragina Izraelį parodyti daugiau' 
nuolaidumo arabų pasiūlymams atidaryti Suezo kanalą.

Jau suėjo metai nuo karo pa
liaubų pradžios. Per tuos me
tus karo veiksmai sustojo, ta
čiau pasirengimai naujam karui, 
ypač arabų šalyse, tęsiami. So
vietų ginklai vis plaukia į Egip
tą ir Izraelyje pasigirsta balsų, 
kad dabartinė padėtis amžinai 
nesitęs. štabo viršininkas gen. 
Haim Bar Lėv pasakė karo mo
kyklos abiturientams, kad Egip
tas .negalės ilgai laukti ir jei'ne
bus politinių derybų, jis turės 
ką nors daryti.

Sisco kalbinsiąs izraelitus su
tikti įsileisti į rytinę Suezo ka
nalo pusę nors simbolinius Egip
to kariuomenės dalinius. Egip
tas laiko savo teise ir pareiga 
pereiti kanalą, kada nuo jo pa
sitrauks žydų kariuomenė. Iz
raelis su tuo nenori sutikti.

Pasitarimuose iškils ir Ame
rikos lėktuvų pardavimo klausi
mas. Izraelio paskutinis prašy
mas dar nebuvo patenkintas. Iz
raelis įrodinėja, kad po paskuti
nių sovietų lėktuvų siuntų, ba
lansas karinėse jėgose pasikei
tė Izraelio nenaudai.

Izraelio vyriausybėje yra nuo
monių, kad kieta laikysena yra 
geriausias būdas priversti ara
bus suminkštėti, tačiau yra gal
vojančių, kad tokia Izraelio už
sispyrusi Jaikysena gali tik at
nešti naują karą, kuris gali būti 
Izraeliui labai nuostolingas.

Trūksta turistams 
garlaivių

Vilniaus spauda svarsto, kaip 
pagerinti turizmą. “Komj. Tie
soje” turizmo pareigūnė E. Ci- 
sevičiūtė primena, kad Lietuva 
neturinti turistinio garlaivio Ne
mune, tokio, kuriame galima 
nakvoti bei maitintis. Trūksta 
turistinio laivo ir Baltijos jūro
je. Tokius laivus turi Latvija 
ir Estija.

Kai kurie, ir turistams leidžia
mi, Lietuvos miestai, kaip Drus
kininkai nėra lankomi vien dėl 
to, kad juose nėra galimybės pa
maitinti iškart 100 ar 150 eks
kursantų. Apnakvydinimo klau
simas kelia rūpesčio visuose 
miestuose, išskyrus Kauną — 
tai liečia ne turistus, bet ekskur
santus. - (E)

■Amerika atidengs 
atomines paslaptis
WASHINGTONAS. — Ame

rika paskelbė, kad ji yra pasi
rengusi diskutuoti su 10 valsty
bių galimybę dalintis atominės 
produkcijos paslaptimis — kaip 
pagaminti U435' ir kaip tą me
džiagą panaudoti atominėms jė
gainėms statyti.

Uranas — 235 yra naudoja
ma' r atominėms bomboms ga
minti, todėl šis JAV politikos 
pakeitimas yra laikomas labai 
reikšmingu žingsniu. Visi tech
nologiniai susitarimai bus daro
mi, pirma susitarus dėl finansi
nių ir dėl saugumo sąlygų.

Amerika nurodė ir su kurio
mis šalimis ji sutinka savo pa
slaptimis dalintis: Belgija, Pran
cūzija, Vakaru Vokietija, Itali
ja, Liuksemburgas, Olandija, 
Britanija, Australija, Kanada 
ir Japonija.’

Jugoslavai ruošias 
gyventi be Tito

BELGRADAS. — Prezidentas 
Tito, kurį Jugoslavijos komunis
tų parlamentas išrinko vėl pen- 
kerių metų terminui, pareiškė 
savo kalboje, kad jis ilgai išbu
vo valstybės tarnyboje ir no
rėtų pasitraukti. Jis dar būsiąs 
porą metų ir padėsiąs naujai 
prezidentūros tarybai pamažu 
perimti prezidento pareigas.

Kolektyvinė prezidentūra sie
kia sujungti visas jugoslavų tau
tybes — šešių respublikų ir 
dviejų autonominių sričių gyven
tojus. Tarybą* sudaro 22 asme
nys. Jų pareiga bus vadovauti 
valstybei ir sudaryti vyriausy
bę. Taryboje 17 asmenų yra bu
vę su Tito partizaninėse kovose 
prieš vokiečius. Vienuolika jų 
anksčiau yra buvę vyriausybės 
nariais.

Jugoslavija, besiruošdama gy
venti be Tito, kuris turi jau 79* 
metus, pakeitė 23 konstitucijos 
straipsnius ir sumažino federa
linės valdžios galias, daug jų 
perduodama atskiroms respubli
koms.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
<*

ę Lockheed aviacijos bendro
vės rėmėjai senate vėl pralaimė
jo — debatai nebuvo nutraukti. 
Bendrovė prašo valdžios para
mos, o kongresas nenori jos 
duoti.
ę Floridoje kovos prieš nar

kotikus valdininkas sulaikė, šau
damas iš medžioklinio šautuvo, 
bekylantį nedidelį lėktuvą, ku
riame buvo rasta marijuanos už 
1 mil. doL
ę Alžiras nutraukė santykius 

su Jordanuukaltindamas jį pa
lestiniečių partizanų naikini
mu. Alžiras duosiąs partizanams 
visus reikalingus ginklus.
ę Vietname pulkininkas Ed

ward Cavanaugh, 48 metų atsi
sveikino su vietnamiečių dali
niu. Jis pirmadienį turėjo grįž
ti į Ameriką. Atskridusi komu
nistų raketa nukrito netoli jo 
ir užmušė vietoje.

ę Filipinų prezidentas Mar
cos paskelbė, kad Filipinai nu" 
tarė balsuoti už komunistinės 
Kinijos priėmimą į JT.
ę Italų maldininkų traukinys, 

vykstąs į Liurdą, netoli Prancū
zijos sienos tunelyje užsidegė. 
Rimtai sužeistų nebuvo, nors 
traukinyje ir buvo 450 ligonių, 
invalidų.

Japonijos užsienio reikalų 
ministerija patvirtino spaudos 
žinią, kad japonų ambasadoje 
rasta daug mikrofonų ir kitų 
šnipinėjimo instrumentų.

KAMPALA. — Amerika leido 
įvežti iš Ugandos vietinę degti
nę “waragi”, kuri gaminama iš 
banano sulčių.

Washingtone spėliojama ar ii parei
gu nepasitrauks gynybos pasekreto
rius David Packard. Jis pareiikė ki
tokią pažiūrą, negu Pentagono nu-

CIKAGA. — Vakar geležinkelių streikas tiesioginiai palietė 
ir čikagąš sustreikavo geležinkelininkai prieš Santa Fe ir Elgin, 
Joliet & Eastern geležinkelius. Fordo bendrovė ateinančią sa
vaitę pradės uždaryti savo įmonę 12600 S. Torrence av. Chrysleris 
uždarys Belvidere, 111., fabriką, abiejuose dirba po 4,000 darbi
ninkų. šešiose valstijose jau atleista 22,000 angliakasių. Kali- 
fornijose daržų ir sodų savininkai jau naikina savo derlių, apar
dami salotų laukus ir kitas greit gendančias daržoves. Stapelton 
miestelyje tūkstančiai bušelių kviečių supilti į kalną pagrindinėje 
gatvėje.

Japonijoj žuvo 
162 oro keleiviai

TOKIJO. — Japonijos kelei
vinis lėktuvas su 162 asmenimis 
susidūrė Japonijos šiaurėje su 
kariniu naikintuvu, susprogo 
ore ir nukrito kalnuose. Karinio 
lėktuvo F86F pilotas suspėjo iš
šokti su parašiutu ir liko gyvas. 
All Nippon lėktuvas buvo Boeing 
727. Įgulos tarpe buvo skridi
mų inžinierius amerikietis Donn 
Carpenter iš Detroito. Keleivių 
daugumą sudarė žuvusių Il-me 
Pasauliniame kare kareivių gi
minės, susiorganizavę į sąjunga.

Aviacijos istorijoje tai yra di
džiausia nelaimė, su didžiausiu 
žuvusiųjų skaičiumi. Vis didi
nant keleivinius lėktuvus, žu
vusių skaičiai nelaimėse ir to
liau gali didėti. Aviacijos kon
trolė sugavo lėktuvo piloto sig
nalą “Pavojus, pavojus! Nebe
galiu sukontroliuoti lėktuvo!” 
Po to’signalo užėjo mirtina tyla.

Gerai vertina 
sovietų laivyną

LONDONAS. — Karinis Bri
tanijos ekspertas R. Blackman, 
kuris redaguoja kartą per me
tus išleidžiama “Jane’s Fighting 
Ships”, šių metų leidinio įvade 
sako, kad Amerikos karo laivy
nas pergyvena nuosmukį tuo pa
čiu metu, kada Sovietų Sąjunga 
išplėtė savo laivyną ir dabar turi 
“supernavy”.

Sovietų laivyno sustiprėjimas 
privertė kitas valstybes koope
ruoti ir bendromis jėgomis ieš
koti saugumo.

Knygoje nurodoma, kad per 
5 metus sovietai penkis kart pa
didino savo karo laivų skaičių 
Viduržemio jūroje. Prieš penke
rius metus sovietai neturėjo lai
vų Indijos vandenyne, dabar ten 
yra apie 20 paviršiaus laivų ir 
niekas nežino, kiek povandeni- 
nu laivu.

Mažai dalyvių 
arabų pasitarime 
TRIPOLIS. — Libijoje susi

rinko arabų valstybių vadai 
svarstyti padėties Jordane. Į pa
sitarimą atvyko Egipto preziden
tas Sadatas, Sirijos — Assadas, 
Jemeno — Iryani, Pietinio Je
meno — Ali Rubaya, dalyvauja 
ir konferenciją sukvietęs Libijos 
Quadafi. Atvyko ir Palestinos 
laisvinimo organizacijų tarybos 
pirmininkas Yasir Arafat.

šis suvažiavimas parodo ne
sutarimus arabų tarpe. Irakas 
neatvyko, nes pyksta ant Egip
to ir Libijos už paramą Sudano 
prezidentui. Pastarasis neatvy
ko, nes padėtis Sudane dar ne
nusistovėjusi. Maroko karalius 
visai nebuvo kviestas, nes Libi-

Vakar streikas palietė Atchi
son, Topeka-Santa Fe, Alton- 
Southern, Houston. Belt - Termi
nal, Duluth, Missabe-Iron Ran
ge, Elgin, Joliet-Eastern ir Bes
semer-Lake Erie geležinkelio li
nijas. Prezidentas Nixonas ra
gina tęsti derybas. Kongresas 
išeina atostogų rugpiūčio 6 d. 
Washingtone jaučiamas didelis 
susirūpinimas padėtimi.

Streikas jau duoda kraštui di
delius nuostolius, kurie vien Ka
lifornijoje skaičiuojami 2.5 mil. 
dol. per dieną. Arbūzai, me
tanai, citrininiai vaisiai, daržo
vės nepasiekia įmonių, kur jos 
apdirbamos ir krautuvių. Gali 
miestuose pabrangti šviežių 
produktų kainos, nes jų maži kie
kiai atvežami sunkvežimiais ir 
lėktuvais.

Geležinkeliečiai nesideri dėl 
algų, nes jos jau sutarta pakelti 
net 42%. Darbininkai nesutin
ka su naujomis darbo taisyklė
mis.- Jos numato uždaryti kai 
kurias geležinkelio stotis ir trau
kinių palydovų pasikeitimo vie
tas. Nuo senų laikų yra nusta
tyta, kad geležinkeliečio dar
bo diena yra — 100’ mylių ke
lio. Garu varomų lokomotyvų 
laikais tas 100 mylių buvo iš
mali 8 vai. darbo diena. Dabar 
bendrovės reikalauja, pakeisti 
senas taisykles. Traukinys Me- 
troliner iš New Yorko į Wash- 
ingtoną 230 mylių kelią padaro 
per tris su puse valandos. Darb
daviai klausia, kas būtų jei rei
kėtų keisti personalą traukiniuo
se kas 100 mylių?

Darbdaviai nori uždaryti nebe
reikalingas pasikeitimo stotas. 
Darbininkai bijo netekti darbų, 
nenori kraustytis į kitus mies
tus, nors bendrovės siūlo apmo
kėti už persikėlimus ir net, jei 
reikės, nupirkti darbininkų nuo
savybes senose geležinkelių mie
steliuose. Darbininkai dabar 
gauna atlyginimą už pilną dieną 
darbo, nors tas darbas padaro
mas per tris valandas, nes jų 
algos surištos su traukinio nu
važiuotomis myliomis — darbo 
diena lygi 100-tui mylių.

Darbdaviai siūlo tokiems dar
bininkams, kurie nebegalėtų pri
sitaikyti prie naujų sąlygų pen- 
kerių metų algas, unija reika
lauja teisių pasakyti, kokias sto
tis uždaryti, kurias — palikti.

ja prisidėjusi prie atentato prieš 
karalių. Saudi Arabijos Faisa- 
las remia Jordano Husseiną, to
dėl nedalyvauja prieš Husseiną 
nukreiptoje konferencijoje. Al
žiras atmetė Libiją pakvietimą, 
Tunisas ir Libanas rekomenduo
ja .derybomis išspręsti Jorda
no valdžios ir palestiniečių kon
fliktus. Kuwaitas priėmė pa
kvietimą, tačiau šeikas Sabah 
atostogauja Libane ir į konfe
renciją neatvyko.

KABULAS. — Afganistane 
po didelio lietaus sprogo užtvan
ka ir vanduo užliejo kaimą, žu
vo virš 1,000 gyventojų. ,



ATOSTOGOS SAULĖTOJ MANITOBOJ
Tūkstantis mylių j šiaurę

Nors iš Chicagos į Winnipe- 
gą nuvažiuoti yra keli keliai 
pasirenkamai — per Wisconsin 
ną, per Duluth — Internatio
nal Falls ir Kenorą, o norint 
dar vaizdingesnės kelionės t— 
Michigano ežero . rytų pakraš
čiais per Makinac tiltą, Sault 
Ste. Marie ir Superior ežero 
šiauriniais pakraščiais, tačiau 
norintiems greičiau nuvažiuo
ti tiesusis kelias yra St. Paul — 
Minneapolis, Fargo, Grand 
Forks ir Pembiną bei Emerso- 
ną (JAV ir Kanados sienos 
muitinės) prie Raudonosios 
Upės. Skaitoma 960 mylių, o 
nuo ten. iki Winnipego dar 60 
mvliu. Visa ši kelionė ‘‘Pilkuo
ju Skaliku” (Greyhound) trun
ka 22 valandas ir šiuo metu 
kaštuoja $61.60.

Nors Manitoba didžiuojasi 
esanti “saulėtoji provincija” ir 
tokia ji afišuojasi turistams 
patraukti literatūroje ir tokia 
— maždaug — yra, bet ši kar- 
tą nuvažiavus atrodė nusiver
kusi ir nors valandai antrai 
saulutė meiliai nusišypsodavo,

Tiesiu vieškeliu baltuoju 
į Manilobą važiuoju...

tačiau vis ir vėl “sunkūs”, 
vandens pilni debesys ją nuo 
žemės slėpė ir kartkartėmis 
lietumi krapino.

Prieš šimtą metų tokia ke
lionė vien iš St. Paul iki Pembi 
pos arkliu ir jaučiais traukia
mais mediniais ratais trukda
vo virš mėnesio laiko, nuva
žiuojant po 15 iki 20 mylių per 
dieną...

Bendrai, kelionė visuomet 
sukelia namie esant nepatirtas 
emocijas. Bet esama didelio 
skirtumo. Važiuojant į pietus, 
sakysim j Floridą, gėriesi kai 
lyg kaleidoskope kinta regi
niai ir gamtovaizdis, kurie yra 
visiškai nauji, sakyčiau sveti
mi ir dėl to tik įdomūs. Bet va
žiuojant i šiaurę, juo toliau 
juo labiau pradedi jausti kaž
kokią nostalgiją, kai jau gel
tonuojančių pasėlių laukai vis 
labiau darosi žalesnį, šiaurės 
horizonte ir beveik visuomet 
sugulę debesys Įgauna vis ryš
kesnius violetinius bei auksi
nius priespalvius ir visas pa
saulis Į šiaurę nuo Minneapo-

Preriją pastoraline nuotaika.

IN
Sekmadienį, rugpiūčio 15 dieną, specialūs CTA busai veš či

kagiečius į “Naujienų” Pikniką. Lygiai 12:00 vai. po pietų 
busai paims žmones nuo ‘‘Naujienų” (18-tos ir Halsted gat
vių kampas). Už kelių minučių jis sustos Bridgepor te 
ties Lietuvių Auditorija ir paims ten piknikan norinčius nuva
žiuoti. Vėliau jis važiuos Archer Avenue. Sustos ties Archer ir 
Western, Archer ir California. Pasuks į California Ave. Sustos 
ties California ir 43rd St, California ir 55 St, California ir 63rd 
St, California ir 71st St, o iš ten jau važiuos tiesiai į Willow 
Springs ir Bučo Sodą, kur bus piknikas.

Lygiai 1 vai. po pietų išvažiuos antras busas. Vietoj Califor
nia Ave^ jis važiuos S. Western Ave. iki 71-mos, šia gatve pa
sieks S. Kedzie ir važiuos tiesiai į Bučo Sodą.

Jš pikniko busai išvažiuos 6:00 valandą vakaro.
Kelionė į Pikniką ir atgal (round trip) kainuos $2.50.

Rugp. 15 d. NAUJIENŲ pik-

lio iki pat Hudsono įlankos 
pavirsta sustingusia, žeme pa
virtusia nuo horizonto ik hori
zonto ir toli už horizonto išsi
plėtusia begaline bekrašte jū
ra.

Mes esame klajokliai savo 
planetoje su tendencija pola- 
rizuotis kas į pietus, kas į šiau
rę. Ar tai yra atavizmas (grį
žimas prie ankstyvesnio tipo), 
bet faktas lieka faktu, kad lie
tuviai įsikūrę šiauriau, jaučia
si labiau “kaip namie” negu 
pietuose. Tegul bando priešin
gai įtikinti tie, kurie nusikėlę 
į atogrąžas bando nutildyti sa
vo pasąmonės balsą garsiai 
kalbėdami apie Chicagos “bai
sius speigus, gilius sniegus ir 
pūgas”!

Lietuvoje buvo ir gilesnis 
sniegas, ir didesni speigai ir il
gesnė žiema, o ar Lietuva 
mums nebuvo geriausia, gra
žiausia ir mieliausia! Kana
da, o ypač Manitoba, Vakarų 
Pasaulyje labiausiai primena 
Lietuvą ir žiemos ir vasaros 
metu.

AMERIKIEČIŲ EXODUS 
Į KANADĄ

Nors visi žmonės bent jau
čia nostalgiją “keliauti”, bet 
amerikiečiams keliavimas — 
persikėlimas dar nuo pionie
rių dienų yra įsėdęs į kraują. 
“Kiekviena penkta amerikie
čių šeima šiais metais kelsis 
kitur ir daugumas jų keliaus 
ieškodami žalesnių ganyklų’’, 
pasakė pr. Jack Černius 
(Chernus) St. Barnabo Medi
cal Center psichiatrijos virši
ninkas Livingstone, N. J. Dau
gumas tų, kurie ilgisi sceneri- 
jos, permainos, mano, kad tai 
galės rasti kitoje kontinento 
vietoje. Kai kurie žmonės yra 
priversi keltis dėl sveikatos ar 
darbo.' Bet daugumas ieško
dami geresnio gyvenimo”.

Newsweek bendradarbis Ja- 
mes C. Jones straipsnyje 
“Amerikiečiai, kurie keliasi į 
Kanadą, gėrisi lėtesniu tem-

pu”, rašo, ka<j keliasi ne ko
kie kariuomenės dezertyrai ar 
pikti radikalai, o “tiesūs pilie
čiai”, ir kad visi apleidusieji 
Jungtines Valstybes ir apsigy
venusieji Kanadoje nė vienas 
nė mažiausiai nesigaili.

“0, Viešpatie, kokia taika 
ir ramybė viešpatauja mūsų 
kaimynystėje”, pasakė vienas 
iš Minnesotos atsikėlęs į Win
nipego priemiestį St Bonitace.

“Čia prerijose dangus toks 
begalinis” džiaugiasi iš Brook- 
lyno į West Kildonąn (Winni- 
pego priemiestį) atsikėlęs bu
vęs mokytojas. /‘čia nėra jo
kios rasinės nesantaikos ir -la
bai mažai nusikaltimų. Ir man 
patinka kaip žmonės čia kal
ba. Niekuomet gyvenimas ne
buvo geresnis”.

“Čia tempas yra lėtesnis”, 
gėrisi iš Seattle į Calgary atsi
kėlusi Judy. “Žmonės čia sa
ko “helio’’ ir vertina savo kai
mynus, ir jie turi tai, ko aš vi
sada ieškojau — atvirumą”.

“Mes pabėgome iš New Yor- 
ko dėl kriminalo”, sako vie
nas fotografas, dabar gyve
nantis Toronte. “Toronte nėra 
nė vienos gatvės., kuria nega
lėtum vaikščioti”

Praeitais metais pirmą kar
tą po Amerikos Revoliucijos 
didesnis skaičius, amerikiečių 
nusikėlė į Kanadą negu kana
diečių emigravo j JAV-bes; 
1969 metais į Kapądą emigra
vo 22,785, gi 1970 metais jau 
24,424 amerikiečiai. Nors ka
nadiečiai. jau pradeda šiek 
tiek nerimauti, -kad amerikie
čiai sul savimi atsineša savo 
ydas, kurios sparčiai germi- 
nuoja (dygsta) „plačiau, kaip 
korespondentas ^pastebi, dau
gumas amerikiečių patvirtiną, 
jog kanadiečiai ne tik yra nuo
širdūs ir atviraširdžiai, bet 
taip pat kad gyvenimas Kana
doje šiandien yra toks, koks 
buvo Jungtinėse Valstybėse 
prieš 50 metų. C

(b. d.)
J.Pr.

Kapsukas, labiau garbinamas 
lietuvių komunistų tarpe buvo 
vienerius metus tos seminarijos 
auklėtinių. Nereikėjo jo išvyti 
iš kunigų seminarijos, nes tada 
gal jis būtų tapęs geru kunigu. 
Deja ir iš kunigų atsirado to- 

I kiy, kurie virto bolševikais (pvz. 
Į Viliūnas).

Be to, nepamirštinas didysis 
Į rio kai kurie pasekėjai buvo 
pradėję kurti komunas. Ta 
vardą vėliau paveldėjo ir bolše
vikai, kaip žinoma...

Bet pačiu didžiuoju bolševiz
mo atsiradimo kaltininkais bu
vo Adomas ir Jievą, kaip visiems 
žinoma... Jei ne tas obuolys, 
šiandien mes visi gyventume ro
juje ir bolševikams nereiktų, 
kaip žinoma, naujai kurti žemė
je rojus ir netektų darkyti po
pieriaus, įrodant bolševikų kil
mės kaltininkus, kaip visiems 
žinoma...

Kaip žinoma, arba visiems ži
noma, anais neramiais metais 
Didžiajame seime Vilniuje so
cialdemokratų dalyvavo, anot to 
Alfos, tik 130 ar 200. Iš tūks- 
tanties dalyvių tai mažoka... Bet 
kaip visiems žinoma, jie jau 
prieš 10 metų buvo susimetę į 
partiją ir jau turėjo paskelbę 
savo programą. Kaip žinome, 
arba kaip visiems žinoma, tai 
buvo pirma Lietuvoje politinė 
grupė savo veiklos gaires nu
stačiusi toliau į ateitį siekti Ne- 
prigulmingos Lietuvos, ir tame 
seime to savo šūkio nepamiršo.

Tiesa, tada ir Kapsukas susu-' 
ko — Vyrai už ginklų, lauk mas
kolius iš Lietuvos!

Mat, Kapsukas buvo užkly
dęs pas socialdemokratus, kai 
jam nepasisekė pas varpininkus. 
Pirmojo pasaulinio karo metu 
jis atsirado JAV. Čia susiuostė 
su Trockiu ir abudu, dalinai su
rinktomis lietuvių lėšomis, išvy
ko į Rusiją. Trockis tuoj įsijun
gė į bolševikų sąjūdį, o Kapsu
kas tūpčiojo lietuvių tarpe pieš
damas jiems žmogaus prarastą 
žemės rojų, bolševikų užsimotą 
atkurti... kaip visiems žinoma...

O, taip, socialdemokratai Lie
tuvoje nebendravo, kaip žinome, 
arba kaip visiems žinoma, su 
tautininkais.

Ar Lietuvos gyvenime social
demokratų veiklą buvo reikšmin
ga, tai štai va, kaip žinome, ar
gumentuotai įrodė, kažkoks Al
fa “Dirvoje”, kaip žinoma...

Beta \ į

PS. Gerb. L. Sabaliūnui užuo
jauta dėl jo nedėkingos paskai
tos apie socialdemokratų tau
tinį darbą, -kuris, kaip žinoma, 
visiems žinomas...

Graikas žada vaikščioti 
viršum Michigano ežero
IŠ Kalymnos salos, Graiki

joje, atvykęs metų amžiaus 
Michael Kaniarr, magas, hip- 
notistas ir iliuzionistas, pasi
gyrė Chicagos spaudai, kad šį 
savaitgalį jis “vaikščios vir
šum Michigano ežero”, jei 
gaus policijos leidimą. Polici
ja atsakė, kad vaikščiojimui 
virš ežero leidimas nereikalin
gas, kaip nėra reikalingas 
maudymuisi ir plaukiojimui.

Kamarr pasigyrė Chicago 
Tribune korespondentui, kad 
jis jau vaikščiojęs viršum van
dens prie savo Kalymnos sa
los, bet “kunigai nenorėjo, kad 
taip daryčiau. Jie mano, kad 
aš sugriaučiau krikščionių ti
kėjimą”, jis pasakė, pridur
damas: “Aš nesu dievas ir ne
pretenduoju tokiu būti”. Kai 
nepaisant kunigų protesto, jis 
tačiau vaiškščiojęs, tai jie pa
reikalavę, kad į Kalymnos 
salą nebegrįžtų.

Kaip Kaniarr tatai padaro, 
jis paaiškino: “Aš pereinu <į 
transą ir prisiverčiu tikėti, kad 
esu labai lengvas”. Jokių ant
gamtinių jėgų jis sakosi netu

rįs. “Vaikščiojimų flian ątlikti 
šį savaitgalį, jei diena bus sau
lėta”, pasigyrė jis, tačiau ne
pasisakė nei kur, nei kada jis 
“vaikščios”. -cj

Dingo Jkaip į vandenį
■ Jau trys mėnesiai, kai Či

kagos ųegras 2 wardo alder- 
manas slapstosi nuo policijos. 
Fred Hubbard, apkaltintas pa 
dirbimais ir pinigų pasisavini 
mu, dingo, • kaip į Vandenį. 
Praėjusią savaitę miesto tary
ba pašalino Hubbardą iš Miš
kų ir Pramogų komiteto pir
mininko pareigų.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį! /

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI I
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
Vedėjas J. LIEPONIS

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

Profitable 
Partnership

your savings 
and our interest

STANDARD
FEDERALM

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, HI. 60632* 847-1140 
ASSETS OVER $155,000,000. RESERVES OVER 613,500,000.

OFFICE HOURS:
Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 9 AM. to 8 P.M.
Saturday, 9 AM to Noon • Wednesday, No Business Transacted

nikas įvyks Bučo sode, kuris 
yra prie German Church Road, 
83-čios gatvės tąsa. Bučo sodas 
yra tarp Willow Springs kelio 
ir Wolf Road.

Taigi visi keliai, kurie veda 
prie 83-čios ir Willow Springs 
Road sankryžų, veda tiesiai į 
NAUJIENŲ pikniką.

Iš 18-os kolonijos, Bridgepor- 
to, Brighton Parko ir kitų mi
nėtų apylinkių kolonijų geriau
sia yra paimti Archer Road, ku
ris vėliau vadinasi US 4-A ir 
važiuoti iki Willow Springs 
miestelio. Tenai reikia pasukti 
į dešinę, pervažiuoti du tiltus, 
einančius per Chicagos kanalą ir 
Desplaines River ir pasukti į kąi-

rėje esantį Bučo sodą, vadinamą 
Willow West Picnic Grounds.

Kas važiuoja iš šiaurinės arba 
vakarinės Chicagos dalies, tai 
tiems geriausia naudotis Wil
low Springs arba Wolf Road. 
Abu šie keliai nuveda tiesiai iki 
German Church Road.

Iš Marquette Parko važiuo
jantieji gali naudoti 79-tą kelią, 
87-tą kelią arba 95-tą kelią. Jie 
turi pasiekti Wenthworth Road, 
pervažiuoti jau suminėtus ka
nalus, pasiekti German Church 
Road ir įvažiuoti į Bučo 
sodą.

Kviečiame visus čikagiečius 
atvykti į NAUJIENŲ rengiamą 
pikniką.

Komisija Piknikai Ruošti

KAIP ŽINOMA... SENIAI YRA ŽINOMA
“Dirvos” Nr. 51 išspausdin

tas Lituanistikos Instituto tre
čiojo suvažiavimo kažkokio Al
fos aprašymas. To aprašymo 
krito į akį ši vieta:

“Kaikurios paskaitos buvo vi
sai ne vietoje. Pvz. dr. L Sa
baliūno tema “Lietuvos social
demokratija ir tautinis klausi
mas 1893—1904 m.” gal būtų 
tikusi kokiam partiniam suva
žiavimui, bet ne lituanistinių 
studijų institutui. Visi žinome, 
kad iš socialdemokratų išsivys
tė bolševikai, o kaip jie spren
džia tautinį klausimą, seniai yra

j dau išėjo seniai lauKua
į Juozės Vaičiūnienės knyga
1 TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS į
J 100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00. |
4 Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui. į
5 Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau- J
Į j giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų. i |
J Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant Ij

čekj ar Money orderį tokiu adresu: g
h NAUJIENOS, I

1739 S. Halsted St, Chicago, 11L 60608

žinoma. Kai kurie vyresniosios 
jau išmirusios kartos lietuviai 
anuomet tik per-nesusipratimą 
arba dėl tada vyravusios mados 
buvo nukrypę į socialdemokratų 
eiles ir tautinį klausimą kėlė pra
sižengdami su marksistine dok
trina arba į ją pakankamai ne
įsigilinę. Pagaliau soc.-dem. ro
lė lietuviškame gyvenime buvo 
nereikšminga, išskyrus kelis pra- 
sikišusius asmenis. Didžiajame 
Vilniaus Seime 1905 m., kai re
voliucinės nuotaikos buvo smar
kiai pakilusios, soc.-dem. ir jiem 
prijaučiančių buvo vos 150-200, 
kai viso atstovu susirinko apie 
2,000”.

Visos tos žinios apie socialde
mokratus yra “argumentuotos 
ir dokumentuotos” išsireiškimu 
žaip žinoma... arba seniai yra 
žinoma. Kai visos tos žinios yra 
paremtos tokiais “rimtais” šal
tiniais, tai bet koris ginčas iš 
esmės būtų bergždžias darbas, 
popieriaus darkymas. Juk tai 
atkirsta kaip kirviu...

Bet prie to “visų žinojimo” 
pravartu šis tas pridėti.

Bolševizmo atsiradimas įbruk
tas socialdemokratams. Kas lie
čia Lietuvą, tai dar tenka pa- 
kaltint ir buvusią Kunigų semi
nariją Seinuose. Juk Vincas

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

PER ANNUM

0 PER ANNUM '0 PER ANNUM

Chicago Savings and Loan’Assn

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM z

Chicago Savings
and L»tw Aiioeiatiti YOUR SAVINGS Vtf>
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UP TO

PER ANNUM

PER ANNUM

Mrs. PHIL

TEL.

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

PAKEL, President

GR 6-7575
9 to 12:30

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board 

6245 So. WESTERN AVE.
HOURS! Mon. 12 P. M. to 8 P. Tue*. 9 to 4, Thurs. & Fit 9 to 8. Sat.
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KAZYS ŠKIRPA

1940/41 M. LIETUVIU AKTYVISTU 
FRONTAS IR

(Tęsinys)

Platformos metmenys
Netekimas valstybinės nepri

klausomybės, tuo pat ir politinės 
laisvės, yra tiek didelė lietuvių 
tautos nelaimė, jog kiekvienas 
galvojantis lietuvis, nepaisant 
kokio politinio nusistatymo jis 
prieš tai būtų buvęs, negali su
silaikyti nestatęs sau klausimo 
ir neieškojęs j tai atsakymo, ko
kios gi buvo tos nelaimės pagrin
dinės priežastys ir ar vis dėlto 
nebuvo galima surasti kelio tai 
katastrofai išvengti. Juo labiau 
yra svarbu išsiaiškinti tas prie
žastis tiems, kurie stengiasi lie
tuvių tautą vėl išlaisvinti, at
statyti Lietuvos valstybę ir ją 
išvesti į šviesesnę ateitį.

Priežastis, kurios privedė Lie
tuvą prie tokios katastrofos, ga
lima sugrupuoti į dvi kategori
jas, būtent: išorines priežastis, 
t. y. tokios, kurios susidarė ki
tose valstybėse ir vidines prie
žastis, kurios susidarė Lietuvo-

KOVOS KELIAS
konfliktas. Jis pagimdė rusų- 
vokiečių suartėjimą ir privedė 
prie Vokietijos karo su Lenki
ja. Tas karas išsiplėtė į Vokie
tijos karą su Prancūzija ir Ang
lija.

Derybose su anglais ir pran
cūzais 1939 m. pavasarį Sov. Ru
sija reikalavo leisti jai prisi
jungti Baltijos valstybes, čia 
ryškiausiai pasirodė tradiciniai 
imperialistinės Rusijos politikos 
tikslai: kiekviena pasitaikiusia 
proga stiprinti savo pozicijas 
Baltijos pajūryje.

Netrukus po to įvykusiu tarp 
Sov. Rusijos ir Vokietijos susi
tarimu buvo nustatyta tarp tų 
dviejų valstybių interesų riba. 
Baltijos valstybės pateko Sov. 
Rusijos veikimo sferon, t. y. Ry
tų Europos arba rusiškos sovie
tiškos, aziatiškai barbariškos 
Europos dalies įtakos sferon. Tu
rėdama galvoje palankią tarp
tautinę padėtį, tą bendrojo po
būdžio susitarimą su Vokietija 
Sov. Rusija ėmėsi išnaudoti sa
vo tradicinės imperialistinės po
litikos tikslams vykdyti.

je.
Pagrindinė išorinė priežastis, 

parėjusi nuo tarptautinių santy
kių, kurių Lietuva pakeisti ne
galėjo, buvo kilęs lenkų-vokiečių

Mes čia neliesime gerai žino
mų Sov. Rusijos agresijos bū-

------------------------------ S

CR ANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

J on 
investment 

account

mokama dvieju 
metu certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

Pinigai Įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį. 
■^Dividendai mokami sausio ir liepos 31 ‘tt .

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

IHSURFD
VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadieni 9:00 ryto. > —5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už

Šiaurės Dakotoje prie Langdon gerai užderėjo kviečiai, "durum" 
rūšies. Ūkininko sūnus Jeffery Nuelle stovi tarp kviečiy, didesniu 

už i j patį. _

du ir panaudotų priemonių.
Lietuvos saugumas, kuris il

gus metus buvo pagrįstas tarp
tautinio solidarumo bei kolekty
vinio saugumo dėsniais ir tarp 
Vokietijos, Lenkijos ir Sov. Ru
sijos buvusiais santykiais, nete
ko realaus pagrindo. Lietuvos 
valstybės ir užsienių politikos 
vairuotojai tinkamu laiku nepa
darė reikalingų logiškų išvadų. 
Jie tinkamai neįvertino arba ne
suprato naujai susidariusio Lie
tuvos pašonėje politinio gyve
nimo tikrovės, nuo kurios tie
siogiai priklausė Lietuvos vals
tybės ir lietuvių tautos likimas, 
ir nepadarė reikalingų žygių ap
saugoti Lietuvą nuo Sov. Rusi
jos invazijos bei. politinės ūki
nės ir kultūrinės destrukcijos.

Iš Vokietijos pusės netrūko 
aiškių ir pakartotinų ženklų tu
rėti su Lietuva glaudesnius san
tykius. Ryžtingai eidama šiuo 
keliu, Lietuva dar turėjo gali
mybių išsigelbėti nuo Sov. Ru
sijos aziatiškai barbariškos des
trukcijos.

Mūsų valstybės ir užsienių po
litikos vairuotojai .‘nieko geriau 
nesugalvojo, kaip’ paskelbti Lie
tuvos neutralumą, lyg kad neu
tralumas pats savaime būtų tei
kęs mūsų kraštui reikalingą sau
gumą. Tokia pasyvi politika ne
beatitiko gyvenimo tikrovės ir

todėl buvo klaidinga bei pra
gaištinga.

Reikia pastebėti, kad tarp Lie
tuvos atstovų užsienyje ir mū
sų galvojančioje visuomenėje 
nestigo balsų, kurie nurodinėjo 
į tokios politikos pavojingumą. 
Bet tiems balsams nebuvo leis
ta viešai pasireikšti: jie buvo 
slopinami kartais net policinė
mis, o jų reiškėjai kvalifikuoja
mi politiniais neišmanėliais, va
dinami fantazuoto jais arba lai
komi germanofilais.

Antra vertus, vyriausybė vi
somis propagandos priemonėmis 
klaidino visuomenę, įrodinėda
ma, jog neutralumas tuometinei 
Lietuvos tarptai^tinei padėčiai 
buvęs racionaliausia linkmė.

Tik vien dėl neutralumo bu
vo susilaikyta nuo žygio į Vil
nių, kai lenkų-vokiečių karo pra
džioje buvo susidariusios nepa
prastai mums palankios aplin
kybės besąlyginiai atsiimti iš 
Lenkijos Vilniaus kraštą, kurį 
lenkai savo laiku buvo smurtu 
nuo Lietuvos atplėšę ir kurio jo
kia Lietuvos vyriausybė niekuo
met nebuvo atsižadėjusi. Visuo
menė dėl tokio ‘krašto politinės 
vadovybės nusistatymo buvo 
abejinga, jaunuomenė karščia
vosi , o kariuomenė ir šauliai ne-*- 
kantravo, laukdami ženklo žy
giuoti pirmyn ir tuo būdu siek
ti idealo, kurį kiekvienas lietu
vis ištisą dvidešimtmetį nešiojo 
savo sielos gilumoje. Valstybės 
politinė vadovybė, deja, tuo is
toriniu momentu neparodė rei
kalingo ryžtumo. Nepaveikė jos 
nė pasiuntinio Vokietijoje, K. 
Škirpos, pastangos paraginti vy
riausybę duoti kariuomenei įsa
kymą eiti vaduoti Vilnių. Rezul
tatas — patogus momentas at
gauti Vilniaus kraštą buvo pra
leistas: Vilnių ir Vilniaus kraš
tą pagrobė Sov. Rusija.

Lietuvos politinis svoris vo
kiečių akyse krito, vokiečių do
mėjimasis Lietuva sumažėjo, 
per netrūkus įvykusias rusų-vo
kiečių derybas dėl pasidalijimo 
įtakos zonomis Sov. Rusija pa
naudojo Vilnių kaip priemone 
išplėšti mūsų kraštui iš vokie
čių politikos orbitos ir jį paim
ti savo kontrolėn, primetant Lie
tuvai savitarpinės pagalbos pak
tą su sovietų garnizonais mūsų 
teritorijoje. Tai buvo ne kas ki
ta, kaip pirmas žingsnis į Lie
tuvos valstybinės nepriklauso
mybės panaikinimą.

Nors visa tai visiems buvo aiš
ku, tačiau krašto vadovybė ir to
liau paliko inertiška: ji nerodė 
jokio aktyvumo surasti kelių, 
kuriuo būtų galima išvengti vis 
labiau grėsusios katastrofos. Ji 
pati vadovavosi iliuzijomis :ir 
jomis maitino mūsų visuomenę. 
Jos nariai tikino, kad dabartinė 
Sov. Rusija nesanti tokia pat, 
kokia ji buvusi rusų revoliuci
jos pirmaisiais metais, kad joje 
esanti padaryta didelė evoliuci
ja valstybės demokratinės san
tvarkos ir ekonominio atkutimo 
srityje, įvedant aprėžtos nuo
savybės pripažinimo principą, ir 
kad tokiu būdu faktiškai ten ko 

munizmo nebesą. Taip įsivaiz-1 
I duojant Sov. Rusijos būklę, bu- 
I vo raminamasi, jog su Sov. Ru- 
' sija bus galima sugyventi, t. 
j y. kad Sov. Rusija laikysis sa-. 
j vo duoto iškilmingo žodžio ne- 
, paliesti Lietuvos nepriklausomy- 
I bės ir nesikišti į Lietuvos socia- 
t line ir vidaus santvarką. Užuot 
' intensyviai ruošusis ginti, buvo 
gyvenama tuščiomis iliuzijomis, 
pataikaujama Maskvai ir buvo 
tikimasi tokiu būdu apsaugoti

Į mūsų kraštą ir mūsų valstybę 
nuo Maskvos budelių.

Mūsų kraštas dėl tokio mūsų 
politikos vairuotojų nesusiorien- 
tavinjo ir neryžtumo buvo palik
tas vienu vienas savo likimui. 
Jis neturėjo jokių garantijų iš 
kito- mūsų didžiojo kaimyno. 
Sov. Rusijos įteiktas Lietuvai 
ultimatumas ir gausias sovietų 

i kariuomenės įvedimas į mūsų 
teritoriją išsklaidė buvusios mū
sų krašto politinės vadovybės 
iliuzijas ir atvėrė mūsų visuo
menei akis. Tuomet visi supra
to, kad Lietuva buvo nuvairuo
ta į sovietų komunizmo prarają. 
Bet tuomet gelbėti padėtį buvo ' 
jau pervėlu.

Be aukščiau apibūdintų išori
nių aplinkybių, kurios nuo mū
sų pačių nepriklausė ir kurioms 
ypatingai nesugebėjo prisitai
kinti buvusieji mūsų užsieniii 
politikos vairuotojai, gal nema
žesnės lemiančios''reikšmės tu
rėjo Lietuvos nepriklausomybės 
praradimui mūsų valstybės re
žimas ir mūsų visuomenės poli
tinis pakrikimas.

Buvęs ilgametis autoritetinis 
režimas pasirodė esąs bejėgis 
patraukti prie savęs plačiuosius 
gyventojų sluoksnius ir sužadin
ti bei išvystyti visas mūsų tau
tos jėgas suderintai kūrybinei 
veiklai. Ta atstko ne dėl to, kad 
prncipai, kuriais jis rėmėsi, bū
tų buvę ypatingai blogi, bet to
dėl, kad minėtas režimas Lietu
voje įsigalėjo nenatūraliu ke

liu: jis išaugo ne iš apačios, bet 
kraštui buvo primestas iš vir
šaus, ir tokiu būdu platesniųjų 
gyventojų sluoksnių jis nebuvo 
remiamas.

Autoritetiniai režimai- moder
nia to žodžio prasme, pvz. Ita
lijos ir Vokietijos režimai, yra 
tvirti, nes jie sugeba įtraukti į 
suderintą kūrybinį darbą visas 
tautos jėgas ir remtis plačiais 
gyventojų sluoksniais. Tautos 
ir valstybės vadai pasiekia vals
tybės vairą ne atsitiktinai, bet 
po ilgesnės kovos. Tik ši kova 
teduoda progos jos dalyviams 
užsigrūdinti ir parodyti visą sa
vo sugebėjimą dirbti. Ji išugdo 
ryžtingų veikėjų. Jei politiniai 
idealai, dėl kurių kovojama, pa
taiko ne tik į tautos-narių pro
tą, bet ir į jų širdį, tai Į kovą tuo
met įsitraukia ir platesnieji gy
ventojų sluoksniai Tuo būdu 
kovojanti dėl valdžios politinė 
srovė susikuria tvirtą pagrindą 
gyventojų tarpe ir paruošia po-

Sekmadienį, 
-H ■ .

rugpiūčio 15 dieną,

BUCO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI. 
VISA LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- ' 
KIAUŠIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPIŪČIO 15 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ-
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I litinių veikėjų kadrą, visoms gy
venimo sritims. Tokio kovotojų- 
vadų kadro pagalba jį (politinė 

! srovė) natūraliai įgyja tautos 
[pasitikėjimą, įtraukia į darbą vi
sas tautos jėgas ir išvysto viso
se valstybės ir tautos gyvenimo 

I srityse kūrybinę veiklą ir sąmo- 
' ningą dinamizmą.
I

(Bus daugiau)

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
1971 m. rugpiūčio 15 d.

BUČO SODE
Willow Springs, III.

AND LOAN ASSOCIATION

Frank Zogas, President

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0632 

PHONE: 254-4470

Passbook Savings 
Al! accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

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 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000
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vu ir apranga. Valdovai jau žino, kad Šiais metais Lie
tuvos audimo pramonė nepagamins reikalingo audinių 
kiekio, todėl iš anksto įspėja visą kraštą. Iš Vilniaus ke
leivio parvežtas liepos pabaigos Tiesos įžanginis šitaip 
kalba apie visą audinių gamybą:

“Pernai dėl šių (remonto) ir kitų priežasčių ne
pagamino dalies gaminių, kurių laukė vartotojas, 
medvilnės kombinatas, buitinių šaldytuvų gamyklos 
Alytuje, Jonavos baldų kombinatas. Reikia padary
ti reikiamas išvadas iš praėjusių metų pamokų. Ne
atidėliotinas uždavinys — visokeriopai stiprinti val
stybinę drausmę visose pramonės įmonėse, šių metų 
planas visur besąlygiškai turi būti įvykdytas. Dar 
neretai būna atvejų, kai pramonės įmonės pradeda 
sauvaliauti — be prekybos organizacijų sutikimo 
mažina ar net nutraukia didelę gyventojų paklausą 
turinčių prekių gamybą.

O neretai būna ir taip: įmonės, vaikydamosios 
didesnių pelnų, nutraukia nebrangių prekių gamy
bą, kurios turi didelę paklausą, ir vietoj jų ima ga
minti panašią produkciją, bet žymiai brangesnę. 
Partiją pasmerkė tokią praktiką, ir tokiems reiški
niams kelias turi būti užkirstas. Prieš tai visų pirma 
turi kovoti ir Lengvosios, Mėsos ir pieno, Maisto, 
Baldų ir medžio apdirbimo pramonės ministerijos, 
kurių pavaldžiose įmonėse tokių reiškinių yra pasi
taikę” (Tiesa, 1971 m. liepos 27 d., 1-mas psl.). . ■ 
Šį įžanginį rašęs Tiesos redaktorius dūmus pučia 

skaitytojams. Komunistų partija valdo kraštą nuo pir
mos rusų okupacijos dienos.. Komunistų partija valdo 
kiekvieną Lietuvoje esančią dirbtuvėlę. Jeigu kuri dirb
tuvėlė nustoja gaminusi platiems gyventojų sluoksniams 
reikalingas prekes, tai daro pagal partijos vadovybės 
įsakymą. Vargas būtų tam dirbtuvėlės vedėjui, kuris 
drįstų gaminti kitas prekes, negavęs partijos vadovybės 
įsakymo.

Melą skelbia Tiesos redaktorius, kai jis minėtos die
nos įžanginį pradeda tokiu sakiniu: “Liaudies gerovės 
augimas — svarbiausias komunistų partijos tikslas”. 
Svarbiausias komunistų partijos tikslas — išsilaikyti 
valdžioje. Jeigu komunistams būtų rūpėjusi liaudies 
gerovė, tai Rusijoje ta liaudis šiandien geriau gyventų, 
negu bet kurioje pasaulio šalyje. Niekas Rusijos komu
nistams nekliudė kelti liaudies gerovės 53 metus, o Lie
tuvos komunistai tai daro per paskutinius 25 metus. Lie
tuvoje tiktai komunistai gerai gyvena, o kokia yra ta 
“liaudies gerovė”, jei komunistai Lietuvon nuvažiavu
siems amerikiečiams bijo jos parodyti.

Naras mėgėjas ir filmęr gamintojas Peter Gimbel neseniai pagami
no gerą pasisekimą turintį filmą apie jūros ryklius "Blue Wafer, 
White Death". Dabar jis rengiasi sukti kitą filmą "Mexican Salt".

Nėra maisto, nebus ir drabužių
Kad šiais metais rusų okupuotoje Lietuvoje maisto 

krautuvių lentynose nebus, pripažįsta kiekvienas iš Lie
tuvos grįžęs turistas. Vilniuje buvę ir su savo giminai
čiais išsikalbėję keliautojai pasakoja, kad Lietuvoje pa
gerėjimo žymių nesimato. Ankstyvų pavasarį komunistų 
partijos vadaf gyrėsi ne tiktai Maskvoje, bet ir Vilniuje, 
kad jau šiais metais bus žymiai daugiau maisto krašto 
gyventojams. Tuo tarpu maisto klausimas nepagerėjo. 
Lietuvoje gerai valgo tiktai sovietų kariai, policininkai, 
komunistų partijos nariai, bet gyventojų dauguma bad- 
galauja, kaip badgalavo iki šio meto.

Pasakojama, kad Lietuvoje išmelžtas pienas eina į 
ligonines, bet gyventojai žino, kad jis eina į kareivines 
ir policijos valgyklas. Geriausiai yra m artinami krašto 
apsaugos pramonei dirbantieji žmonės. Blogiausiai yra 
maitinami kolchozininkai. Jie neturi teisės net savo duo
nos išsikepti. Jie turi laukti, kol apyžalė duona jiems 
bus atvežta iš valstybinės kepyklos. Niekais nuėjo didelė 
vaisių, uogų ir ankstyvų daržovių dalis. Didžiausioji 
vaisių dalis supuvo po medžiais. Surinkti' ir į sandėlius 
išvežtieji obuoliai bei kriaušės pateko į rusų kareivines 
ir policijos stovyklas, bet ne į maisto krautuves.

Atrodo, kad panašiai bus. pasielgta ir su apranga. 
Senovėje lietuvės moterys pačios prisiverpdavo ir prisi- 
ausdavo šeimai reikalingų audinių. Dabar lietuviškame 
kaime nėra linų ir niekas netaiso ratelių. “Tarybinėje” 
Lietuvoje linai auginami tiktai keliuose kolchozuose. Iš 
jų ne tiktai sėklos, bet ir pluoštas išvežamas į Rusiją. 
Šiandien moterys, jei ir norėtų, tai nepajėgtų verpti ir 
austi. Kaip vyrai negali užsidengti kaimo bakužių stogų, 
nes kaime nėra šiaudų, taip moterys negali išsiausti au
dinių, nes Lietuvoje šiandien jos neturi linų. Komunistai 
skelbia, kad dabartiniu metu okupuotoje Lietuvoje vei
kia apie 500 įvairių dirbtuvėlių, kuriose verpiama ir au
džiama. Iki šio meto tos dirbtuvėlės gamino Sovietų Są
jungos kariams ir kaliniams reikalingus drabužius, bet 
dabar toms dirbtuvėms įsakyta gaminti audinius krašto 
gyventojams. Įsakyta gaminti įvairių audinių, kad būtų 
pasirinkimas. Kiekvienam šiandien yra žinoma, kad tarp 
įsakymo ir įvykdymo praeina didokas laiko tarpas. Pir
mais valdžios pagrobimo metais Leninas įsakė pagamin
ti krašto gyventajams pakankamai maisto, bet rusai iki 
šio meto dar nepajėgė jo pagaminti. Tas pats yra su apa

MYKOLAS JAKASVIEN ASAUSKO EKSTREMIZMO REIKALU'
Prieš pusketvirtų metu veiks

nių konferencija, tarsi neturė
dama ko prasmingesni© dirbti, 
nusvarstė ir priėmė specialią re
zoliuciją, kurioje “apgailestavo 
patriotinio ekstremizmo apraiš
kas, gilinančias nevieningumą, 
užuot skatinusias vieningumo 
pastangas”. Konferencijoje ne
dalyvavus, sunku tarti kokiuo
se šviesiuose neirzliuose protuo
se anoji rezoliucija gimė. Nuta
rimas visuomenėje didesnio at
garsio nerado. Pora komentarų 
spaudos puslapiuose, pora pasisa 

kymų tų metų vKko sesijoje ir 
tie, kurie ją ilgėliau kaip svie
dinuką paspardė, kaip paprastai 
ne Į savo, bet Į svetimus langus. 
Būtų ta, bent kiek nerimta, re
zoliucija ir likusi atlaidžiai už
marščiai, jei ne Juozas Girnius, 
kuris ją š. m. kovo mėnesio žur
nale “Aidai” nebūtų ėmęsis iš 
naujo “Įprasminti”'. Tad tebūna 
leista į “Aidų” redaktoriaus min
tis laisvosios tribūnos rėmuose 
atsiliepti keliomis kitomis.

Visam šiame “patriotinio eks
tremizmo” bent kiek suveltame 

kamuoliuke, rodos, tiksliausiai 
būtų bandyti atsekti siūlų ga
lus. Buvo viltasi (turinio ro
dyklę beskaitant), jog dr. Gir
nius tai padarys, arba bent pa
bandys. Tik, deja, neatrodo, 
kad tai buvo jo tikslas, nes jis 
jo nei nesiekė. Tad vieton kiek 
galima objektyvesnio žvilgsnio, 
teliko tik vienašališko ekstre
mizmo rašinys lygiai “gilinan
tis nevieningumą, užuot skati
nęs vieningumo pastangas”. 
Nes vienašališkumo ekstremiz
mas gali būti nemažiau žalingas 
kaip ir bet kokis kitas ekstre
mizmas, žinoma, jei ekstremiz
mą suprasime tik kaip išskirti
nai neigiamą būseną ar nusista
tymą. Todėl nelabai džiaugian
tis problemos kėlimo faktu (ne
atrodo, kad ji tokios svarbos, jog 
būtų net žurnaluose nagrinėja
ma), ir jau visai nesidžiaugiant 
problemos nagrinėjimo būdu, 
reikalinga temą kiek praplėsi, 
pasinaudojant to pačio rašinio 
patarimu: “visus nesusipratimus 
reikia sklaidyti, o ne puoselėti 
vienokiu ar kitokiu militantiz- 
mu”. Gi mums atrodo, kad ra
šinio rėmuose esama nemažo ne
susipratimo.

Nebūtų perdaug prasmės gi
lintis į autoriaus klausimo kėli
mo motyvus. Jis iškilęs ir tiek 
to. Lygiai nebūtų prasmės pa
žodžiui ginčytis, nors autorius, 
atrodo, iššūkio nevengė ir todėl 
pagundą sukėlė. Vienok kai ku
rios rašinio vietos bus cituoja
mos ne tiek autoriui “kalaviju 
kirsti”, kiek vienam ar kitam 
pačio klausimo aspektui iškelti. 
Jei ta proga “kalavijo” smaiga
lys truputį pradrėks ir publicis
to rūbą, tai nebūtinai be inten
cijos — iš tokio publicisto lauk
ta truputį daugiau, negu iš dien- 
raštinio, sakykime, kokio “aki- 
ratinio” skiltininko.

Pirmiausia — pati “patrioti
nio ekstremizmo” sąvoka. Būtų 

juk daugiau lengviau, jei visi 
šiuo klausimu būtų vienos nuo
monės. Deja, atrodo, kad nei ank
stesni, nei kalbamasis publicis
tas tuo klausimu “nesivargina”. 
Jiems kraštutinybė yra a priori 
blogybė ir visi ekstremistai — 
suklydėliai. Kažin ? Greičiau, 
kad taip nėra. Toks nusistaty
mas nėra nei tikslus, nei naudin
gas klausimą svarstant. Tik dėl
to, kad rezoliucija “apgailestau
ja” ekstremizmo apraiškas ar 
‘Tasaulio Lietuvis” laiko jas ne
suderinamas su demokratizmu, 
dar nereiškia, kad tos “apraiš
kos” yra jau “dangaus keršto” 
šaukią nusikaltimai.

Dar mažiau “nesusipratimus 
sklaido” lygiai krištoliškai aiš
kus “ekstremistų” pažinojimas. 
Dr. Girnius rašo: “Todėl be at
garsio liko ir tie pora balsų, ku
riems lyg neaišku buvo, .kas tu
rėta galvoje konferencijos apgai
lėtu “patriotiniu ekstremizmu“’. 
Ak, tie vargšai ekstremistai! Jie 
tokie neišmanėliai, kad ne tik 
nesupranta p. Barzduko biulete
nio išminties, bet net nesižino, 
esą nusikaltėliais. Bet, jei jie 
jau tokie kvaileliai, kam gi dr. 
Girnius eikvoja taip brangų 
Pranciškonų “glenciuotą” po
pierių jiems mokyti ir pamoks
lauti. Ir dargi po bene keturių 
metų nuo tos rezoliucijos priė
mimo. Negi žurnalo štabui te
mų ir straipsnių pritrūko?!

Dabargi, kiek arčiau klausi
mo vidurio. Visas šitas “pa
triotinio ekstremizmo” klausi
mas nėra toks parastas kaip ana 
rezoliucija ar p. Girnius ban
do sugestionuoti. Iš vieno taško, 
tiek nutarimas, tiek dr. Girnius 
nedrįsta pateikti nei pavardžių, 
nei atvejų, iš kurių skaitytojai 
galėtų susidaryti aiškesnę nuo
monę apie anuos “ekstremis
tus” ir jų “žalą”. Tiesa, kai ku
rie atvejai iškeliami, tik neci
tuojami tų “ekstremistų” nei

žodžiai, nei giliamnaai apakri- 
tai į veikrię. O praverstą. Bet 
čia kaip tik ir pasirodo anas 
vienašališkumo ekstremizmas. 
Dr. Girnius užsimena tik kelis 
atvejus, bet jis ramiausiai nu
tyli dešimtis kitų, iš tikrųjų net 
svarbesnių. Juk iš tikrųjų tų 
“ekstremistų'’ didžiausias “nusi
kaltimas”' yra kova prieš poli
tinės išeivijos ištižimą, kuris vis 
gausėja. J. Girniui iš naujo pa
gailo dr. šilbajorio ir dr. Avi- 
žieniaus, ar dar kokio žmogaus, 
kurie esą patriotinių ekstremis
tų puolami. Tačiau pažiūrėki
me į eilę kitų atvejų, už kurių 
kėlimą vadinamieji patriotiniai 
ekstremistai yra kalami prie gė
dos stulpo.

Kodėl jie puolami už tai, kad 
pasisakė prieš Pirmojo Jaunimo 
Kongreso komiteto kai kurių
narių bei jų globėjų (PLB val
dybos) pastangas atgabenti 
komjaunuolius į tą kongresą? 
Kodėl jie puolami už tai, kad iš
kėlė tų jaunimo vadovų ir glo
bėjų aiškų melą, jau seniai įro
dytą? Kodėl jie puolami dėl ža- 
lakevičiaus incidento (geriau 
aferos)' iškėlimo, kuriame juo
duką vaidmenį suvaidino ne tik 
tuolaikiniu PLB vicepirminin
kas bei valdyba, kartu su buv. 
Lietuvos karo attache Paryžiu
je, kuris už tai net pašalintas iš 
PET delegacijos Paryžiuje? Ko
dėl jie smerkiami už tai,, kad kri
tikuoja. Pirmojo Jaunimo Kon
greso “senių” pateiktas ir suk
tai pravestas jau seniai atgyve
nusių minčių rezoliucijas, taip 
aiškiai nukreiptas prieš Vliką? 
Kodėl jie puolami prieš tai, kad 
pasisako prieš prof. Greimo “ne
priklausomybės * atgyvenimo” 
mintį ar p. Rastenio teigimą, kad 
esą Lietuvos visuomenėje mato
mas nepalankus nusiteikimas 
nepriklausomybės grąžinimui ? 
Kodėl jie puolami už tai, kad ko
voja prieš inžinierių Nainio ir 
Volerto JAV LB valdybų ardo
mąjį darbą ryšium su laisvini
mo veikla? Kodėl, jie puolami 
už tai, kad nepateisina tų, ku
rie lėkė pavergton tėvynėn nu
silenkti okupantui neva po spor
tinės draugystės priedanga? Ko
dėl jie puolami už tai, kad kovo
ja jfrieš plepius “kultūrininkus”/' 
kurie, populiarumo ieškodami/ 
tauškia niekus net visuomenės, 
susirinkimuose ir paraudusioje 
spaudoje? Kodėl jie puolami už 
tai, kad kovoja prieš komuniz
mą visomis jiems įmanomomis 
priemonėmis? šių atvejų — 
klausimų grandinę galima- pra
tęsti dar per kelis puslapius, tik 
užtenka ir tiek. Telieka kelios 
pastabos:

(Bus daugiau)

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
ruspiūčio 15 diena 

BUČO SODE 
WiH«w Springs, III.

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS Į

Užmirštoji Dievo gatvė
s

Kampinis namas pire Morgano ir Tris
dešimt penktos gatvės sankryžos yra ne
mažas ir dviejų aukštų mūrinis namas. Per 
visą sieną pietinėje pusėje driekiasi stam
biomis raidėmis užrašas: “George’s Coffe”. 
Namas senas ir be abejo, statytas tais lai
mingaisiais Morgano gatvės laikais. Į jį ir 
įėjimo durys iš Morgano pusės. Nežinau, 
kodėl vieta gero biznio užeiga, ir kartu 
restoranas vis dar tebevadinama kavinės 
vardu. Jau daugiau kaip keturios dešim
tys metų, kaip čia pardavinėjami, kaip sa
ko, pačių dievų išrasti svaiginami gėrimai 
ir valgiai alkanam skilviui pasotinti. Gal 
kad šį biznį laimingai pradėjo tik su kava 
jo savininkas ilgus dešimtmečius laikęs vi
siems žinomas tik Jurgio vardu.

Jurgis buvo ne šiaip sau paprastas Jur
gis, nors ir iš Lietuvos kaimo čia Į Ameri
ką atvykęs. Turėjo, rodos, laimės atrasti 
tokią, kad ir mažą aukso gyslą ir mokėjo, 
kaip su ja apseiti, kaip išpumpuoti — už
dirbti gerą pinigą. Ta laimė jį lydėjo iki 
pat jo mirties. Jo lankytojai buvo fabrikų 
darbininkai. Rytą prieš darbą ir po darbo 
tomis valandomis jų tiek prigužėdavo, jog 
neužtekdavo vietos nė prie baro, nė prie 
ilgų ištiestų stalų. Gerdavo stati butelius į 
rankas pasėmę. Tas pat būdavo ir pietų 
pertraukos metu. Jis pats, jo žmona ir 
dar pora pardavėjų dirbdavo suprakaita

vę, šlapi, kaip per rugiapiūtę. Darbo bu
vo tiek daug, ir taip reikėjo skubėti, jog 
nebuvo laiko nei prakaitą nuo kaktos nu
sibraukti. O registeriai vis kalė ir kalė 
skaitlines varpelio džiugios muzikos paly
dimi. Vakare, kuomet išvargęs susumuo
davo, registeriai būdavo primalę jau dau
giau kaip tūkstantinę dolerių.

Rodos, turėjo per tą ketvertą dešimt
mečių pasidaryti turtingu žmogumi taip, 
jog savo turtą beskaičiuojant būtų reikėję 
ir sušilti. Bet tikėkite — šiam laimingam 
Jurgiui taip gerai neatsitiko. Jis buvo ir 
šiaip geras žmogus, bet jis turėjo ir savo 
nelaimei vieną didelę žmonių supratimu 
silpnybę. Jis mylėjo arkliukus, žinoma, 
ne šiaip sau arkliukus, kurie įkinkyti ve
žimus tempia. Bet eiklius arkliukus, ku
rie lenktynių lauke lekia kaip vėjas. Ta 
jo meilė buvo tokia gili, patvari, jog tęsė
si iki pat jo mirties. Dėl tos savo meilės 
aistros eikliesiems žirgams jis neretai, pa
likęs visą bizni tvirtose savo žmonos ran
kose, skubėdavo prisikišęs storą piniginę 
Į lenktynių lauką. Ir kaip jis tuos žirgus 
mylėjo, taip iš jų susilaukdavo tik kar
taus apsivylimo. Vis išrinkdavo pačius ge
riausius, pačius eikliausius žirgus. Bet 
kai tik už jų garbę ir laimę užstatydavo pi
nigus, tai vis atsitikdavo kažkas visai ne
įtikėtina. Išlėkę šuoliais, kažkodėl pradė
davo atsilikti, muistytis, lyg norėdami 
tyčia po savo kojomis sutrypti jo žalius do
lerius. Ir, žinoma, sumindavo. Jurgis 
grįždavo su tuščia pinigine. Nieko per
daug neėmė į galvą. Juk esmėje pasaulio 

tvarka nebuvo pakitusi. Saulė kaip tekė
jus, ir leidosi, kai jai buvo laikas. Ir ge
roji žemė sukosi neiškrypdama iš savo or
bitos. Ir biznis vėl eidavo įprasta vaga. 
Žmonių būdavo pilna užeiga, o registeriai 
malė ir malė, atžymėdami pinigų skaitli
nes. Paskui Jurgis vėl skubėdavo ten, kur 
traukė širdį eiklieji žirgai, ir grįždavo vėl 
su tuščia išversta pinigine. Gyvenimo die
nos prabėgdavo nenuobodžiai, vis skam
bant registerio varpeliams ir dundant žir
gams per laimės ir nelaimės lauką.

Kai jis amžinai užmerkė savo laimin
gas akis, žmonės kalbėjo, jog jis daugiau 
nieko žmonai nepaliko, kaip tik gerą biz
nį ir apleistą namą. Biznis tikrai buvo ge
ras. Bet jo žmona buvo pasenusi, pervar
gusi. Negalėdavo atlaikyti nė tų žmonių 
antplūdžio, žinoma, reikėjo dirbti, nors 
ir pervergusiomis kojomis atsiremiant į 
barą ir sienas. Ne, ji daugiau ištverti ne
galėjo. Ji šį gerą, kaip žmonės sakė , auk
sinį biznį pardavė Karoliui Cicėnui.

Neblogai biznis sekėsi ir Karoliui. Dar
bo buvo apsčiai. Jis tuoj ėmėsi ir apleisto 
namo remonto. O kaip nelengvas jam vie
nam buvo šis biznis. Bet sukosi ir šilo net 
su dviem padėjėjais. Kartais reikėjo ir 
daugiau pagalbos, atitraukiant net resto
raną aptarnaujančius asmenis. Šilo tada 
ir jie dar daugiau kaip,prie kfospies. Sun
kiausiai gal buvo pačiam Karoliui Cicėnui. 
Jis restoranų biznyje dirbęs apie penkioli
ka metų, buvo neliesas žmogus. Jį spau
dė ne tik darbo tempas, bet ir kūno svoris. 
Bėgo prakaitas taip, jog sunku darėsi kvė

puoti, o jis darbe nenori būti pralenkia
mas. Jo kaulus ir sąnarius dar vargino 
sunkūs reumatizmo skausmai. Greit įsiti
kino, jog ir gerame biznyje negalės ilgai 
ištverti. Po trejų metų gausaus prakaito, 
jis George vardo kavinę pardavė. Išvažia
vo į Arizoną, kur, tur būt, jo taip nevar
gins jo taip skausminga kaulų gėla. Rei
kia manyti, jog ten išvažiavo ir ne visai 
tuščia kišene.

Gatvės pusblokis Į šiaurę apsodintas 
medžiais. Jie dar nestori, tur būt, prieš 
keleris metus tepasodinti.

Mtyt miestas buvo ėmęsis to pagražini
mo darbo. Bet nežinia, kodėl toliau netę
sė tos medžių alėjos. Gal prisiminė, susi
zgribo, jog Morganas tai biznio gatvė, o 
jau kaipo tokia gyva, ar nors jau mirusi, 
negali savo paskirties prarasti. Tokios 
gatvės negali būti pagražintos ir akį ir širdį 
viliojančiomis alėjomis. Jos paslėptų sa
vo šakų lapuotais vainikais, šešėliais krau
tuvių iškabas ir languose išrikiuotas pre
kes.

Išnirau iš medžių pavėsiais padengtų 
šaligatvių vėl į atvirus, saulės įkaitintus, 
padus svilinančius cemento blokus. Krau
tuvių tame bloke visai nesimatė, ir gatvių 
judėjimas buvo nedidelis. Retai teprabėg- 
davo ir automobilis. Norint pereiti į kitą 
gatvės pusę, nereikia baimintis ir gaišti. 
Eik tik drąsiai daug nesidairydamas. Au
tomobilio vairuotojas pirmas, tave pama
tęs, pradės dūduoti.

Kaip aš buvau nustebintas, kai prie 
dviaukščio mūrinio namo sustojo sunkve

žimis su baldų kroviniu ir iš jo išlipo Albi
nas Beniulis. Man, žinoma, įsibrovė pai
ka mintis, ar kartais jis nepersikrausto į 
Bridgeportą ir nemano čia iš naujo kurtis. 
Paskui ėmiau dvejoti. Argi jis būtų galė
jęs ir persikeldamas pasirinkti tokią jau 
visų užmirštą, dargi nelietuvių apgyventą 
gatvę. Ėjau skersai gatvę pasitikriti. Kol 
aš apsigalvojau ir perėjau plačią gatvę, 
Albinas jau buvo iš sunkvežimio ištrau
kęs šaldytuvą ir su kitu vyru tempė į na
mą, tur būt, į antrą ankštą tą sunkų daik
tą Man net nepaprastą įspūdį padarė jo 
dar turima sveikata. Jis su tuo kitu -vyru 
nešė tą visai panašų į koklinę krosnį daik
tą taip lengvai, net nesuraukdamas kak
tos. Nešė, lyg dar būtų jaunas bernas, ko
kių dvidešimt vienerių metų amžiaus.

Albinas Beniulis jau pažįstamas man 
daugiau kaip dvidešimt metų. Jis netrum
pai gyveno ir mūsų Bridgeporte. Galima 
sakyti, ir vienas iš pirmųjų naujųjų atei
vių prekybininkų, pionierių. Jau vos spė
jęs apšilti, pirkosi mažą sunkvežimi ir 
važinėjo po gatves, pardavinėdamas vai
sius ir daržoves. Greit ir krautuvę atidarė. 
Kad sunkvežimis nestovėtų dykas, ėmėsi 
ir baldų perkraustytojo darbo. Kuomet 
naujų ateivių tarpe atsirado galvose blū- 
das bėgti, kraustytis į Market Parką, tai 
jam atėjo tikra šienapiūtė. Tada ir aš gal
vojau, jog Čia pasiliks tik tušti, apleisti 
namai, ir pasiliksiu gal vienas, kaip ko
kioje dykumoje, žinoma, taip blogai ne
atsitiko.

(Bus daugiau)
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ML A MN A BAU u HAS
AKIŲ, įkUSŲ, NOSIKS 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Qfuo telef.; PRoipoct 8-3229 

feszid. telef.; WAIbrook 5-5076 
h»u>dien quo 10 iki 12 vai. ryto, 

•mo i iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.

Rez. t»L 2394683

DK. K.. G. BA1UKAS 
aKUUKija IR MOThKŲ LIGOS 

GiHfeKOLOGlNfi CHIRURGIJA 
©44? So. Pulaski Rd, (Crawford 

Medical Building), Te t. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia. saamDinu 374-ČU12

iaief4 PRospact 8-1717

DR. S. BOS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3143 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
LLCiai aniraoiemais ir penatadieniaiš, 
xreciad, ir sexmaa. oxisas uždaryta*. 

Raau 3241 WEST 66th PLACE
Phono: Republic 7-7864

J. VLKS.

DR. G K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

wit rtj&ft DiuuiS 
rnl^iCIAH AWL) ^UKUeUW 

tiffed I /iST STkĘEI 
Uruas; Hdmlock 

KaxicU 4W-2233 
OFISO VALANDOS;

rirmadiemais ir xetvixiaa. 1—7 vaL, 
Miiuao., penxiaaieiu nuu 1—o. irec- 

ir sestaa. uxiai susitarus.

\ ' Roz. Gi 1HAU3

DR. W. M. tlhlN - E1S1NAS 
aau^ckua ik AnultKiyl LiavS 

UlrxcKOUOGlNa CrllRURGiJA 
oU2 oo. Koazia a^o., WA 5-2670 

valandos pagal susitarimą. Jei neat
si liepia, rk a mm n u Ali 3-vUvl. l

Dr. A. jtNKINS 
GYuyiOjaS IK CniKUKūAS 

3644 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso telu Portsmouth 7-6000 
Razid. te I • tu GArden 3-7278

Ofiso teU HE 4-1818 arba RE J-^QQ: 
Rezidencijos: PR 6-9801 ,q

DR. L MAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTiS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vaL vai 

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

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
TeL: 925-3296

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

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

(Tęsinys)
— Jeigu kalbėsitės — nu

trauksime jūsų lankymą, o kali
nius, kurie su jumis kalbėsis — 
nubausime, — pareiškė jie.

Pagaliau buvo susitarta, kad 
vis dėlto kai kuriem kaliniam bus 
galima pateikti štai tokį klau
simą: keliems metams kalinys 
yra nuteistas ir už ką? žinoma, 
ir šį sutikimą jie davė labai rau- 
kydamiesi”.

Taigi, anais Lietuvos nepri
klausomybės metais komunistų 
delegacijai buvo leista atsilan
kyti Lietuvos kalėjimuose Kau
ne, pasimatyti su suimtais me
namais revoliucionieriais.

Tas eilutes paskaičius, kyla 
toks klausimas. O jei dabar iš 
tos’ pačios Amerikos atsilanky
tų kuri nors lietuvių delegacija 
Lietuvon, ar jai būtų leista ap
lankyti kalėjimus, kur sėdi po
litiniai kaliniai? Jei tokia dele
gacija įtektų kad ir dabar Lie
tuvos okupacijos sėdinčiam prie
šakyje Motiejui šumauskui rei
kalavimą “atkurti laisvę”, šu- 
mausko žodžiais tariant, o taip 
pat paleisti kalinamus politinius 
nusikaltėlius ne vien tik iš ka
lėjimo, bet ir iš vergų stovyklų, 
kas su delegacija atsitiktų? Jos

.......... - —

GRAD1NSKAS
VĖSINTUVAI

NAMUI, NORS IR SENAM
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl

» l
PERKRAUSTYMAI 

MOVING 
Leidimai — Pilna apd ra ūda 

ŽEMA.KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063V—

MOVING
A pdr a ustas pe rkra ustymai 

is įvairiv atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
TeL: F R on tie r 6-1882

_=L-------------- --- x
SOPHIE BARČUS

į RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

į Visos programos iš W0PA,
1490 kiL A. M.

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

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

CHICAGO. ILL. 60629
g---- - --------------------- ---------- - ■

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiaL Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais megė 
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

likimas būtų aiškus. Jei laiku 
spėtų į tą reikalą įsikišti JAV 
pasiuntinybė, tai tos delegaci
jos nariai tuoj būtų išsiųsti iš 
Lietuvos. O jei nepasisektų lai
ku susižinoti su JAV pasiunti
nybe, tai visi delegacijos nariai 
atsidurtų kalėjimuose ir jau vi
sai tikra, kad niekas iš pašalie
čių, net jų giminių, nebūtų pri
leisti su jais pasimatyti.

Tokia buvo bolševikų, Krem
liaus auklėtinių nekenčiama ne
priklausoma Lietuva. O kokia ji 
yra šiandien? Jos gyventojams 
ji tapo kalėjimu.

Draugijos užsienių lietuvius 
remti sušauktame 1935 m. rug
pjūčio 1 d., Pasaulio lietuvių 
kongrese dalyvavo viso 105 at
stovai, iš kurių 36 buvo atvy
kę iš JAV ir priklausė politinėms 
grupėms. Į tą kongresą atvyko 
iš įvairių valstybių atstovai. Bū
tent, iš Anglijos, Australijos, 
Argentinos, Brazilijos, Urugva
jaus, JAV, Kanados, Mandžiu- 
rijos ir šanhajaus.

Nors tuo metu Bielorusijoje 
įvairiose vietose gyveno virš 50 
tūkstančių lietuvių ir keletas 
šimtų Rusijoje jiems nebuvo 
leista atsiųsti j kongresą savo 
atstovus, kad ir komunistus, 
kaip pvz. iš JAV.

Tada Bielorusijos sostinėje 
Minske ėjo Raudonas Artojas, 
skirtas lietuviams kolchozinin- 
kams, veikė keletas lietuvių mo
kyklų. Nors ir dabar Bielorusi
joje lietuviai kolchozininkai dar 
gyvena tose pačiose vietose ir 
viso vien tik Bielorusijoje dar 
esama kelios dešimtys tūkstan
čių .lietuvių, bet jie jau neturi 
savo spaudos ir savų mokyklų, 
.nors jų buvo dėtos pastangos 
leisti atkurti savas mokyklas. 
Deja, atsakyta. Neleista net lie
tuvių kalbą dėstyti bet kurioje 
mokykloje, kur be kitų, mokosi 
ir lietuviu vaikai.

Visoje susovietintoje Rusijo
je (Įskaitant ir Sibirą) yra per 
170 tūkstančių lietuvių. Jie visi 
palikti be savo spaudos bei mo
kyklų. JTik pačioje 'Lietuvoje 
lietuvių kalba dar įsigalėjusi 
mokyklose, mokslo Įstaigose ir 
kai’: kuriose valstybės Įstaigo
se.

Ir čia vieta prisiminti, jog Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
atsiradimas nėra originalus kū
rinys, bet ano meto pirmojo Pa
saulinio lietuvių kongreso pra
dėtas darbas. To kongreso nu
tarimu buvo sumesta Įkurti Pa
saulio lietuvių sąjungą. Deja, 
nors darbas buvo pradėtas ir bu
vo sudarytas centro komitetas 
priešakyje su R. Skipičiu ir L. 
Simučiu, bet ano meto Lietuvo
je būta visakeriopų skersvėjų, 
kurie blaškė tą darbą, o ištikęs 
antrasis pasaulinis karas jį visiš
kai nutraukė.

Iš šalies stebint, atrodo lyg 
esama nenoro prisiminti tą bu
vusį pirmą Pasaulio lietuvių kon
gresą ir nutylėti tada besikurian
čią Pasaulio lietuvių sąjungą. 
Lyg ano meto dėtos to darbo pa
stangos užkloja dabartinių Lie
tuvių Bendruomenės veikėjų 
garbę.

Ar tai pavydas, ar tai apsilei
dimas, ar sustingimas pažinti sa
vo tautos visapusiai buvusią 
darbščią praeitį, tiek savo vals
tybę atkuriant, tiek susirūpini
mu užsieniuose gyvenančiais lie
tuviais, kad lietuvybė neušgęs- 
tų.

Be kovingos praeities, nėra už
tikrintos ateities.

(Pabaiga)

LiLritrtlV «X*9 111 O
per sieną j namą

Jaunas privataus lėktuvo pi
lotas Gary Schultz 17 m. su 
dviem draugais išskrido nedi
deliu lėktuvu paskraidyti. Dėl 
nežinomų priežasčių lėktuvas 
pradėjo gesti ir lakūnas nuta
rė nusileisti Lyons aukštesnio
sios mokyklos sporto aikštėje, 
tačiau ji buvo pilna žaidžian
čių vaikų. Lakūnas tada per
skrido aikštę ir atsimušė i 
Western Springs priemiestyje 
stovintį namą.

Namo savininkas sėdėjo 
kamaryje ir žiūrėle televiziją, 
kai staiga per jo namo sieną Į 
kambarį įlėkė lėktuvas, su
stodamas vos kelios pėdos nuo 
savininko. Šis buvo lengvai 
sužeistas stiklų ir tinko gabalų, 
tačiau liko gyvas. Vis trys la
kūnai buvo sunkiai sužeisti. 
Pilotas bandė apsaugoti žai
dusius vaikus,- dėl to nesileido 
aikštėje.

— Eiuilija Kieiienė, Oak
lawn, I1L yra Lietuvos Dukte
rų draugijos pirmininkė. Karo 
audrose ji buvo išskirta nuo 
savo vyro Marijaus ir buvo 
likusi Lietuvoje. Matė daug 
vargo, kol po didelių Pastangų 
pasiekė Ameriką, čia atvykusi 
Įsijungė į šią vietinės šalpas or
ganizaciją ir dabar sėkmingai 
jai vadovauja. Ta organizacija 
dėl savo pasišventimo ir mei
lės vargstantiems tautiečiams 
susilaukia visuomenės dėmesio 
ir pagarbos.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— žemaičiu Kultūros Klubo pik
nikas įvyks sekmadienį, rugpiūčio 1 
d. Liepos sode. Pradžia 12:00 vaL 
Bus skanių valgių, gerų gėrimų, o 
laimingiesiems gražių dovanų. Šokė
jams gros Antano Valūno orkestras. 
Kviečiami nariai ir svečiai atsilan
kyti ir kartu su žemaičiais pasilinks
minti tyrame ore. Kviečia rengimo 
komisija ir Valdyba.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Jeigu nori linksmas būti, reikia su žmonėmis 
pabūti Naujienų piknike, rugpiūčio 15 dieną, 

Bučo sode, Willow Springs, III.

ANTANAS KRULIKAUSKAS
Gyveno 4412 So. Wood Street

Mirė 1971 m. liepos 30 dieną, 5:10 vai. ryto sulaukęs 67 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, šakių apskr.

Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko nuliūdę: Lietuvoje — sūnus Viktoras Krulikauskas su šei

ma; podukra Elisabeth Mikolaitis su šeima, draugė Marija Newe su 
šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Velionis buvo mirusios Elisabeth vyras.
Priklausė Tauragės, Šakių, Medžioto j ų-Meškerio to jų klubams ir 

šaulių organizacijai.
šeštadienį 6 vai. vakaro kūnas bus pašarvotas Eudeikio koply

čioje, 4605 So. Hermitage Ave.
Pirmadienį, rugpiūčio 2 d. 8:45 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laido
jamas šeimos sklype.

Visi a. a. Antano Krulikausko giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
sūnus ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas P. Gaidas ir Geraldas F. Daimid 
TeL YA 7-1741.

PETRAS RUMŠAS
Gyveno 320*1 So. Lituanica Avenue

'■ Mirė 1971 m. liepos 29 d., 2:00 vai. ryto sulaukęs senatvės. Gimęs 
Lietuvoje, Tauragės apskr., Švėkšnos parap., Kaulaičių kaime.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: 3 dukterys —Mary Young, žentas William, Kathe

rine Vidra, žentas Alex ir Florence, anūkas James Matual, jo žmona 
Frances, 4 proanūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko sesers vaikai.
Priklausė šv. Vardo draugijai.
šeštadienį, 3 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Jurgio F. Rudmi- 

no koplyčioje, 3319 So. Lituanica Avė.
Pirmadienį, rugpiūčio 2 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas is kop

lyčios į v.j Jurgio parap. bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus laido
jamas Lietuvių §v. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Petro Rumšos giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kvječiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, giminės,

Laidotuvių Direktorius Jurgis F. Rudminas. Tel. YA 7-1138.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

CHIRURGAS 
2454 WEST 71st STREET 

Ofiso telofz HEmlock 4-2123 
Rezid. Gibson 8-6195

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

_ P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHO P EDA S-P ROT EZIST AS 

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

* (Arch Supports) ir t. t
VaL: 9 -4 ir 6—8. Šeštadieniais 9— L 
2&5O Watt 63rd St., Chicago, HL 606W 

PRotpoct 6-5084

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

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS II t., 336 psL ________$5.00
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. --------------- ------------------------ S4.00
3. M. Zosčenko. SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl...... .........    $2.00

. 4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIETUVA,
699 puslapiai ........ -..........—......—---- -------- ----- ---------- $12.00

5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 273 psl. ------------ $4.00
6. J. Augustaitis. ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA, 154 psl..... $1.50
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTORIJA,

du tomai, 207 ir 225 psl------------------------------------------------------  $3.00
8. V. žemaitis LIUBLINO UNUOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE, 84 ps. $1.50
9. V. žemaitis. PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS__________ $1.00

10. Kun. M. Valadka, Už LAISVĄ LIETUVĮ, 409 psL _ ____  $5.00
11. J. Pronskus. VATIKANO SANTARYBA U9 psl---------------------- $1.00
12. J. Augustaitis, PAGYROS IR TIKROVĖ, 113 psl.----------------------- $1.50
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. —----  $2.00
14. Prof. P. Pakarklis, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS

BRUOŽAI ..............   $2.00
15. Prof. P. Pakarklis, POPIEŽIŲ BULĖS KRYŽIUOČIAMS, 70 psL $1.00
16. Prof. P. Pakarklis, SENASIS PRŪSŲ TEISYNAS, 31 psl...............S .50
17. Petronėlė Or ntaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ, 236 psl........ ....... $3.00
18. Prel. J. B. Končius, ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS, 404 psl. $5.00
19. Prel. J. B Končius, VYTAUTAS THE GREAT, angliškai, 211 psl. $4.00
20. Juozas Strolia, LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS, 176 psl.______$2.00
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl. --------------------$2.50
22. Stasys Santvaras, ATTDARI LANGAI, lyrika, 167 psl. ---------------  $3.00
23. Bronius Raila. DIALOGAS SU LIETUVIAIS, 560 psL ___ ___ $7.00
24. Pulgis Andriušis, RINKTINIAI RAŠTAI, 263 psL ---------  $5.00

KNYGAS GALIMA GAUTI NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE ARBA 
PRISIUNČIANT MONEY ORDERI ARBA ČEKI TOKIU ADRESU:

1739 Sooth Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

REMSITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE’

GfiLININKAS
(PDTRAMENTAS)

Unksznumo &rb& liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY fL PETRO (PUTRAMEHTAS)
5525 So. Harlem Ava, — 586^12^3

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA | 

2443 WEST 63nd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 |
- - - ,....... - - -----  --- -----

EUDEI
SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
jIHIIiimimiimiPfUlIIHiminunHitiitfuMmuiiHinmnimitutiiniiitHmtnHniimittiiiutniiUliiiiUtil'V. /■' ; .. ..į/ IB

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIRCONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

■di ■■ ■ n m■■ i'iir-------

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS riENA 
IR NAKT]

★
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th. Avė., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 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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» — Jonas Euans, daugelio 
lietuviškų organizacijų veikė
jas ir bendro darbo rėmėjas as 
meniška ar organizuota talka 
bei lėšomis, yra Lietuvos Vy
čių organizacijų centro parei
gūnas ir jų atstovas Amerikos 
Lietuvių Taryboje. Vyčių or
ganizacijai, su skyriais veik

nai jau yra mirę. Laiškui duo
ta antraštė “Curtain or silence 
lifted”, nes jame J. Jasaitis 
dėkoja laikraščiui už vedamą
jį apie pavergtas tautas.

ROCKFORD* ILL tį
Važiuojame į Naujienų pikniką

HELP WANTED
Darbininkų Reikia

lonijose, priklauso įvairaus 
amžiaus lietuviai, gerai pažįs
tą šio krašto žmonių nuotai
kas taip pat esamą ir galimą 
lietuvių padėti jose. Praeityje 
ta organizacija atliko didelius 
darbus informacijos 
koordinuotomis 
has ir dabar yra 
tingiausiu būdu, 
tuvos klausimus
jant sveiką bendrąją nuomonę 
Amerikos žmonėse.

Rockfordo lietuviai nemėgsta fe- 
važiuoti savo automobiliais j di- ( 
delius subuvimus į Chicagos apy- 

j linkės, ypatingai sekmadieniais, 
i Bet į Naujienų pikniką tai ren- 
j giasi su dideliu entuziazmu. Di
delis modemus autobusas jau 
užsakytas. Mūsų ponios gražias

— Sylvija Pikelis, Jolanta sukneles prosuoja, vyrai batus 
Raslavičius, Linda JankauskisJ vaksuoja, žino kad susitiks sa- 
Leonardas Brenza, James Lu- vo mielus draugus, gimines, pa
kas, Martin Urba ir Joseph žįstamus, ilgai nematytus. Su- 
Zakas, gyv. Chicagos pietva- sitiksime tiktai Naujienų pikni- 
karių apylinkėse, yra Illinois ke sekmadienį 15 d. rugpiūčio 
universiteto Urbanoje Dekano toje pačioje vietoje — Bučo dar-

— James Babrys, Dean Grit 
sonis, Elena Juozapavičius, i 
Barbara Jaksha ir Dennis Nir 
taut baigė 
universitetą, De Kalb, Ill.

Northern Illinois

—- Syluija Pikelis,

srityse 
pastangomis, 

laikoma efek- 
keliant Lie- 
bei formuo-

— Naujienų metinis pikni
kas įvyks rugpjūčio 15 d. Bučo 
sadyboje, Willow Springs, 
J jį bus galima nuvažiuoti ir 
specialiais tCTA busais, kurie 
išvyks nuo Naujienų 12 ir 1 vai. 
sustojant atskirai skelbiamam 
tvtrkaraštyje numatytose vie
tose.
i — Jonas Jasaitis, LB Vid. 
vakarų apygard. pirm, ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos narys, 
savo laišku Sun - Times dien
raščiui atkreipė dėmėsi i Sta
lino ir Hitlerio sąmokslo au
kas — Baltijos kraštus, tebe
sančius sovietų imperializmo 
pavyzdžiu, nors abu direkto-

garbės studentų srašuose. Kai 
kurie iš jų tuose sąrašuose bu
vo vertinant rudens semestro 
pažangumą.

— Pec Paul Mosteika iš 
Brighton Parko apylinkės bai
gė 18 savaičių mechanikų kur
sus. Fort Monmouth, NJ Ar
mijos ryšių centro mokykloje.

— Vytauto Didžiojo . šaulių 
kuopa rugpjūčio 8 d^ sekma
dienį ruošia išvyką Į gamtą, 
šaulės Elenos Olšauskienės va
sarvietėje, Lake Geneva, Wis. 
Visi šauliai ir šaulės su auto
mobiliais ir be jų tą dieną 8 
vai. 30 min. rytą renkasi prie 
Jaunimo Centro. Iš ten visi 
kartu išvyksime 9 valandą. To
dėl visų prašoma nesivėluoti. 
Sesės šaulės prašomos pasiim
ti užkandžių. Kviečiami visi 
gausiai dalyvauti. Išvykai va
dovauja kp. valdybos narys š. 
Pranas Tomkus.

šalčiausia diena
Ketvirtadienio rylą Čikago

je ir apylinkėse oras tiek atvė
so, kad sumušė visus rekor
dus, temperatūra nukrito iki 
51 laipsnių — šalčiausia liepos 
29 d. oro biuro istorijoje. Pas
kutinė tokia šalta vasaros die
na buvo 1928 m., kada tempe
ratūra rodė 55 laipsnius.

Peorijoje buvo dar šalčiau 
— 50°, Arčiau prie Kanados 

| že. Ten Naujienų piknike duo- s>^nos daugelyje vietų tempe
ratūra nukrito iki 40°.

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

Call Week days only. REAL 15TAT
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR 

Namai, Žemė — Parc

652-0918

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

M AIDS
For hotel work — does not have to 
speak gool English. Starting salary 
$310 month. West side Hotel.

Call 626-2306

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERM 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIM.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: J

"NAUJIENOS” BOLŠEVIKAMS
yra Rakštis jų akyse

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina S5.00

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimą ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.

1739 So. Halsted Street Chicago S, Hl,

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

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 69th St, Chicago, H 60629. • TeL WA 5-2787 

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

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

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

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

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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da gerą programą: dainos, šo
kiai, kalbos linksmins susirin-j 
kusius, seks vaišės, skanūs už-1 
kandžiai. “Naujienos” irgi turi 
gerų šeimininkių, kurios lietu
viško skonio sekretus atsivežė 
iš Lietuvos.

Dabar, rockfordiečiai, laiko 
nedaug beliko užsisakykite va
žiavimui vietas pas Petrą šerną 
ir Juozą Bacevičių, Liet, klube 
ar per telefoną: Šernas 968- 
1407, Bacevičius 962-6292.

ENGLISH SPEAKING WOMAN 
3 days per week, to keep beutiful 
apartment in order. Two adults, one 
small dog. Good transportation near 
North.

Phone after 4 P. M. MO 4-7964

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia

jNušovė plėšiką 
požeinėje stotyje-

Požeminių geležinkelių plė
šikas susilaukė pelnyto galo, 
kai jis užpuolė požeminio trau 
kinio stotyje — tunelyje tarp 
State ir Dearborn gatvių — ci
viliais drabužiais apsirengusį 
policijos valdininką.

Į Penki policininkai vaikšti- 
Nuo Lietuvių klubo autobu- nėja požeminėse stotyse, kap

sas išeis 10:30 vai. prieš piet. tais panašūs į hipius; nuduo- 
Važiuojame! žvalgas darni girtus. Kada prie tokių

— “aukų” prieina plėšikas, jis
— Vladas Matulaitis, gyv. būna suimamas. Ketvirtadie- 

3259-61 So. Halsted Si., šiemet ni anksti rytą Ervin Martin, 27 
neišdirbęs ilgesni laiką, tegavo metų, priėjo prie “girto hipio” 
iš Joanne Western Mills Co. tik ir pareikalavo pinigų. . Polici- 
šią savaitę atostogų. Anksčiau 
jis kuri laiką yra gyvenęs Ka
nadoje ir, gavęs ilgesnes ato
stogas, visada vykdavo -į to 
krašto žuvingus ežerus pažu
vauti. Dabar teks jau pasiten- liu i ranką ir leidosi bėgti, la
kinti savaitgalių proga ir pažu- čiau keli paleisti šūviai jį tuoj 
vauti tik prie Chicagos ežerų. {paguldė. Plėšikas jau buvo

— Dail. Boleslovas Jonaitis,lanksčia.u .PakIi“'’Ss už kelei-
syv. 842 W. 33 St„ su savo Po2emlnt;se stotyse apiple- 
žmona Olga liepos 26 d. išvyko ^'°uis. Jis ligoninėje mirė ir 
į Lietuvą giminiu aplankyti.' Jų dallS,au žmon’1.' negąsdins, 
jau jie nėra mate 56 metus. , j j 5 . . .■ 
Lankysis ir kitose Europos vai-' N°ri dvigubai^ padidinti 
stybėse. Kelionėje užtruks 3 sa- Indianos ‘ Sandūnų” parkų 
vaites. 17" ‘

— Miškininkas Petras šilas, ward Roush (demokratas) 
Balfo darbuotojas, atvykęs 
Floridos i Chicagą staiga su
sirgo. Jis paguldytas Šv. Kry- S13171?!! 
žiaus ligoninėje 
tulžies operacijai.

ninkas Keto buvo geras artis
tas. Jis išsiėmė iš kišenės pini
ginę ir ją duodamas plėšikui 
pasakė esąs policijos valdinin
kas. Plėšikas smogė jam pei-

I Indianos kongresmanas Ed-

jg Fart Wayne Įteikė atstovų rū
mams bilių, kuriuo siūlo stei- 

". Indianos paežerės 
ir ruošiamas kopų nacionalinį parką dvi

gubai padidinti. Iki šiol par- 
,kui skirta 6,100.' akrų, o Roush 
siūlo pridėti dar 6,900 akrų, 
motyvuodamas^ kad šį retą 
gamtos kūrini -reikia apsaugo
ti nuo industrijos užmačių.

Kitas kongresmanas Earl 
_____ -----„____ Landgrebe .(respublikonas), 

lietuviškos knygos platintojus.!atstovaująs Indianos kopų sri- 
_____________ ---- :________Įčiai, yra linkęs daugiau kopų 
— Sekmadieni važiuojančius užleisti industrijai. Dėl to kon- 

į Lietuvos Dukterų Draugijos grėsė numatoma kova.
pikniką savo mašinomis, pra-l ---------------------- -— -----------
soma įsidėti sulankstomu lau
ko kėdžių. Pastebėta, kad stalų quor biznio. Skambinti nuo 12 
sode nedaug, dar ir tie patys v. popiet tel. 476-9479. S. Astra, 
bus panaudoti kavinėj ir prie, $ (Pr.)
virtuvės. ----------------- 2_____________

+ Naujovė!
A. Kristalponio 

“VISAS TURTELIS — 
ŠIMTINĖ”

Eilės iš ekzotiniu kraštu. 
Gaunamos pas visus geros

Ieškau Tavernos ar Li-

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIDGEPORTO apylinkėj išnuomo
jamas kambarys moteriai pensinin
kei. Visos privilegijos. Tel. 927-2790.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS prie 
vieno asmens. Galima pasigaminti 
maistą. Nebrangiai.

Tel. GRovehill 84435.

IŠNUOMOJAMAS 2-ram aukšte o-kių 
kambarių butas. Tel. WA 8-6720.

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

Tel. WA 5-6742.

MISCELLANEOUS
{vairūs Dalykai

NAMU DAŽYMAS
Dažau namus iš lauko ir iš vidaus. 
Darbą atlieku specialiai patyrusiai 
ir su garantija. Kainos pagal susita
rimą.

Skambinti Tel. 582-9881

DĖMESIO! KARPENTERIS!
Pataisysiu viską, kas tik reikalinga 
prie namų — didelis ar mažas darbas.

Pastatysiu ir naują. Tel. 582-7595.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

SSU GERO BŪDO pasiturinti našlė, 
de šeimos. Norėčiau susipažinti su 
>2—67 metų amžiaus vyru, kad ga- 
ėtume sukurti lietuvišką židinį. Vi

siems mandagiai atsakysiu ir paslap
tį išlaikysiu, jeigu man parašysite 
tokiu adresu: NAUJIENOS, Box 176. 
1739 So. Halsted'' St., Chicago, Illi
nois 60608.

DUOSIU VELTUI kambarį švariai ir 
ramiai vyresnio amžiaus moteriai. 
Skambinti po 6 vai. vakaro.

Tel. 376-0618.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės. Svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

Įimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

— Lietuvos Dukterų Draugi
jos gegužinė-piknikas rengia
mas rugpjūčio 1 d. sekmadieni,1 
Bučo darže, Willow Springs, j 
Pradžia 12 vai. Virtuvėje pačių.

12:00 vai. — 18-ta ir
— 3236 So.

12:15 — Archer ir

narių paruošti šilti valgiai. Ka
vinėje — tortai, pyragai, kava. 
Puikių dovanų laimėjimams. 
Įvairių gėrimų. Šokiams — 
Ramonio orkestras. Nuveš ir 
parveš du autobusai sekančia) 
tvarka:
Halsted St., 12:10
Halsted,
Western kampas, 12:20 — Ar-' 
cher ir California, 12:25 — 44 
ir California, 12:30 — 55 ir Ca-j 
lifornia, 12:35 — 63 ir Cali
fornia, 12:40 — 67 ir Califor
nia, 12:45 — 71 ir Fairfield j 
prie Dukterų d-jos namo. Iš 
ten tiesiai Į Bučo daržą. 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 82. Nuoširdžiai kviečia
ma visuomenė atsilankyti ir 
paremti Dukterų d-jos pirmąjį 
pikniką. fPr\

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI
Namų pardavimas, pirkimas.

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE
BALYS BUDRAITIS

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

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

HOME INSURANCE

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

GA 4-8654

Call: Frank Zapolls

Stale Farm Casualty Company

‘ Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

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

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARLATAS — VERTIMA 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO 5 

J. BACEVIČIUS — BELL REALT!
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PR
FOR SALE — 5 room brick SUGALVOTA — PĄE 

SVEIKAS MEDINIS moi 
du j, graži gatvė; arti Maria 
lei šeimai,ir pajamoms. P 
pas. $18,600.

9 KAMBARIŲ MŪRAS, i 
ta, rami gatvė, arti parko.

DU PELNINGI MŪRAI ai 
pajamų metams, Brighton P 
na $50,000. . ■

6 KAMB. 15 METŲ MŪR 
vėsinimas, garažas. Prie 
Pulaski. $26.800.

2 BUTŲ MŪRINIS. 4 ir f 
autom, garažas, Marquett 
$26 500

5’BUTU GELSVAS
2x3 ir 1x4 kamb.. virš STOC 
du blokai nuo parko. $47,0( 

1% AUKŠTO 20 metų mi 
žus 2 butai, uždari pušų , po 
jas stogas, gazu šildymas, 1 
ražas, platus sklypas, arti m' 
lė neužprašo — $33.500,

PRIE BAŽNYČIOS ir 
dviem butam 30 pėdų s' 
$10,900.

Valdis Real Es
7051 S». Washtenaw Ave. 1

bungalow, gas heat, I1/* car 
garage — Marquette Park.

GA 5-3465

RETA PROGA!
Parduodami žemės sklypai po vieną 
ir po viena 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

GRAŽŪS 4-BUTŲ NAMAI, 
3 metų, Lemonte. 

Parduodami savininko už 
$58 tūkstančius.

SKAMBINTI 656-4654

MARQUETTE PARKE "6 kambarių 
mūrinis bungalow. Nauja kabinetinė 
virtuvė. Naujas gazo pečius. Alumi- 
nijaus langai. Galima perimti 5%% 
morgičius. Palikimas. TeL 434-3477.

3 STORY BRICK — 2 yrs. old. 2—2 
bedroom Apts. 1—1 bedroom Apt. 
All appliances—gas stoves, refrige
rators, air conditioners, gas hot wa
ter heated. $49,900.00. 7735 So. Ke
dzie. HE 6-2722. Do not distrub te
nants.

PUIKUS 3 BUTŲ
Tik 6 metų senumo visas puikus 3 
butų mūras. Du dideli 5% kambarių 
su 3 dvigubo dydžio miegamais ir 
puikus 4% kamb. butas. Ąžuolinės 
spintelės virtuvėje ir visi to medžio 
įrengimai, Hollywood tipo vonios 
kambariai, 2^ mašinų muro garažas. 
Ypatingas bargenas už $54,900. Iš
mintinga būti apdairiam ir paskam
binti stebukladariui. Skambinkite 
MICHAELS dabar. Kalbame lietuviš
kai. 254-8500.

2 PO 4 MŪRINIS, skiepą? 
gė. centrinis šildymas, garaž 
ton Parke.
, 2 PO 5 MEDINIS ir šąli: 

sklvnas. 41-ma ir Camobe 
PUIKUS BUNGALOW, 

skiepas, garažas. Tuoj gali 
ti. 77-ta prie California Av 

MAISTO KRAUTUVĖ ir 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patą 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir vi 
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REA'
2737 WEST 43 STR

YPATINGAI GERAS
Švarus ir puošnus taip pat gražus 
5% kambarių mūras apie 9 metų 
senumo. 3 dvigubo dydžio miegamie
ji, labai patraukli virtuvė su valgo
muoju joje, gražus iškaltas beisman- 
tas ir dar daugiau visokių Įrengimų 
patogumui ir grožiui. 2 mašinų gara
žas. Tas labai puikus namas labai ge
roje vietoje. Turi būti greitai par
duotas už stebuklingai žemą kainą 
—, tik $25,900. Paskubėkite. Skam
binkite stebukladariui. Skambinkite 
MDCHAELS dabar. Kalbame lietuviš
kai. 254-8500.

6 BUTU MŪRINIS, geramt 
olatus sklypas, geros pajamo 
Damen apvlinkėj. — S38.00(

LABAI GERAS 10 butų 
automobiliu mūro garažas. 3 
Parke. — Tik $89,000.

10 BUTŲ, mūras, alum, la 
gazu. Gražus pastatas. 
62-ra ir Talman. Tik S79.5C

1% AUKŠTO 12 metu mūi 
įima gazu. -centrinis vėsinimą, 
įrengtas rūsys. 2 auto garaža 
dvigubas sklvoas. Apylinkė 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja š 
zu. aluminijaus langai, 2 aut 
garažas! Marquette Parke 
$28.900/

NERIS REAL ES’]> *

CICERO, 12 ir 49-tos apylinkėje, 2 
aukštų mūrinė rezidencija didelei 
šeimai. 2 mašinų garažas. Įmokėti 
tik $2.000. Savininkas finansuos. 
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct., Cicero. 
BI. 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

MARQUETTE PARKE arti mokyk
los 6 kambarių mūrinis bungalow. 
Našlė priversta parduoti. Kaina $19,- 
000. Tel. 778-6916.

MARQUETTE PARKE 1% aukšto 2 
butų mūras. 3 miegami 1-me aukšte. 
15 metų senumo. Labai geras namas. 
Pirksite $10.000 Įmokėję arba mai
nysime i jūsų namą. 737-4639.

today's FUNNY
A. & L. INSURANCE A REALTY

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus •

P. NEDZINSKAS, 4063 Arehw, 
Chicago, Hl. 60632. T«L YA 7-59M

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automoM!lų draudimai.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 6Ėth STREET
T»i4 REpublIc 7-1941

Today's FUNNY pay $1.00 for 
each original "funay" med. Seed gags 
fa: Today's FUNNY, 1200 West Third 
St, Clerelaed, Ohio 44HL -

FORESTS CANT
FIGHT FIRES

TKcmx to 
M-rs, E. J. Mooter 
Coatoo, Oliio

© by M£A, lac.

į Tel: 471-0321
i .

PARDUODAMI DU MŪRO 
2 butu? po 5 kambarius ir d 
4 kambarius su išnuomota r; 
50’ sklypu šalę jų. Karšto 
šilima gazu. 3300 So. Emer:

į Tel. 326-1752

SAVININKAS PARDUO 
12 butų moderniai įrengtą mi 
ma 5 metų. Skalbimo maš 
džiovintuvai Šaldytuvai, or 
tuvai. virimui Dėčiai. 15 ma: 
ta. Daug visokių patogumų, 
pajamų metams. Kaina S 

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

BUILDERS AND CONTRAC 
Namu Statyba Ir Ramen

HEATING CONTRAC 
įrengiu naujus ir perstatau i 
<u rūšių namo apšildymo p 
dr-conditioning J naujus ir s 
mus. Įrengiu vandens boili 
stogų tinas (gutters). Darbi 
karna* greit sąžiningai Ir gan

Apskaičiavimai nemokat
Tnriu leidimus dirbti rniei 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKE

HEATING * SHEET MET
4444 So. WESTERN A’V 

CHICAGO, ILL. 80609
TEL: VI 7-3447

K. ĖRINGI
CALIFORNIA SUPER SER
Taitoml auto motorai, rtal 

tun.-vp« lr t. f.
4824 So. CALIFORNIA A

CHICAGO, ILL, TIL, Y


