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OKUPUOTOS LIETUVOS “MINISTRAI”
Tariamas okup. Lietuvos parlamentas — Aukščiausioji Ta

ryba š. m. liepos mėn. 15 d. posėdyje “išsirinko” prezidiumą (iš 
viso 15 asmenų) ir “sudarė” Ministrų Tarybą. Šiais metais “su
darytoji”, tiksliau— partijos padalinio Lietuvoje paskirtoji “Mi
nistrų Taryba” mažai kuo skiriasi nuo prieš ketverius metus, t. 
y. 1967 m., “sudarytosios”. (Nutarimas dėl sudarymo, “Tiesa”, 
liepos 16). Tarybos pirmininku toliau lieka, pakeitęs Motiejų šu- 
mauską — Juozas Maniušis. Pirmasis Tarybos pirmininko pa
vaduotojas — Ks. Kairys, kiti pavaduotojai — L. Diržinskaitė- 
Pitiušenka (ji ir toliau eina nesamas “Lietuvos užsienio reikalų 
ministro” pareigas...), A. Drobnys (paliktas vadovauti Tarybos 
Valst. plano komisijai), Pavelas Kulvietis (jo vardas išryškina 
kilmę — Red.), ir penktasis pavaduotojas — Vyt. Vazalinskas.

YRA VILČIŲ STREIKO IŠVENGTI?
WASHINGTONAS. — Amerikos plieno darbininkų stre 

kas turėjo prasidėti šeštadienio vidurnaktį ir tam streikui ai 
pusės: darbdaviai ir unijos skyriai buvo pasiruošę, tačiau Nixoni 
prašant, unijos vadai nutarė streiką atidėti vienai dienai — 2 
valandoms. Darbo sekretorius Hodgson pasiūlė, jei negalima si 
sitarti dėl naujos darbo sutarties sąlygų, pratęsti kuriam laiki 
senąją sutartį ir tęsti derybas. Unija su tuo nesutiko ir skeli 
pradėsianti streiką sekmadienio vidurnaktį.

Seka dar 25 “ministrai”, štai 
paskirtieji: Aukštojo ir speci
aliojo vidur, mokslo (H. Za
bulis), baldų ir medžio apdir
bimo pramonės P. Kurys), fi
nansų (R. Sikorskis), kaimo 
statybos (A. Bagdonas), kultū
ros (L. Šlepetys), lengvosios 
pramonės (A. Adomaitis), 
maisto pramonės (S. Dulskas), 
melioracijos ir vandens ūkio 
(J. Velička), mėsos ir pieno 
pramonės (M. Buklys, miškų 
ūkio ir miško pramonės (A. 
Matulionis) paruošų (L. Karec- 
kas), prekybos (A. Mikutis), 
ryšių (K. Onaitis), statybinių 
medžiagų pramonės (S. Jasiū- 
nas), statybos (R. Sakalaus
kas), sveikatos apsaugos (V. A. 
Kleiza), švietimo (M. Gedvilas), 
teisingumo (A. Randakevičius), 
vidaus reikalų (J. Mikalaus
kas), žemės ūkid'ŲM. Grigaliū
nas), automobilių transporto 
ir plentų (V. Martinaitis); bui
tinio gyventojų aptarnavimo 
(K. Plechavičius), komunali
nio ūkio (J. šerys), socialinio 
aprūpinimo (Tatjana Jančai- 

■ ty te) ir vietinės pramonės (E. 
Ozarskis)?1

P? >. ~ *'*/.' ■'"ii}
šalia ministrų, Tarybos na

riais yra ir eilės Komitetų pir
mininkai: šalia Valst plano 
komisijos (A. Drobnys) dar —. 
Liaudies kontrolės komiteto 
(A Barauskas); „ valst. darbo 

•.resursų naudojimo (B. Gaiga
las), Valst kainų (M. Gruodis), 
Valst. kinematografijos komi
teto (Vyt. Baniulis), Valst. pro
fesinių techninio mokymo (A. 
Dziska), Valst spaudos komi
teto (F. Bieliauskas), Valst 
statybos, reikalų komiteto (A. 
Aksomitas),’ ’Valst. televizijos 
ir radijo komiteto (J. Janui- 
tiš), Valst saugumo komiteto 
(J. Petkevičius), be to, dar trys 

. viršininkai: vad. Respubliki- 
hio '"susivienijimo “Lietuvos 
žemes ūkio technika’’ pirm. A. 

.Zorskas, Centrinės statistikos 
valdybos prie Lietuvos “Tary
bos” viršininkas B. Dubasovas 
ir Vyriausios materialinio tech 

, ninio tiekimo valdybos virši
ninkas, taip pat rusas — J. 
Kiriuščenka (nuo š. m. vasario 
mėn. pakeitęs lietuvį V. Micke
vičių).

• < Palyginus su 1967 m. oku
panto “sudarytąja” Taryba, 
stebime maža pakeitimų. Da
bar — 26 “ministerijos”, 1967 
ni. nėbūvo dviejų: paruošų ir 
teisingumo (abi -t- respubliki
nės — sąjunginės). Iš 26 mi
nisterijų”" vos penkios respub
likinės: automobilių transpor
to ir plentų, buitinio gyvento
jų aptarnavimo, komunalinio 
ūkio, socialinio aprūpinimo 
ir Vietinės pramonės.

1971 m. yra ir komitetas, ne
buvęs ‘ 1967 m. “sudarytoje” 
vyriausybėje, būtent, Valst.

1S VISO PASAULIO
♦

WASHINGTONAS. — Atsto 
vų rūmų ir senato konferenci
jos komitetas pagaliau priėmė 
karinės tarnybos jstatymą, ku
rio terminas buvo užsibaigęs 
liepos 1 d. Komitetas išmetė 
sen. Mansfieldo senate praves
tą rezoliuciją, reikalaujančią 
baigti Vietnamo karą per 9 
mėn., jei Hanojus sugrąžins 
visus amerikiečius belaisvius. 
Rezoliucija pakeista kita, ku
rioje data nenurodoma ir vy
riausybei pavedama derėtis 
su komunistais dėl paliaubų ir 
atsitraukimo.

SAN FRANCISCO. — Kilda
mas iš aerodromo didysis ke
leivinis Pan American 747 lėk
tuvas, užsikabino už aerodro
mo tako šviesos ir-^sužalojo 
apačią lėktuvo bei sužeidė 32 
asmenis. Lėktuvas pakilo, iš
metė jūroje {gazoliną ir vėl 
bandė nusileisti tame pačiame 
aerodrome, kur vėl nusileidi
mas nepavyko, lėktuvas nu
slydo nuo tako ir vėl sužeidė 
kelis asmenis, kurių 11 teko 
paguldyti ligoninėn, lėktuve 
buvo 212 asmenų. C

WASHINGTONAS. — Vice
prezidentas Agnew, važinėda
mas po pasaulį, gavo iš arabų 
vadų pareiškimą, kad Egip
tas nenori derėtis su tokiais iz
raelitais, kurie'nėra gimę Pa
lestinoje. Tokia yra premjerė 
Goldą Meir ir užsienio reikalų 
mihisteris Ebanas. Pirmoji gi
musi Ukrainoje, o antrasis — 
Pietų Afrikoje. Arabai mie
lai derėtųsi su gynybos minis- 
teriu Dayanu, kuris gimęs Pa
lestinoje. Jis geriau suprantąs 
palestiniečių problemas. '

kainų komitetas ir taip pat anuo 
met nebuvusi Vyriausioji mater 
ialinio techninio tiekimo val
dyba su aukščiau minėtu 
Kiriuščenka priešakyje.

Š. m. liepos 14 -15 d. Vilniu
je susirinkusi posėdžiams va
dinamoji Aukščiausioji Tary
ba “išrinko” prezidiumą bei 
narius. Prezidiumo pirminin
ku ir toliau “išrinktas”, J; Pa
leckį, šiam 1966 m. gavus ki
tas pareigas, pakeitęs, Motie
jus šumauskas, jo du pava
duotojai — J. Vildžiūnas ir 
dail. J. Kuzmickis ir sekreto
rius St. Naujalis. Prezidiumo 
nariais išrinkti šie vienuolika 
(su trim rusais): M. Gilevskaja, 
V. A. Grigaliūnienė, J. Gurec- 
kas, J. Kulikovas, K. Lengvi
nas, G. Mogilevcevas, P. Petro
nis, V. P. Pavilauskas, V. Sa
kalauskas, A. Sniečkus, parti
jos CK pirmasis sekretorius, ir 
V. Trumpickis (Elta)

Philadelphijos išradėjas Peter Bressler sugalvojo naują kėdę-vežimėlį invalidams. Kėdė leidžia 
invalidams atsistoti ir juos prilaiko stovinčius, kaip matosi iš dešinėje esančios fotografijos.

ASTRONAUTŲ DARBAI MĖNULYJE Parodos Vilniuje
HOUSTONAS. — šeštadienį ir vakar milijonai amerikiečių 

sėdėjo prie televizijos aparatų ir stebėjo astronautų darbus mė
nulyje. Astronautai, nežiūrint visos eilės mažesnių techninių ne
pasisekimų, savo darbą atliko pasigėrėtinai. Jie važinėjo po mė
nulį savo nusivežtu automobiliuku ir apžiūrinėjo nusileidimo vie
tos apylinkes, žemėje esantiems mokslininkams, jų tarpe žy
miems geologams, astronautai žodžiu papasakojo savo matomus 
vaizdus: apskritomis, nudailintomis galvomis kalnus, įdubimus, 
šv. Jurgio kraterį, 12,000 pėdų aukštumo Apenjnų kalnų virtinę 
ir Hadley plyšį njėnulio paviršiuje.

Iš nfažesnių' su frikimų pami--^- ■ ■ ----- -- =
pėtinas automobiliuko vaira
vimo sugedimas. Astronautai 
važiuoja vairuodami mašiną 
užpakaliniais ratais. Pirmą 
ekskursijos dieną sugrįžę Į 
laivą astronautai rado vandens 
klaną ant Falkono grindų. Pa
sirodo, kad vandens filtras su
gedo ir vanduo ėmė lašėti ant 
grindų. Nustatyta, kad van
dens trūkumo nebus.

Astronautai patyrė, kad mė 
nulio akmenys prie Apeninų 
yra kietesni, negu tikėtasi. Jų 
uždavinys buvo išgręžti 10 pė
dų gilumo skyles ir Įkišti į jas 
termometrus mėnulio pavir
šiaus temperatūros pasikeiti
mams matuoti. Tokio gylio 
skylių jiems nepavyko išgręžti. 
Scott išgręžė dvi 64 colių ir 36 
coliu skvles. V w

Antrasis pasivažinėjimas ir 
akmenų rinkimas užtruko pusę 
valandos trumpiau, negu buvo 
numatyta, nes kontrolės cent
ras pradėjo taupyti deguonį, 
kurio pirmą dieną buvo kiek 
daugiau sunaudota. Mėnulio 
akmenyse rasta daug blizgu
čių Į stiklą panašių kristalų ir 
šviesių spalvotų akmenų.

1 Šventė Latvijoj
Latvijoje, liepos 10-11 d. 

vyko penktoji tradicinė stu
dentų dainų šventė, “Gaudea- 
mus — V”. Dalyvavo per 5.000 
Baltijos kraštų studentų, tik iš 
Lietuvos atvyko apie 2000 da
lyvių. Dalyvavo ir lietuvių an
sambliai.

šventės atidaryme 40 km. į 
rytus nuo Rygos, Ogrės mies
te, atliekant Draugystės kon
certą, jungtiniam chorui va
dovavo lietuvis Konradas Ka- 
veckas — buvo atliktas Mura- 
delio Tarpautinės studentų or
ganizacijos himnas, šventė pa
kaitomis vyko Rygoj ir 'Ogrėje.

Vertas padėkos
Ryšium su S. Kudirkos nu

teisimu Vilniuje, teismo spren
dimą plačiai paminėjo ir Fed. 
Vokietijos spauda. “Stuttgarter 
Zeitung’’, š. rh. gegužės 28 d. 
laidoje straipsny “Simas Ku
dirka” pasmerkė žmonišku
mo stoką. Esą, kaip bevertin
tume Kudirkos atveji, kreipia 
dėmesį “visiška žmoniškumo 
stoka”. Kitas vokiečių dienraš
tis, “Muenchener Merkur” geg. 
28 d. rašydamas apie Kudirką, 
nurodė, kad Kudirkos “nusi
kaltimas” buvo tai, kad jis 
troškęs laisvės. Ryšium su ži
nia, kad įvairūs intelektualai, 
ir vokiečiai, protestavo dėl 
prievartos priemonių, Kubos 
panaudotų vieno kubiečio ra
šytojo atveju, dienraštis klau
sia: ar tie Vakarų intelektua
lai pasisakytų ir dėl “eilinio 
jūrininko”, o gal jiems ir gar
bė neleidžia protestuoti Kudir
kos reikalu?

Russell Kirk, kurio straips
niai skelbiami šimtuose JAV 
dienraščių, neseniai rašė ir 
apie kun. A. Šeškevičiaus bylą. 
Pažymėta, kad “lietuvis kuni
gas nubaustas, nes jis dėstęs 
katekizmą”. Pacituotos kai- 
kurios Šeškevičiaus gynimosi 
kalbos vietos. Kirk savo straip 
snį baigia iškeldamas tai, kad 
kai kas kunigus Berriganus 
JAV-se laiko kankiniais, nes 
jie buvo nusikaltę prieš demo
kratinę šio krašto vyriausybę. 
Autorius klausia: “tai ką rei
kia sakyti apie lietuvį kunigą, 
kurio nusikaltimas buvęs kvies 
ti pas save vaikus? Kurioje po
litinėje sistemoje mes norėtu
me gyventi?”

Dr. Russell Kirk vertas pa
dėkos. Jam galima rašyti šiuo 
adresu: Mecosta, Mich. 49332.

(Elta)

šių metų pavasari — vasarą 
Vilniuje įvyko beveik išimti
nai “socialistinių” kraštų su
rengtos parodos. Vilniaus Pa
rodų rūmuose vyko parodos: 
mongolų meno, rumunų tapy
tojų, čekų stiklo meistrų, Žir
mūnuose buvo parodyta Jab- 
loneco papuošalų, gi, Vingio 
parke iš eilės*, vyko Rytų Vokie
tijos Jr . Čekoslovakija žemės 
ūkio mašinų parodos.

Rostocke, R. Vokietijos uos
tamiestyje, įvykusioje Balti
jos jūros savaitėje-Vilniui at
stovavo Naujosios- Vilnios ra
jono vykd. komiteto pirminin
kė V. Olševskaja ir Vilniaus 
miesto kultūros sk: vedėjas J. 
Klišauskas. Dalyvavo ir Klai
pėdos miesto delegacija.

(E)

Dar vienas muziejus
“Tiesa” liepos 13 d. informa

vo: šv. Mykolo bažnyčia, 17 
amž. statybos paminklas, nu
matyta paversti vilniškio isto
rijos — etnografijos muzie
jaus filialu. Joje žadama kaup
ti senos graviūros, piešiniai, 
brėžiniai, planai, taip pat sta
tybinių medžiagų pavyzdžiai, 
visa tai,, kas pasakoja apie Lie
tuvos statybos ir architektūros 
istoriją, pažangą. Bus rengia
mos ir parodos.

' (E)

Ponia Sandra Nem*«r, Denverio ad
vokatė, atsispyrė patekti | FBI tar
nybą- K*' prašymas buvo atmes
tas, |i kreipėsi į teismą, kaltindama 

FBI moterv diskriminacija.

Kremlius pasmerkė
skerdynes Sudane
MASKVA — Sovietų Sąjun

goje tebevyksta protestų mitin
gai prieš St^ano vyriausybės 
akciją ir vietinių komunistų 
teismus. “Izvestija” įspėjo Su
daną neturėti iliuzijų, kad geri 
santykiai su Sovietų Sąjunga 
bus įmanomi tuo pačiu laiku, ka
da Sudanas skerdžia komunis
tus.

Maskvoje apie 200 studentų 
iš arabų šalių demonstravo prie 
Sudano ambasados. Studentai 
kritikavo ir Egipto prezidentą
Sadatą, kuris parėmė Sudano 
vyriausybę ir padėjo jai už
gniaužti sukilimą.

“Izvestija” po antrašte “Sker
dynės Sudane” rašo, kad Suda
no vyriausybė siekia visai sunai
kinti komunistų partiją ir iš
naikinti jos vadus ir narius.

Sudano prezidentas Nimeiry 
spaudos konferencijoje pareiš
kė nenorįs pabloginti santykių 
su Maskva ar kitomis komunis
tinėmis -šalimis, tačiau, jei tokia 
bus šalių valia, jis nieko nega
lįs padaryti. Jis pareiškė, kad 
šimtai sovietų karinių patarėjų 
ir technikų yra pasirengę išva
žiuoti iš Sudano. Vyriausybė dar 
neturinti įrodymų, kad sovietų 
piliečiai būtų įsivėlę į buvusį 
perversmą, tačiau jo valdinin
kai tiria faktus ir aiškina situa
ciją.

Sudane yra tarp 1,000 ir 1,800 
sovietu techniku. Sudanas su 
sovietais daug prekiauja ir nau
dojasi iš Kremliaus gautais gink
lais. Po paskutinių įvykiu tie 
nuoširdūs santykiai gali pablo
gėti.

ČIKAGA. — Vakar “Chicago 
Tribune’’ įsidėjo John Wali- 
gora laišką, kuriame kalbama 
apie Pavergtas tautas, para
dus, protesto žygius ir nusibo
dusias Roman Pucinski kalbas. 
Niekas neklausia, kodėl tos 
tautos: Lenkija, Lietuva, Lat
vija, Estija yra pavergtos. O 
todėl, sako Waligora. kad jos 
buvo išduotos Washigtono ir 
Londono. Jaltoje buvo smeig
ta i nugarą Lenkijai ir buvo 
leista žūti Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai. Visa Centrinė Europa 
buvo atiduota. Autorius vadi
na Jaltos susitarimą išdavyste 
ir reiškia viltį, kad būsima 
prezidento kelionė į Kiniją ne
bus Pietryčių Azijos Jalta. 
Teisingai sakė viceprezidentas 
Agnew, kad visada, kur tik 
buvo pralaimėta prie konfe
rencijos stalo, visur pėdsakus 
paliko Averell Harriman, ra
šo Waligora.

MIAMI. — Kuboje siaučia 
kiaulių ligos epidemija, todėl 
muitininkai ypatingai stropiai 
ėmė krėsti atvykstančius iš Ku
bos žmones. Jiems net specia
liais chemikalais nuvalomi ba
tai. Kuboje teko sunaikinti 
22,000 kiaulių.

Ką darbdaviai siūlo ir ] 
unija priima, laikoma pasla 
tyje, tačiau jau pats streil 
datos atidėjimas rodo, k: 
yra vilčių susitarti. Atidėjim 
24 vai. darbininkus. tik sug; 
šiuo, nors jie už tą dieną ga 
algas, tačiau mažai tedir] 
nes daugelyje liejyklų krosu 
jau užmūrytos, darbai sustž 
dyti ir plieno gamyba susti 
dyta. Darbovietėse vakar d 
bo tik dalis darbininkų.

Iš unijų skyrių pranešan 
kad streiko atidėjimas nej 
lankiai sutiktas. Darbininl 
galvoja, kad buvo pakanl 
mai laiko susitarti dėl naui 
sutarties. Jie kaltina darbe 
vius bloga valia.

Britai pamažu 
pasisako už rinkę 
LONDONAS. — Po stipt 

vyriausybės įtikinėjimų ir aiš 
nimų vis daugiau Britanijos į 
ventojų pasisako už įstojimu 
Europos rinką. Visuomenės o 
nijos tikrinimo institutas j 
skelbė, kad 45% gyventojų pa 
sakė-už rinką, "prieš
tojimą ir 14% neturi nuomon 
Prieš mėnesį tas pats institu* 
skelbė, kad tik 27% pritarė įs 
jimui, o 55% buvo prieš.

šis opinijos pasikeitimas : 
smūgis darbo partijos vado' 
bei, kuri nutarė priešintis įs 
jimui į Europos rinką. Spėjai 
kad darbo partija taip pad 
tik politiniais sumetimais. ' 
vęs premjeras Wilsonas’ an 
čiau rėmė įstojimo įdėjau tač 
pamatęs, kad darbo unijos ; 
prieš ją, pats ■ pakeitė nuome

Vėl pabrangs ‘ 
automobiliai

DETROITAS. — Autonu 
lių gamintojai Detroite jau. 1 
1972 metų modelius. Fordai 
Chrysleris jau pradėjo sii 
naujus modelius savo agenta 
pardavėjams. Nustatytos ir 
kinos kainos, kurios yra 5. 
didesnės už 1971 m. kainas.

Tos laikinos kainos gali 1 
pakeistos, tačiau praktika 
do, kad jos pakeikiamos — bi 
gyn. Tuo būdu, galima tikt 
kad minėtų bendrovių autom' 
liai ateinančiais metais bus 
doleriais brangesni ir viduti 
kas Fordas kainuos apie 4, 
dol.

Automobilių darbo'unijos • 
zidentas Leonard Woodcook 
tina bendroves, nes jų did 
pelnų gaudymas kelia kai' 
o ne darbininkų algos, kaip n 
ta tvirtinti įmonių vadai. Dė 
pelnų kainos kyla ir užsienio 
tomobiliai vis daugiau užkar 
ja Amerikos rinką, atimč 
darbininkams darbus.. Jis 
reikalavo savo kalboje hu 
tinti Amerikos dolerį, ,

MASKVA. — Sovietų p: 
dentas Podgornas raštu p 
Sudano prezidentu Nin 
sustabdyti mirties bau? 
Sudano komunistams. _



ST TRINKABUVUSIO KRIMINALINĖS POLICIJOSTARNAUTOJO ATSIMINIMAI
Dievobaimingas piktadarys

1929 metais man tarnaujant 
Kriminalinėje policijoje, Šiaulių 
mieste, Tilžės gatvėje, gyveno 
vienas pilietis, kurio pavardė bu
vo Skistenis. Jis buvo apie 35 
metus amžiaus, nevedęs, teismo 
nebaustas ir labai dievobaimin
gas, kasdien eidavo j bažnyčią 
pasimelsti. Turgaus dienomis 
jis Šiaulių miesto turgavietėje, 
pasidėjęs ant stalo pardavinėda
vo senas knygas. Ne kartą ei
damas pro šalį pagalvodavau, 
kaip tas žmogus iš tokios preky
bos gali pragyventi, nes senų 
knygų retai kas pirkdavo. Nie
kas negalėjo pagalvoti, kad toks 
dievobaimingas žmogus galėtų 
daryti kokius nors nusikaltimus. 
Yra toks posakis, kad tykioj ba
loj velniai veisiasi. Taip buvo 
ir su juo. Vėliau paaiškėjo, kad 
jis, prieš eidamas padaryti kokį 
nusikaltimą, visuomet eidavo į 
bažnyčią pasimelsti, kad gerasis 
Dievulis jam padėtų. Tačiau 
jam tos maldos nepadėjo, nes, 
papildžius trečią vagystę, jis 
buvo pagautas ir patalpintas į 
kalėjimą, kuriame ir užbaigė 
savo gyvenimą.

Tais pat metais Šiaulių mies
te, Tilžės gatvėje, nakties metu, 
nulaužus nuo durų kabančią spy
ną, iš laikrodininko Gurvičiaus 
krautuvės buvo pavogta laikro
džių, žiedų ir kitokių prekių, ku
rių vertė siekė 6,000 litų.

Taip pat tais metais Panevė
žio mieste iš Kurkulio manufak
tūros krautuvės nakties metu, 
nulaužus kabančią spyną, buvo 
pavogta įvairių medžiagų ir kai
lių. 10,000 litų vertės.

Sekančiais metais Šiaulių mie
ste, Tilžės gatvėje, Velykų nak
tį buvo apvogta Karių Ekonomi
nė B-vė, iš kurios buvo pavogta 
medžioklinių šautuvų, revolve
rių, šovinių ir kitokių prekių. Jų 
vertė siekė 3,000 litų. Krautu
vės vedėjas, pasibaigus šventėm, 
ryto metą atėjęs prie krautuvės 
norėjo atrakinti kabančią spyną, 
su kuria buvo užrakinęs krautu
vės duris. Atrakinti negalėjo, 
nes durys buvo užrakintos su 
kita spyna. Pranešė policijai. 
Pakvietus šaltkalvį, spyna buvo 
atrakinta ir rasta, kad piktada
rys, nulaužęs kabančią spyną ir 
apvogęs krautuvę, ją užrakinoSPECIALŪS BUŠAI į NAUJIENŲ PIKNIKĄ

. 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 Avė. iki 71-mos, šia gatve pa
sieks S. Kedžie ir važiuos tiesiai į Bučo Sodą.

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

su savimi atnešta spyna, kad 
niekas nepastebėtų įvykdytos 
vagystės.

Apžiūrėjus spyną, buvo ras
ta, kad ji yra sena, kažkokio šalt
kalvio taisyta ir jos viena pusė 
sušveicuota su žalvariu. Kadan
gi Šiaulių miesto turgavietėje 
turgaus dienomis keli šaltkal
viai pardavinėdavo visokius se
nus geležinius daiktus ir pritai
kydavo senoms spynoms pames
tus raktus, tai kilo įtarimas, kad 
tą spyną galėjo parduoti ar tai
syt kuris nors iš tų prekybinin
kų. Kad būtų galima patikrinti 
aš drauge su kitu valdininku nu
ėjome į turgavietę ir pradėjome 
senų geležių pardavėjams rody
ti spyną ir teirautis ar ji jiems 
yra pažįstama. Vienas iš jų pa
rodytą spyną atpažino ir pasa
kė, kad jis ją prieš keletą dienų 
drauge su ratams sujungti šer- 
dešniku pardavė Skisteniui, ku
ris netoli jo prekiavo senomis 
knygomis. Paklaustas Skiste
nis prisipažino, kad nupirkęs ro
domą spyną, bet kad būtų pir
kęs geležinį šerdešninką, užsi
gynė. Jį sulaikėme ir atsivedė- 
me į raštinę ištyrimui. Kadangi 
buvo įtarimas, kad jis galėjo ap
vogti Karių Ekonominę B-vę, 
tai jo bute buvo padaryta krata. 
Jo bute buvo rastas vogtų daik
tų sandėlis. Būtent: iš Gurvi
čiaus krautuvės pavogti laikro
džiai ir žiedai, iš Kurgulio krau
tuvės pavogtos manufaktūros 
prekės ir kailiai, ir iš Karių 
Ekonominės B-vės pavogti me
džiokliniai šautuvai, revolveriai 
ir šoviniai.

Jo bute buvo rastas tikras gin-
klų ir šovinių arsenalas;

Klausinėjamas jis vagystėse

Kaip nuvažiuoti į NAUJIENŲ pikniką

Bugp. 15 d. NAUJIENŲ pik
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,

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. 
Abti 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

VeteranŲ administratorius.. Donald 
Johnson sako, kad tarp Vietnamo ve
teranę heroino vergę yra tik 4.5%, 
tačiau visoje Amerikoje veteranai 
sudaro tarp 18% Ir 25% visę narko- 

tikę vartotoję.
— - 

surinkęs tūteles pasišalino.
Baigus apžiūrėti nusikaltimo 

vietą, mūsų skyriaus vedėjas 
Drelingas pasakė, kad šios žmog
žudystės buvo papildytos kokio 
nors vagies recidivisto ir labai 
šalto kraujo žmogaus. Be to, 
pridūrė: “Jei Skistenis būtų 
laisvas ir nesėdėtų kalėjime, tai 
sakyčiau, kad tai yra jo darbas. 
Bet kadangi jis yra kalėjime, tai 
įtarimas atpuola”.

Renkant apie šias žmogžudys
tes žinias, iš vieno asmens buvo 
sužinota,' kad prieš įvykusias 
žmogžudystes Skistenis buvo at
vykęs į Šiaulius, girtuokliavo su 
jam pažįstamais asmenimis ir 
papasakojo, kad jis yra paleis
tas iš Panevėžio kalėjimo vie

Išgirdęs tai, Skistenis labai 
nustebo ir pasakė. “Nefali būti”. 
Toliau klausinėjamas, jis papa
sakojo, kad pablogėjus jo svei
katai, jis iš Panevėžio kalėjimo 
buvo paleistas sveikatos patai
symui vienam mėnesiui atostogų. 
Atvykęs j Šiaulius su pažįsta
mais pragėręs pinigus. Neturė
damas iš ko pragyventi ir grįžti 
atgal į Panevėžio kalėjimą, su
galvojęs apiplėšti ir nužudyti 
namų savininkę, gyvenančią 
Stoties gatvėje, su kuria buvęs 
pažįstamas. Kadangi ten radęs 
tarnaitę, tai ir ją nužudęs, kad 
nebūtų liudininkės, Po nužudy
mo jis komodoje radęs 80 litų 
pinigų ir, surinkęs šovinių tūte
les, pasišalinęs. Pasibaigus atos
togoms, grįžęs atgal į Panevė
žio kalėjimą atlikti likusią baus
mę. Paklaustas, kur dėjo revol
verį, su kuriuo nužudė namų sa
vininkę ir tarnaitę, pasakė, kad 
jį atvykęs į Panevėžio miestą 
nuo tilto numetęs į Nevėžio upę. 
Gi paimtus iš namų savininkės 
komodos 80 litų išleidęs savo rei
kalams, — maistui ir kelionei 
iš Šiaulių į Panevėžį.

Kadangi šioje byloje nebuvo 
jokių kaltės įrodymo daiktų ir 
liudininkų, kurie būtų matę, 
kad Skistenis tikrai papildė šias 
žmogžudystes, tai, kad Skiste
nis vėliau teisme neužsigintų ir 
nesakytų, kad jį smurtu priver

tė prisipažinti, buvo paprašyta 
Šiaulių apygardos teismo pro
kuroro, kad prie tardymo daly
vautų jo padėjėjas. 'Atvykus 
prokuroro padėjėjui Repšiui, jo 
akivaizdoje buvo perskaitytas 
Skistenio parodymas, po kurio 
buvo pasirašęs Skistenis. Per
skaičius parodymą, prokuroro 
padėjėjas paklausė Skistenį, ar 
jis laisvu noru davė šį parody
mą niekieno neverčiamas ir ar 
viskas, kas yra tame parodyme 
parašyta, yra teisybė. Atsakė, 
kad parodymą jis davė laisvu 
noru niekieno neverčiamas ir 
kad viskas, kas jame yra para
šyta, yra teisybė.

Po šio protokolo prokuroro pa
dėjėjas Repšys savo ranka pa
rašė pastabą, kad jo akivaizdoje 
buvo Skisteniui perskaitytas jo 
parodymas ir kad jis pareiškė, 
jog jį davė laisvu noru, niekie
no neverčiamas ir kad viskas, 
kas jame yra parašyta, yra tei
sybė.

Užbaigus visus formalumus, 
Skistenis buvo grąžintas atgal į 
Šiaulių kalėjimą iki užbaigimo 
kvotos.

Sekantį rytą iš Šiaulių kalėji
mo viršininko gavome telefonu 
pranešimą, kad laikomas jų 
žinioje kalinys Skistenis savo 
vienutėje pasikorė.

TERŠIA POŽEMĮ

Kai kurios pramonės įstaigos, 
dirbtuvės neturi kur dėti įvai
rių srutų bei atmatų. Paskutiniu 
laiku sugalvojo būdą, t. y. grę- 
žia nuo 2,000 iki 12,000 pėdų gi
lumo skyles žemėje ir ten supi
la fabriko atmatas bei suterštą 
vandenį. . • - ■

Pagimdo, kad toks darbas nė
ra naudingas, nes srutos paten
ka į uolų plyšius arba į požemio 
vandens upelius. Pažemio van
duo gali patekti į geriamo van
dens šulinius.

Tokiu būdu pramonė nebeturi 
kur dėti savo atmatų, nes pa
skutiniu metu draudžiama terš
ti ežerus bei upes, net ir orą.

PIRKITE JAV TAUPYMO SONUS

nam mėnesiui atostogų. Be to, 
buvo sužinota, kad Skistenis bu

prisipažino ir papasakojo, jog v0 pažįstamas su nužudytana- 
prieš eidamas papildyti kokią 
vagystę, jis visuomet. nueidavo 
į bažnyčią pasimelsti, kad gera
sis Dievulis jam padėtų laimin
gai nusikaltimą padaryti ir kad 
jis galėtų tapti turtingu.

Surasti pavogti daiktai buvo

mų savininke ir pas ją užeidavo 
pasikalbėti. Gavus tas žinias, 
kilo įtarimas, kad tas žmogžu
dystes galėjo papildyti Skistenis. 
Buvo paskambinta telefonu į Pa
nevėžio kalėjimą, iš kur buvo 
sužinota, kad kalinys Skistenis,

grąžinti nukentėjusiems, gi Skis-' pablogėjus jo sveikatos stoviui, 
tenis, užbaigus kvotas, buvo Sveikatos tikrinimo komisijos 
patalpintas į Šiaulių kalėjimą' nutarimu, sveikatos pataisymui 
Šiaulių I Apylinkės Tardytojo buvo paleistas vienam mėnesiui 
žinioje. Po kurio laiko šiauliiį • atostogų. Atostogoms pasibai- 
apygardos teismas Skistenį už Sus, jis vėl grįžo atgal į kalėji- 
papildytas iŠ Gurvičiaus ir Ka- Įatlikimui likusios 6 mėne- 
rių Ekonominės B-vės vagystes siu bausmės.
nubaudė 3 metams s. d. kalėji- Į Šiaulių apygardos teismo pro
mo. Už papildytą Panevėžio kurorui buvo pasiųstas raštas,
mieste vagystę jis buvo teisia- prašant jo parėdymo, kad Skis- 
mas atskirai Panevėžio Apygar- tenis būtų perkeltas iš Panevė- 
dos teismo ir atlikimui bausmės žio kalėjimo į Šiaulių kalėjimą 
buvo perkeltas į Panevėžio ka-; mūsų žinion — tardymui.
Įėjimą.

Praslinkus apie 3 metams, 
Šiaulių mieste, Stoties gatvėje, 
netoli geležinkelio stoties, tos 
gatvės gyventojai pastebėjo, kad 
jų kaimynystėje esančiame na
me, kuriame gyveno senesnio 
amžiaus namų savininkė (pa
vardės neatsimenu), niekas ne
atidaro langinių. Pradarę langi
nes pamatė, kad ant grindų gu
li be gyvybės žymių namų savi
ninkė ir tarnaitė. Pranešė polici
jai. Apžiūrint su gydytoju nu
žudytų lavonus, buvo rasta, kad 
namų savininkė ir tarnautė bu
vo nužudytos keliais revolverio 
šūviais į galvą ir krūtinę. Gy
dytojas, apžiūrėjęs lavonus ir 
padaręs jų skrodimą, nustatė, 
kad nužudymas buvo padarytas 
prieš tris dienas.' Apžiūrint 

kambarį, kuriame buvo nužudy
tos namų savininkė ir tarnaitė, 
iššautu iŠ revolverio šoviniu tu-
telių nerasta. Iš to buvo aišku,

einančius per Chicagos kanalą ir pikniką. kad piktadarys po nužudymo,
Desplaines River ir pasukti į kai-l Komisija Piknikui Ruošti kad nebūtų kaltės įrodymo,

< ftrtrarcnia.,-., r, a r, — , * . i.. ..... .. ,■ -   ■ .... ■ , ..4
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|| Jau išėjo seniai laukta I
| J dozės Vaičiūnienės knyga į| TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS |

i tflE . 'ii 4 • uį 100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.' i
q Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui. j
į Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau- |
|į giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų. f
J Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant r
k eekj ar Money orderi tokiu adresu: |
į NAUJIENOS, |

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608 f

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

i NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

A FORESTS FUTURK
IS Di YOUR HANDS <

Svety eee, every sF-ruh, 
sod xE oce wildlife depend os.

you » help preveae * 
jocest fires. So please

Srocke/t ABCs: Always 
hold nmrhes tfU cold. Be sax 

so drown aH campfires, 
stir the ishes, tod drown 

šers, again. Crash sR

Kai iš Panevėžio kalėjimo 
Skistenis buvo atgabentas į 
Šiaulių kalėjimą, buvo pasiųstas 
policininkas, kad. atgabentų jį į 
mūsų raštinę tardymui. Polici
ninkui išėjus atgabenti Skiste
nį, mūsų skyriaus vedėjas Dre
lingas įspėjo visus valdininkus, 
kad atvedus areštuotą niekas iš 
mūsų jokių klausimų, nestaty
tų, nes jį apklausinėti nori jis 
pats asmeniškai ir turi paruošęs 
tam planą.

Atvedus į raštinę Skistenį, 
Drelingas jam pasakė: “Buvai 
blogas šaulys, šaudamas namų 
savininkei gerai pataikei, vieną 
šūvį į galvą ir du į krūtinę, nuo 
kurių ji tuoj mirė! Tačiau šau
damas tarnaitei,, blogai patai
kei, nes ji tau išėjus atsigavo, 
dabar yra gydoma-Šiaulių mies
to ligoninėje ir pasakė, kad jos 
šeimininkę nužudei ir ją nužu
dyti norėjai”. $ <

Illinois atstovė kongrese Charlotte 
Reid prezidento buvo paskirta j fe- 

♦ deralinę komunikaciją komisiją.

A/1/. ‘ J-L t. ,■ . •. .. ; '..J.:'-'’" ../Jė'

Aunt Sarah,
I love you.

Reraembef my 10th birthday, when 
yoc gate me that funny piece of green 

, paper and everybody made such a 
fins over it. (Except me.) Frankly, it 
wm a pretty diaappcrintmg present 
for a kid. I couldn’t eat it, couldn’t 
play with it, couldn’t wear it—and 
Mom took it away from me practi
cally the minute I got it.

. And every birthday after that (and
Christmas, too), you gave me an
other one of those Bandst you called 
them. I thought you were pretty 
gooney*

At least, I lew had to guex what 
I was going to get ftvxn good old rdi- 
able Antrt Sarah.

And what I got good dd rdi- 
febjg ILSL Savings Bunda. - ■

. What T didn’t realize then was that 
you gave me a gift of security for the 
future. Thanks to you and those 
Bonds, I had extra funds for college. 
And they helped when I bought my 
first new car.

Next week, Tm giving my nephew, 
Hany, his first U.S. Savings Bond. 
I know die kid is gonna think I’m 
some kind of nut. But, someday.. .

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, ILL 60608
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KAZYS ŠKIRPA1940-41 M. LIETUVIU AKTYVISTU FRONTAS IR KOVOS KELIAS
(Tęsinys)

Lietuvoje tautiniam režimui 
davė pradžią atsitiktinas įvykis, 
būtant gruodžio 17 d. vienos ka
rininkų grupės laimėtas pučas. 
Taigi iš pat pradžios tautinis re
žimas neturėjo aiškiai suformu
luoto idealo ir platesniuose gy
ventojų sluoksniuose išpopulia
rintos ir prigijusios politinės 
platformos. Tokia platforma ir 
patys naujojo tautinio — auto
ritetinio režimo principai buvo 
nustatyti ir suformuluoti tik at
sidūrus tautininkų partijai prie 
valdžios vairo, t. y. post factum. 
Be to, visa tai buvo skiepijama 
tautai iš viršaus, beveik išimti
nai per valdininkų aparatą, šis 
aparatas tokiam politiškai ideo
loginiam darbui nebuvo paruoš
tas ir iš viso, kaip technikinis 
krašto valdymo instrumentas, 

tokiam reikalui ir netinka.
Primestas kraštui iš,viršaus 

tautinis - autoritetinis režimas 
platesniems gyventojų sluoks
niams buvo visai svetimas daly
kas. Todėl jis iš pat pradžių su
sidūrė iš visų pusių su opozici
ja. šiam režimui nebuvovo pa
lankios ne vien, tik kitos visuo
meninės politinės srovės, bet ir 
šiaip visuomenė, kuri prieš tai 
jau buvo įpratusi tvarkytis de
mokratiniais principais. Pažiū
rų skirtumų būta net pačiuose 
tautiniuose. Iš jų greitai atsi
skyrė vadinamieji voldemarinin- 
kai ir perėjo į griežtą režimui 
opoziciją. Taip pat atšoko nuo 
jo ir karininkų grupė; kuri savo 
laikų pastatė prie valstybės vai
ro A. Smetoną, su kurio vardu 
buvo siejamas pats tautinis-au- 
toritetiniš režimas.

Tenka labai paabejoti, ar pats 
buvusio režimo galva A. Smeto
na, jo šalininkų vadinamas tau
tos vadu, turėjo vadui būtinai 
reikalingų būdo savybių. Jis, be 
abejo, buvo didelis lietuvis, gi
lus savo krašto patriotas ir auk
što intelekto politinis asmuo. Bet 
A. Smetona buvo daugiau moks
lininkas, filosofas, o nerealus ir 
veiklus politikas. Politikoje, lyg 
kokioje matematikoje, jis norė
davo turėti visišką-aiškumą. De
ja, sprendžiant politinius klau
simus dažniausiai visiško aišku
mo nebūna. Politikoje dideli 
vaidmenį vaidina intuicija. Ne

paprastai yra svarbu turėti ga
bumą svarbiausiu politinių mo
mentu padaryti greitą ir protin
gą sprendimą, nors ir nėra šim- 
tanuošimtinio aiškumo. A. Sme
tona vengdavo daryti reikiaipą 
sprendimą, kuorų et vienas ar ki
tas svarbus politinis klausimas 
jam atrodydavo nepakankamai 
paaiškėjęs. Tokiu atveju jis mėg
davo klausimą atidėlioti ir lauk
ti, kol pati gyvenimo tikrovė pa
rodys, kaip reikėtų pasielgti. To
dėl jis nesistengdavo įvykius 
kurti, bet leisdavosi įvykių stu
miamas. Iš to seka, kad jis ne
turėjo pakankamai iniciatyvos 
bei ryžtingumo ir tokiu būdu 
vėluodavosi daryti reikiamus 
sprendimus. ,,

Kita A. Smetonos silpnybė 
buvo ta, kad jis nerodė noro ar 
nesugebėjo pritraukti arčiau 
prie savęs stipresnių asmeny
bių. Jis mėgdavo save apstatyti 
paklusniais asmenimis, kuriuos, 
deja, dažnai sunku atskirti nuo 
paprastų, kiekvienam režimui 
pavojingų, pataikūnų. Pats bū
damas neveiklus,' jis pasirinkda
vo ir neveiklius savo idėjas vyk
dytojus. Žiūrinčiam iš šalies į 
buvusio režimo veiklą, atrody
davo, jog A. Smetona, kaip to 
režimo galva, ne tik neduodavo 
savo vadovaujama režimui im
pulso, bet,- atvirkščiai, dėl savo 
neryžtingumo, palinkimo visur 
turėti- neabejotiną aiškumą, ir 
stengimosi neprisileisti prie sa-- 
ves stipresnių asmenybių, daž
nai lyg pats būdavo tos. ar kitos 
didesnės akcijos ar didesnip.Įiū- 
rybinio užsimojimo stabdžiu.

Ne paslaptis, kad pačių tauti- 
nio-autoritetinio režimo šalinin-- 
kų, Tautininkų Sąjungos, tarpe 
pakartotinai kildavo nepasiten
kinimas savo vadu. Visą laiką 
būdavo pasigendama iš‘ režimo 
didesnės iniciatyvos ir kūrybos. 
Politinio dinamizmo - požiūriu, 
be abejo, tai buvo pozityvus reiš
kinys. Deja, tokia iš apačios ro
doma iniciatyva režimo viršūnė
se ne tik nerasdavo pritarimo, 
bet, atvirkščiai — ji dažnai net 
būdavo slopinama, o jos reiškė
jai buvo laikomi nepageidauja
mais režimo opozicininkais. Prieš 
tokius asmenis dažnai būdavo 
imamasi net sankcijų. . Tokiu 
būdu aktyvesniam partijos ele

mentui ayansavimo kelias buvo > 
uždarytas. Savaime supranta- Į 
ma, kad esant tokioms aplinky- i 
bėms, stipresnės asmenybės, re-1 
žimo aktyvieji ramsčiai, nega-l 
Įėjo išsiugdyti ir, tinkamai pasi
reikšti. i ... .

Neturėdamas plačiuose gyven
tojų sluoksniuose reikiamo pa
grindo ir nuolat opozicijos puo
lamas, buvęs mūsų krašto reži
mas, stengdamasis — kaip ir 
kiekvienas kitas režimas — išsi- Į 
laikyti prie valstybės vairo, fak
tiškai nebeturėjo kitos išeities, 
kaip pasiremti vien policinėmis 
priemonėmis. Jis be jokios ato
dairos telkė apie save vis dau
giau paperkamojo elemento,1 ku
ris —i ar tai stengdamasis iš
vystyti politinio sekimo veiklu
mą, ar tai norėdamas parodyti 
savo atsidavimą režimui — slo
pino kiekvieną visuomenėje pa
sireiškusį politinį aktyvumą, ne
žiūrint, ar jis kildavo iš opo
zicinių sluoksnių, ar net iš pa
čių režimo šaltininkų tarpo. Tas 
elementas kiekvieną aktyvų pa
sireiškimą ar jo užuomazgą lai
kydavo esant nukreiptą prieš 
patį režimą ir dėl to pavojinga 
krašto vidaus ramumui.

Bekovodamas už kiek galint 
ilgesnį išsilaikymą prie valsty
bės vairo, buvęs A. Smetonos re
žimas, pastaruoju metu atrodė 
jau tiek išsisėmęs, kad lemian
čią valandą, t. y. Lietuvai jau 
žūstant, nebesurado savyje nei 
impulsų, nei šiek tiek daugiau 
energijos pareikšti rusų okupa
cijai bent kokį pasipriešinimą. 
Kaip pats A. Smetona, taip ir 
jo režimas, tuo būdu padarė pa
tys sau mirties sprendimą, kuris 
juos visam laikui pašalino iš gy
vųjų' politikos faktorių. Gaila 
tik, kad-mūsų kraštas už tai tu
rėjo sumokėti per aukštą ir vi
sai mūšų tautai perdaug skau- 
džai kaina.

Vis dėlto būtų neteisinga su
versti už valstybinės nepriklau
somybės pražudymą visą kaltę 
buvusiam režimui. Jau vien dėl 
to, kad kaip jau minėta, buvo 
išorinių- aplinkybių, kurios nuo 
mūsų neparėjo. Bet nemažesnę 
dalį kaltės turi prisiimti ir mū
sų olitiniai visuomeniniai sluok
sniai.

Visuomenės pagrindinė klai
da buvo ta, kad ji laiku nenuša
lino politikos vairuotojų, kurie 
neabejotinai vedė kraštą klai
dingu keliu. Didžiosios mūsų 
politinės srovės, kaip krikščio- 

I nys — demokratai ir valstiečiai

Filmy gamintojas Owen Crump pa
statė' filmą "Zeppelin", kuris be di
delio personalo ir lėšy susilaukė ne- 
mažo pasisekimo. Dabar jis gamina 

filmą "Hellfire over London",

terių Kabineto sudėtį ir Kabi- centracijos stovyklose, iš jų ne-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! 

4

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

_  liaudininkai, buvusiam rėži-1 
mui nuolat darė priekaištų, bet 
nedrįso ar nepajėgė imtis griež
tesnių priemonių net tuo metu, 
kai minėtas režimas vos besilai
kė. Antra vertus, minėtos sro
vės nors kalbėjo apie tautos vie
nybę, bet tam tikslui pasiekti 
jos jokio naujo ir geresnio ke
lio nenurodė. Jos vis piršo se
ną, gyvenimo jau seniai nudėvė
tą ir praeities patyrimo pasmer
ktą partijų susiblokavimo bei 
koalicijos metodą, šis kelias 
gyventojų tarpe nesudarė atrak
cijos, nes jiems praeities parti
jų rietenos jau buvo iki gyvo 
kaulo įgrįsusios. Be to, minė
tas metodas visiškai nebuvo su
derintas su naujomis krašto val
dymo idėjomis, kurias išugdė 
socialinio žmonių sugyvenimo 
nauji reikalavimai ir kurios tuo 
metu pasiekė-savo apogėjų, pas 
mūsų galingiausią kaimyną — 
Vokietijoje. Sveikas protas ir 
mūsų pačių gyvenimo sąlygos 
vertė tų idėjų, kiek jos buvo nau
dingos mūsų kraštui, nonegle-' 
žuoti ir kaiko iš mūsų kaimyno 
pasimokyti.

Užsienių politikos srityje mū
sų buvusios opozicinės srovės 
darė tas pačias klaidas, kaip ir 
buvęs krašto režimas: tarptau
tinę Lietuvos .padėtį jos vertino 
neteisingai, jos'rėmėsi ne politi
nėmis realybėmis susidariusio
mis Lietuvos pašonėje, bet tarp
tautinio solidarumo teoriją, ku
rios pagalba buvo tikimasi iš
laikyti taiką. Spekuliuodamos 
prasidėjusio karo galimais re
zultatais, jos leidosi suvilioja
mos neutraliteto išganingumo 
burbulu ir tikėjo iliuzija, kad 
Sov. Rusija, su kuria Lietuva 
palaikė tradiciškai gerus santy
kius, nieko pikta mūsų kraštui 
nedarys. Kad opozicinės srovės 
užsienio politikos srityje laikė
si tokios pat linkmės, kaip ir vy
riausybė, matyti iš šių faktų: 
jų vadovybės ir spaudos orga
nai neutralumo politiką laikė iš
mintingiausią ; jos pritarė vy
riausybės nusistatymui nežy
giuoti į Vilnių ; jos vengė dides
nio suartėjimo su Vokietija ir 
buvo už tai, kad Sov. Rusijos pa
teiktą Lietuvai ultimatumą rei
kia priimti ir rusams nesiprie
šinti. Opozicinės srovės šiuo 
Lietuvai lemiamuoju momentu 
ypatingai nusidėjo, nes tuo me
tu jos nebuvo už vyriausybės 
durų: jų atstovai įėjo į Minis-

netas faktinai buvo koalicinis, 
kurio jos taip troško. Tokiu bū
du opozicinės srovės padarė sau 
tokį pat mirties sprendimą, kaip 
ir buvęs mūsų krašto režimas.

Tiesa, kaip valdančioje tautiA 
ninku partijoje, taip ir opozici
nėse srovėse atsirasdavo akty
vesniųjų elementų, kurių galvo
sena veržėsi pro partijų rėmus į 
dinamiškesnę veiklą. Jie ieško
jo geresnių mūsų tautai ir vals
tybei vairuoti pagrindų. Jau bu
vo minėta, kad pačioje tautinio 
autoritetinio režimo pradžioje 
išsiskyrė iš tautininkų tarpo va
dinamieji voldemarininkai. Bū
ta skilimų ir krikščionių demo
kratų, kaip ir valstiečių liaudi- 
ninžų tarpe. Taip pat būta ban
dymų įvairių srovių aktyves
nius elementus sutelkti į vienin
gą frontą kovai prieš režimą. 
Vadinas, ir tuomet jau nestigo 
balsų, kurie prasimušdavo pro 
visų buvusiųjų ir subankrutavu
sių partijų pelėsius. Bet kovos 
sąlygos buvo labai sunkios: te
ko kovoti, iš vienos pusės — su 
partijų stabais ir, iš kitos pu
sės — su režimu. Daugeliui to
kių aktyvesniųjų veikėjų teko 
skaudžiai nukentėti: ne vienas 
iš jų atsidūrė kalėjime arba bu
vo ištremtas į konlentracijos 
stovyklą, ar kur nors į provin
ciją. Be viso, šis aktyvesnis ele
mentas dažnai kentėdavo dar 
moraliai dėl kitų sankcijų, ku
rių imdavosi prieš juos suram- 
bėjusiųjų partijų vadovybės. 
Esant tokioms sąlygoms, mūsų 
tautos veiklesniam elementui pla
čiau susiorganizuoti buvo tie
siog neįmanoma. Tokiu būdu 
jis pateko į Sov. Rusijos primes
to Lietuvai komunizmo prarąją, 
negalėdamas ja piasipriešinti, 
nors ir buvo pasiryžęs toje ne
lygioje kovoje žūti. Dar blo
giau, nemažai aktyvesniųjų lie
tuvių, kurie sėdėjo kalėjimuose 
arba buvo izoliuoti darbo bei kon-

buvo paleisti prieš okupuojant i 
rusams kraštą ir tokiu būdu bu- j 
vo stačiai begėdiškai, buvusiojo 
režimo išduoti sovietų komunis- į 
tams, šitaip išduota komunis’- I 
tams visa eilė žymesniųjų vol-! 
demarininkų, kurie buvo ištrem- , 
ti į priverstinųjų darbų stovyk
lą prieš rusų kariuomenės įžy- Į 
giavimą į Lietuvą.

Lietuva nustojo valstybinės 
nepriklausomybės ir pateko į 
raudonąją sovietų okupaciją, 
nepaleidusi į priešą, kuris ėjo 
jos pavergti, nė vieno šūvio. O 
ji turėjo suorganizavusi kad ir 
nedidelę, bet patriotiškai išauk
lėtą karinę pajėgą, kurios ap- 
ginlavimui ir išlaikymui per ei
lę metų buvo išleista šimtai mi
lijonų litų. Nebuvo pasipriešin
ta daugiausia todėl, kad buvęs 
mūsų valstybės vairuotojas A. 
Smetona ir jo pastatytoji vy
riausybė sunkiausiu mūsų kraš
tui momentu nepasirodė vyrais, 
tinkamais sunkiems uždaviniams 
spręsti; nepasipriešinta dar ir 
todėl, kad mūsų visuomenė il

gai buvo migdoma rusų drau
giškumo iliuzija. Prie viso to 
prisidėjo ir tas nelaimingas mū
sų tautos aktyvesniųjų elemen
tų- slopinimas ir persekiojimas 
iš buvusio režimo pusės. Sta
čiai gėdą pamanyti, kuo dabarti
nė mūsų karta pątefeins tokią 
savo laikyseną prieš būsiančias 
mūsų tautos kartas ir prieš Lie
tuvos istoriją’

(Bus daugiau)

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽIU
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

Antanas Rūkas, ‘ VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl_, 
kaina 2 dol. ' 11 ■
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Litter doesn't throw 
itself away; litter 
doesn't just happen. 
People cause It—and 
only people can pravert 
It 'People' mean® you. 
Keep America Beautiful

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI. 
VISA LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
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Afrika nenori naujos vergijos
Visa eilė Afrikos tautų ir tautelių išsilaisvino iš bri

tų, prancūzų, belgų ir olandų kolonializmo. Kelios vals
tybės pasiskelbė nepriklausomomis ir demokratiškai 
tvarko savo reikalus, kitose yra kariškių diktatūros, ku
rios ruošia gyventojus savivaldai. Vietoj pasitraukusių 
britų, prancūzų ir belgų, Afrikon visomis priemonėmis 
pradėjo veržtis rusai. Vienur jiems pavyko prisitaikyti 
prie esančios valdžios, kitur jie patraukė savo pusėn po
litikoje mažai tenusimanančius karius, trečiur, papirki
nėja savo tautos reikalais mažai tesirūpinančius politi
kus ir bando primesti savo valią.

Bet Afrikos tautos, ilgus metus žiauriai išnaudo
tos, pajuto tiesiamus naujus vergijos pančius. Pasakos 
apie komunizmą žavi afrikiečius, bet komunistinė tik
rovė jiems atrodo žiauresnė, negu buvęs kolonistų išnau
dojimas. Maskvos agentai Afrikoje kalba apie “tautų ly
gybę” ir naujai kuriamų valstybių nepriklausomybę, bet 
komunistai, valdžią pagrobusieji Afrikoje, krašto gy
ventojų teisių negerbia ir įveda dar žiauresnį išnaudoji
mą, negu buvo įvedę kolonistai. Išklausę komunistų pa
žadus ir nusigandę komunistinės tikrovės, Afrikos tau
tos pradėjo gintis.

Pirmąjį žingsnį šia kryptimi padarė Egipto prezi
dentas Anwar Sadatas. Išaiškinęs komunistų ruošiamą 
perversmą, jis laiku susigriebė ir pašalino visą eilę kraš
to apsaugos ir vidaus reikalų ministerijos aukštų parei
gūnų, dirbusių ar pasižadėjusių dirbti Maskvai, bet ne 
Egiptui. Egiptiečiai gavo iš Sovietų Sąjungos didoką 
ginklų kiekį, bet kai rusai pradėjo krašto apsaugos mi- 
nisteriui įsakinėti, ką jis turi daryti ir ko nedaryti;, kai 
krašto apsaugos ministerijoje sėdintieji sovietų šnipai 
įrašydavo į magnetines juosteles net paties prezidento 
Sadato pasikalbėjimus su užsienio diplomatais, tai kraš
to prezidentas, didelės karių daugumos padedamas apsi
valė nuo sovietų imperializmui parsidavusių karių ir po
litikų. Prezidentas Sadat atleido krašto apsaugos minis
ter}, suėmė kelis generolus ir patraukė teisman Maskvai, 
o ne Egiptui dirbusius mažo kalibro politikus.

Jordanijos karalius ir karo vadovybė taip pat apsi
valė nuo Pekinui ir Maskvai tarnaujančių partizanų. 
Kol partizanai vedė kovas prieš Izraelį, karalius Huse- 
jinas leido vadinamiems Palestinos partizanams kontro
liuoti ir valdyti kelis miestelius, bet kai-partizanai pradė
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jo organizuoti perversmą prieš karaliaus valdžią, tai ka
riuomenė gavo įsakymą partizanus nuginkluoti. Šiandien 
vadinamieji Palestinos partizanai smilksta Izraelio pa
sienyje. Apie šimtas jų perbėgo pas Izraelį ir pasidavė 
nelaisvėn, kiti buvo nuginkluoti ir uždaryti j belaisvių 
stovyklas, o vienas, nušovęs Jordanijos vyriausybės pa
reigūną, šeštadienio rytą buvo sušaudytas. Karaliui Hu- 
sejinui ištikima kariuomenė ir policija apvalė kraštą nuo 
komunistų kontroliuojamų perversmininkų.

Bet gražiausias apsivalymas nuo komunistų praeitą 
savaitę įvyko Sudane. Maskvos imperializmui parsida
vusių kariškių grupė nuvertė Sudano prezidentą Nu- 
meiry, padarė pakaitas krašto apsaugos ministerijoje, 
nužudė kelis vyriausybės šalininkus ir rengėsi paskelbti 
“liaudies respubliką”. Vėliau būtų sekę “liaudies seimai”, 
panašūs kaip savo laiku buvo padaryti rusų kariuomenės 
okupuotoje Lietuvoje, sušaudytas prezidentas Numeiry, 
kaip pirmomis perversmo dienomis buvo sušaudyti keli 
komunistams pasipriešinusieji krašto apsaugos pa
reigūnai.

Sudane komunistiniam perversmui pritarė nedidelė 
gyvento grupė. Dar mažesnis karių skaičius pritarė ver
giją nešančiai komunistinei santvarkai. Iš Egipto per
skridę Sudano kariai apsupo persversmininkų dvi die
nas laikytą krašto apsaugos ministeriją, išlaisvino bu
vusią vyriausybę ir pradėjo gaudyti perversmininkus. 
Sudane nuteisti ir sušaudyti 10 žymesnių Maskvai parsi
davusių kariškių, o Sudano komunistų partijos pirma
sis sekretorius pakartas. Pakarti du artimiausieji komu
nistų partijos sekretoriaus bendradarbiai.

Sudano prezidentui atgauti valdžią padėjo Libijos 
ir Egipto vyriausybės. Libijos karo lakūnai suėmė du 
Sudano karius komunistus, pasiruošusius grįžti į Sudaną 
ir valdyti kraštą, -o Egipto prezidentas Sadatas leido Su
dano parašiutininkams pasitraukti iš saugojamo fronto 
ruožo. Kad Sudano parašiutininkai greičiau pasiektų 
Chartumą, Egipto prezidentas davė Sudano aviacijos pul
kininkui lėktuvus parašiutininkams parvežti.

Visi atsimename, kad ir Maroke buvo suruoštas per
versmas karaliui nužudyti ir užsienio politikai keisti. 
Perversmininkai norėjo, kad Maroko pereitų į komunis
tinių valstybių pusę. Bet Maroka karo mokyklos moki
niai, išaiškinę perversmininkų tikslus, pradėjo šaudyti 
perversmą suruošusius generolus. Maskvos šalininkai 
Maroko kariuomenėje buvo išgaudyti ir suimti. Vieni jau 
•sušaudyti, o kitų laukia karo teismas.

Išsilaisvinusios Afrikos tautos nenori naujos vergi
jos. Kur komunistai bando prievarta primesti savo val
džią, ten afrikiečiai prieš juo griežtai ir gana vykusiai 
pasipriešina. . ’

Sovietų Sąjungoje, kaip ir nū
dienėje Lietuvoje, visų profesi
jų asmenys yra panerti bolševi
kų apinasriu, atseit, jie yra Įpa
reigoti dirbti, veikti komunis
tų partijos naudai, jos dorovei.

O kas toji komunistinė doro
vė? Teoriškai jos tikslai niekur 
nėra nusakyti, tik bendrybėmis 
apibūdinti.

Praktiškai komunistinė veikla 
ir komunistų partijos vedama 
valstybė praktikuoja vergiją. 
Vergija ne gyvulių, bet žmonių, 

ir tai savos valstybės piliečių.
Vadinamoms perauklėjimo sto

vykloms (faktiškai vergų sto
vykloms) yra viešai vykdomos 
žmonių medžioklės.

Prieš trisdešimt metų tokia 
Lietuvos gyventojų medžioklė 
buvo Įvykdyta birželio mėnesyje. 
Tai nebuvo pirmoji ir paskuti
nioji žmonių medžioklė komuniz
mo statybos garbei. Tokios me
džioklės buvo ir seniau pradėtos, 
Jos tęsiamos ir dabar.

Vergija gi, kaipo tokia, seniai

Garsus rūsy klaunas Oleg Popovas savo programoje naudoja šunį, 
kuriam Britanijos valdžia nedavė leidimo įvažiuoti, kai klaunas at
vyko gastroliuoti. Popovas pasiskelbė brity spaudoje ir gavo pa

veiksle matomus šunelius. Jis išsirinko rankose laikomą kalytę 
"Gemmą".

jau yra pasmerkta kaip nesude
rinama su dorove ir su žmogaus 
garbe. Jungtinių Tautų visu
mos atstovų suvažiavime vergi
ja taip pat yra pasmerkta pas
kelbta Žmogaus Teisių charta.

Komunizmo garbei ir jo išsi
laikymui vaikai apmokami savo 
tėvus sekti ir juos išdavinėti, 
jei jų elgsena ir veikla yra ko
munizmo Įvestai santvarkai ža
lingą. Tokiam vienam vaikui, 
savo tėvus išdavusiam (Morozo
vui), Maskvoje net paminklas 
pastatytas. Tai yra ryškus įro
dymas ir paskatinimas vaikams 
savo tėvus skųsti komunizmo 
santvarkos prižiūrėtojams.

Komunistinės santvarkos ug
dytojai (nors jie niekuo dėti), 
jos dabotojai savo šalies pilie
čius be teismo sprendimo suimi- 
nėja, kalina, verčia prisipažin
ti, kad jie kėsėsi ar ruošėsi ko
munistinę santvarką išardyti ar 
jai pakenkti.

Tokiems menamai nusikaltė
liams net sudaromi vieši teismai. 
Tokių būta nemaža, ir jie plačiai 
yra išgarsėję, nėra reikalo čia 
jų visų išvardyti. Tik tiek prisi
mintina, kad iki šiol menamai 
veikiančios Sovietų Sąjungos 
konstitucijos visi autoriai bu
vo anų viešų teismų mirtimi nu
bausti, ir nuo tada toji šalies 
konstitucija pradėta vadinti Sta
lino vardo konstitucija. Kuriam 
laikui Stalino vardas buvo nu
stota garbinti ir šlovinti, net jo 
kūnas atskirtas buvo nuo Leni
no. Dabar Stalino vardas ir vėl 
tylomis atgaivinamas. Ir kaipo 
naujenybė, greta vergų stovyk
lų Įvestos vadinamosios psichia
trinės ligoninės, kur uždaromi 

visi tie mokslo, raštijos ir meno 
vyrai, kurie suabejoja komu
nizmo teorijos neklaidingumu. 
Mat, menamai sveiko proto žmo
gus, kas jis bebūtų, negali sua
bejoti komunizmo teisingumu ir 
neklaidingumu.,,

Visa, kas čia pasakyta, derina
si su komunizmo veikimu, bet tai 
smerkiama iš senų senovės nu
sistovėjusios žmonijos dorovės.

Sovietų Sąjungoje ir dabarti
nėje Lietuvoje nėra žmonių lais
vos profesijos. Viskas suvals
tybinta taip, kad žmogus tampa 
komunistinės valstybės ne na- 
narys, bet vergas tarnas. Tad 
ir visų profesijų kokios jos be
būtų, darbai ir žygiai turi tar
nauti komunizmo dorovei, komu
nizmo santvarkos ugdymui, jos 
stiprinimui, kartu ir komunizmo 
vado šlovei ir garbei.

Iki šiol Sovietijos gydytojų 
profesija dalinai galėjo vadovau
tis kitur priimta ir praktikuo
jama gydytojų etika, — suteik
ti pagalbą susirgus, kas jis be
būtų. Niekas iš gydytojų nega
li atsisakyti nuo tokios, pagalbos 
suteikimo. Tokie atsisakusieji 
smerkiami, net baudžiami. Bau
džiami, aišku, teismo sprendimu,

Bet štai nuo šių metų kovo 
26 d. galutinai ir tos nelaimin
gos šalies gydytojai panerti bol
ševikišku apinasriu. Dabar vi
si gydytojai prisaikdinami visu 
savo darbu, visais savo veiks
mais vadovautis komunizmo do
rovės (moralės) pradais (prin
cipais) .

Visose kitose laisvose valsty
bėse gydytojai pasižada nesu
teršti gydytojo vardo ir neatsi-

Mkkytį suteikti susirgusiam P*- 
gaibę, kai į jį kreipiamasi-

Visų kitų kraštų gydytojai 
yra organizuoti, tai yra priklau
so savo sambūriams ir neabejo
tinai per juos gina gydytojo tei
sėjo, garbę ir smerkia tuos sa
vo draugus, kurie gydytojų eti
kai nusikalsta.

Bet tasai Sovietų Sąjungoje 
naujai Įgyvendintas potvarkis 
ir gydytojams primestas nesi
derina su Įprasta gydytojų eti
ka. Tačiau jis praėjo nepaste
bėtas. Gi derėjo ir dera viešai 
apie tai pasisakyti. •.

Neabejotina, kad tos vergijos 
ir teroro imperijos gydytojų tar
pe atsiranda tokių, kurie tyloje 
laiko tą potvarkį nepriimtinu, 
bet verčiami turės laikytis.

Esamą gandų, kad iki šiol so
vietų gydytojai saugumo valdi
ninkų jnų buvo prievartaujami. 
Politiniai nusikaltusiam saugu
me surašomas protokolas, kad 
nusikaltėlis ąėra sveiko proto ir 
jo ištirimui reikalinga, kad jis 
būtų pasiųstas į psichiatrinę li
goninę. Toks protokolas Įteikia
mas kuriam nors gydytojui 'pa
sirašyti... Ir pasirašo, nes kitaip 
ir pats gali patekti į ligoninę..,

Eina gandas, kad ir prof. Kaz- 
ląųsko jo prigėrimo gydytojų 
protokolas buvo surašytas nę 
visiems tos komisijos gydyto
jam dalyvaujant. Kaip kas iš 
gydytojų tą protokolą menamai 
pasirašė, nors pasirašymo “ce
remonijose” nedalyvavo... Bet 
tai tik gandas. O jei toks gan
das pasirodė, gal kas nors pana
šaus jau nuo seniau buvo prak
tikuojamą,

Tai nūdienės. Lietuvos gydri 
tojai taip pat dabar panerti bok 
ševįkinįu apinasriu. Medienos 
mokslus baigusieji daba? prL 
saikdinami tą potvarkį vykdyti- 
Į tą priesaiką turi ateiti Įsivil
kęs Į baltą chalatą (marškinius) 
ir papuoštą galvą taip pat baltą 
kepuraite. 8

Toji priesaika atliekama iš= 
kilmingai. Ąišku, dalyvaujant 
“garbigįęms” bolševizmo veikėm 
jams, saugumo nariams. Ta 
priesaiką gydytojai netiesiogi
niai įjungiami Į saugumo darbą,

Ar nederėtų Pasaulio Įlietu, 
vių gydytojų sąjungai Į tai ak 
kreipti dėmesį? . V.

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

Užmirštoji Dievo gatvė
9

Bet Albinas , nieko blogo nepra- 
matydamas, vis kraustė ir kraustė, kol ir 
pats save nukraustė Į tą patį Market Parką.

Darbo tempas nesumažėjo ir tai karšt
ligei praėjus. Jis kažkaip suartėjo su Jus
tu Lieponiu. Atsirado bendrų biznio rei
kalų, svarbesnių net nei giminystės ryšiai.

Liepoms pirko pardavinėjo baldus, o 
Albinas juos išvežiojo gerą skonį turin
tiems lietuviams naujakuriams, besiku
riantiems jau nuosavuose namuose. Kaip 
žinia, Justas Liepoms žinojo mūsiškius, 
turint ne tik gerą išlepintą skonį, bet ir 
dažnai skirtingą pasirinkimą, kad baldai 
būtų prabangesni ir skirtųsi nuo jų kaimy
nų. Tada pagal tokius reikalavimus jo va
dovaujama Įmonė išaugo į šešis sklypus 
apimanti pastatą ir pasidarė pats didžiau
sias lietuvių baldų centras.

Daug baldų perkasi pas jį jaunavedžiai. 
Paprastai eilės Įkarštyje apsvaigus jiems 
atrodo, jog daugiau nieko nereikia, kaip 
tik būti visų laiką kartu šalia viens kito. 
Galvojo, jog žiedus sumainius prie alto
riaus jiems tereikės vien plačios lovos. Kai 
toji meilė tampa jau vieša paslaptimi, 
prasideda priešvestuvinė ruoša, ir tasai 
siauras galvojimas išsisklaido kaip rūkas. 
Tada supranta, jog vedybos tai nėra tik 
dviejų Įsimylėjėlių pabėgimas į mišką. 
Reikės gyventi, kaip tėvai gyvena, kaip 

kiti žmonės tvarkosi savo namuose. Lan
kys draugai, giminės. Jie juk ir patys nė
ra laukiniai ir turi skonį savo jaukiai ap
linkai sukurti. Ir tada jie eina pirkti bal
dus trijų, keturių kambarių apstatymui. 
Tada jau Albinui tenka vežti ne tik tą 
plačią lovą, bet ir daugiau baldų. Kartais 
neužtenka vieno ar dviejų pakrovimų Į 
sunkvežimį.

Pradėjus pokalbį su juo, paaiškėjo, 
jog ne tik pats čia nesikrausto, bet ir ne 
lietuvių šeimą čia perkraustė. Tai mišri 
lenkų vokiečių šeima, kuri tos gatvės dar 
neniekina. Tuo mes ir baigėme pokalbį. 
Kam gaišti laiką saulės pačioje atokaitoje. 
Be to, man rodėsi, jog jis skubėjo. Matyt, 
norėjo savaitgaly pabėgti kur prie Viskan 
sino ežerų. Žinau — Albinas Beniulis la
bai mėgsta žuvį, ir tik tą, kurią jis pats 
pasigauna.

Su Trisdešimt trečiuoju bloku šiaurės 
kryptimi jau pastebimos ir verslo bei pre
kybos iškabos. Ne per gausu jų ten. Kas 
antras trečias namas. Jos paprastai ne
stambios apimties ir prisitaikiusios prie 
vietos apylinkės gyventojų reikalavimų ir 
laiko sąlygų. Tokiomis iškabomis nu
smaigstyta iki pat Trisdešimt pirmosios, 
kuri perkerta ir aklinai uždaro Morgano 
gatvę. Tas iškabas, žinoma, savo skaičiu
mi viršija užeigų iškabos. '

Čia Trisdešimt trečiame bloke dar te
besilaiko, tur būt, iš tų senųjų laikų žy
dėjimo laikotarpio LesČiauskaitės vaistinė. 
Vakarinėje šio bloko pusėje yra laikoma 
maisto krautuvė paskutinės ateivių ban

gos lietuvio Juškos, Juška ne tik prekybi
ninkas, čia laiką savo biznį jau keliolika 
metų, bet ir didelis sporto mėgėjas, puo
selėtojas. Jis jau daugelį metų yra Litua
nikos klubo vadovybėje, ir mes girdėda- 
vom jį skaitant ir per Margučio radiją 
sporto apžvalgas ir kroniką.

Tenka prisiminti, jog ir anais laikais su 
entuziazmu veržėsi prekybon į tą gatvę ir 
lietuviai. Turėjo jau net keletą stambes
nių krautuvių. Užeigų net arti dešimties, 
žinoma, Įskaitant ir galimais prieinančius 
skersgatvius.

Gal per daug nenukrypsiu nuo pagrin
dinės ,temos, jei pasakysiu, kad ši gatvė 
dėl kaimynų ryšių, suartindavo lietuvius 
su lenkais ir prie visuomeninio tarpusavio 
pabendravimo. Atžalynas žengdavo dar 
net toliau. Sukurdavo ir bendras šeimas. 
Tokių buvo ne dienas, ne du, o galima 
sakyti, net visas būrys galėjo susidaryti. 
Tad mišri ši gatvė savo gyventojais, kaip 
mūsų Vilnius pire pirmąjį pasaulinį karą 
turėjo ir čia kiek panašių atošvaisčių. Jo
gailos su Jadvyga pradėtos nelaimingos, 
ar gal ir laimingos vestuvės, kurios vėles
niais laikais virto tradicija Lietuvos Len
kijos bajorų tarpe vis panaujinti tą vadi
namą uniją, sukuriant mišrias šeimas. 
Tas polinkis pasireiškė ir čia, Amerikoje, 
nors ir nęmėlyno kraujo žmonių tarpe. Tą 
progą sudarė čia jau susikūrusios laiko 
sąlygos, kurios šiaip ar taip ir vedybose 
pakrypdamos riedėjo Į tą patį ir neišven
giamą tašką, sugebėūamos į tą patį ver
danti katilą, tirpinantį visus be savo kil

mės skirtumo i amerikietišką, auksu ži
bantį, lydinį.

Man noris vis dėlto atpasakoti, kaip 
kartais naujai prasiveržę nuostabūs įvy
kiai paveikia net ketvirtąją penktąją kar
tą ir net iš mišrių šeimų provaikaičius 
Kaip tik tai įvyko šiomis karštos vasaros 
dienomis, kai aš ieškojau atvėsio Juozo 
Sutkaus užeigoje prie Union ir Trisdešimt 
penktosios gatvės sankryžos. Sėdėjau vis 
dar šluostydamasis prakaitą prie “rudby- 
ri’o” stiklo. Taip greit, žinoma, atvėsti 
negalima ir vėsinamoje patalpoje. Ir kai 
mes kalbėjomės su užeigos šeimininku 
(žinoma, lietuviškai), šalia sėdįs dar vi
sai jaunas vyras, kaip man atrodė, ati
džiai sekė mūsų pokalbį. O mes kalbėjo
me kaip tik apie Simo Kudirkos įkalinimą 
ir nuteisimą dešimčiai metų katorgos. Gal
vojau, jog jis moka ar supranta lietuviš
kai. Toks mano galvojimas buvo, žinoma, 
klaidingas, bet jis turėjo noro su manim 
pradėti pokalbį. Iš tų minimų vardų, pa
vardžių jis vistiek nuvokė, apie ką buvo 
kalbama. Galvodamas, jog aš geriu vais
vandenių tik todėl, kad mano kišenėje 
pučia skersvėjai, pasiūlė man išgerti alaus, 
o jei ne, tai gal kokio kito gero štiprinan- 
čio gėrimo. Kai aš atsisakiau ir to, jis vis 
tiek nuo savo noro pasikalbėti nebuvo at
sisakęs. Pasisakė, jog ir jis esąs lietuviš
kos kilmės ir žinąs apie tai, ką mes kalbė
jome su užeigos savininku Džio.

Ir tikrai, jis žinojo nemažiau už mus. 
žinojo tai, žinoma, iš anglų kalba jo įkai
tomų laikraščių. Jis papasakojo, kaip tė

vas ir sūnus Bražinskai, pagrobę užvaldė 
lėktuvą ir nusileido Turkijoje. Juk tai bu
vo ne tik drąsus, rizikingas, bet ir pirmas 
visoje Sovietų keleivinės aeronautikos is
torijoje. Daug kas bandęs ir su gudriomis 
galvomis (kaip pvz. apsukrūs žydai), bet 
vis be pasisekimo. Ir štai tie du lietuviai 
buvo pranašesni už visus kitus, kad ir kaip 
planavusius pasigrobti lėktuvą. Žinojo ir 
apie Simo Kudirkos pabėgimą Į Vigilant 
laivą. Jaučiau, jog toji tragedija jam ži
noma, suprantama, iš amerikietiško taš
ko. Kaip galėjo tai atsitikti Amerikoje, 
kuri visų laisvių šalis yra žinoma visame 
pasaulje. Ir kas galėjo tikėti, jog atsiras ir 
tokių medinių galvų ir dar su pačiu laivo 
kapitonu ir admirolu. Kokią gėdą jie pa
darė už visą pasaulį pranašesniems išmin
timi amerikiečiams. Juk tik vieni ameri
kiečiai savo išmintimi, savo technika pa
siekė mėnulį ir ten pirmą kartą j klimps
tančias dulkes grimzdo žmogaus pėdos. 
Ir štai šalia jų atsirado ir tokie bukapro
čiai. Jis net jaudinosi ir pasiprašė degtinės 
stikliuko.

Nors mažiau, bet jis žinojo ir apie Vy
tautą Simokaitį, kuris buvo pasmerktas 
mirti, bet, čia Amerikoje, prasidėjus au
dringiems mitingams, bausmė buvo pa
keista jau katorga iki gyvos galvos. Koks 
tos priverčiamo darbo stovyklos pobūdis, 
žinoma, jam nevisai suprantamas. Tai, 
tur būt, kąd jis ten būdamas, niekur nega 
les išeiti, net į užeigą. Reikės ilgai dirbti.

(Bus daugiau)
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DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendre praktika ir chirurgija 

1 Ofisas 2750 West 71sf St. 
Tel.: 925-8296

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

uždaryta.
Ret, f L: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiai 
Ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71tf STREĖT
Ofiso tslef.* HEmlock 4-2123 
Rszid. tsl*v\e Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ĮrtĮ ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojomi 

' (Arch Supports) ir L t

VaL: 0—4 tr 6—8. šežUdieniaU d—L 
2850 West 63rd Stv Chicago, Iii. 60629 

Telefu PRospect 6-5084

(Tęsinys)
1. Visi šie minėti atvejai yra 

dokumentais patvirtintini ir liu-
i dininkais paliudijami. Sakykit, 
kad ir tuose pačiuose “Aidų” 
laikraščio puslapiuose, jei tik 
Pranciškonai leis ir redaktoriai 
netrumpins ir nebraukys.

2. Manoma, kad šie atvejai pa
kankamai aiškiai parodo kad 
“patriotinių ekstremistų” per
sekiojimas nėra išplaukę iš dr. 
Girniaus ir jo vienminčių nuo
širdaus rūpesčio, bet greičiau 
iš jų politinio nusiteikimo pra
vesti savo liniją ir “sudirbti” 
priešininkus. Kaip gi kitaip bū
tų galima suprasti tokią aiškią 
vienašališkumo ekstremą, kuri 
yra persunkusi ir tą rezoliuci
ją ir mūsų kalbamą straipsnelį.

3. Niekas, tur būt, neginčija, 
kad ekstremizmo, net ir tauti
nio esama ir išeivijoje, kaip jo 
buvo ir yra visais laikais ir vi
suose kraštuose. Tačiau visus 
tuos, kurie kovojo prieš komu
nizmą, jo apraiškas bei išeivijos 
kai kurių sluoksnių ištižimą be 
jokios diskrimnacijos kaltinti 
ir pulti yra skaudus ir, manome, 
sąmoningai vykdomas nusikalti
mas.

Pagaliau ar prasminga bet ko-

CRAD1NSKAS
VĖSINTUVAI :
KIEKVIENAM j

NAMUI, NORS IR SENAM i

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

* -------- ----------
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MOVING
Lsidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

.... M 0 V 1 N G
Apdraustas perkraustymas 

iš {vairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

_
A— =>>

■SOPHIE 8 ARCUS
i RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

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

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

CHICAGO. ILL. 60629

kią nuokrypą apšaukti ekstre
mizmu, kraštutinumu ir be jo
kio pasigailėjimo smerkti kaip 
didžiausią nusikaltimą. Nesant 
kalbininku, sunku pasakytigal 
ta sąvoka ir tasis terminas yra 
perdėm neigiamo moralinio tū
rio. Tačiau net ir tuo atveju 
pats gyvenimas šalia aukso vi
durio turi ir kraštutinybes — 
ekstremas. štai šv. Pranciškus 
ir Stalinas. Tarp milijardų žmo
nių — abu ekstremistai. Vienas 
garbinamas šventasis, kitas kei
kiamas nusikaltėlis. Abu, kaip 
sakyta, ekstremistai. Taigi abu 
jau smerktini? Arba du lietu
viai. Stribas ir partizanas. Abu 
pasiaukoję kovai. Abu kraštu
tiniai. Vienas tautos išdavikas, 
kitas — karžygys. Abu smerk
tini?

Šioje vietoje mums ir kyla 
mintis, kas yra ekstremistas ir 
dargi smerktinas: ar tas nepri
klausomybės karų savanoris, 
kuris kartais jausmingesnių žo
džiu reaguoja j apraišką ar įvy
kį, ar tas pinigais aptekęs lietu
vis gydytojas, ar inžinierius, ar 
kunigas, kuris taria, jog Ra
jecką reikėtų pakeisti Laurin- 
čiuku, ir tai daro net visuome
nės susirinkime? Kas smerkti
nas, jei iš viso: ar tas lietuvis, 
kurio sesuo bolševikų išprievar
tauta ir motina nužudyta ir ku
ris dabar su ypatingesniu užsi
degimu kovoja prieš bolševizmą, 
ar tas jo tautietis išeivis, kuris 
jau už rublį parduoda savo kny
gą ir paveikslą Lietuvos paver
gėjui? Kas smerktinas: ar tas 
tautos sukilimo didvyris, kuris 
paaukojo ne tik mokslą, bet ir 
sveikatą Lietuvai, ar tas profe
sorius saugioje Amerikoje; ku
ris neva mokslui paaukoja ir lie
tuvybę ar žmoną su vaikais? 
Kas ekstremistas ir dargi smerk
tinas — ar tas, kuris kovoja, ar 
tas, kuris pasiduoda?

Nevisi šie ir panašūs atvejai 
yra lengvai išnarpliojami. Tas 
ir norėta įrodyti. Laukta, kad 
dr. Girnius parodys supratimo 
ir tiems, kurie kartais pasikarš
čiuoja, ne vien tik tiems, kurie 
savo liberalizmu ir ružavumu 
jau akis bado. To laukta iš dr. 
J. Girniaus rašto. Deja, susilauk
ta vienašališko žvilgio, tipinges- 
nio kai kuriems “didiesiems” 
mūsų kultūrininkams, negu žur
nalo “Aidų” redaktoriui. (Tur 
būt, pasidavimo ir ištižimo bei 
perskiesto liberalizmo mintis 
įgriso ir garbiajam prof. Macei
nai, nes jis neseniai viename 
straipsnyje kaip tik nusistebėjo 
kai kurių žmonių antikomunisti
nės veiklos kritika. Būdinga, 
kad bene prieš metus, o gal ir 
anksčiau, ne kas kitas, bet pats 
dr. Girnius skandžiai barė vi
sus tuos, kurie yra anti, taigi 
ir antikomunistai. Dviejų fron
tininkų, dviejų katalikų filoso
fų išpuolis? Įdomi mintis).

Pavergtųjų Tautų Savaitė 
sujungė visas tautybes į 

vieną b^tdrą šeimą

“šiuomi siunčiame kai kurias 
iškarpas apie Miami įvykusį Pa
vergtųjų Tautų Savaitės minė
jimą. Minėjimo žygyje dalyva
vo žmonės turbūt visų čia esan
čių, tautinių mažumų, kurių tė
vynes rusai komunistai yra pa
vergę. Lietuviai pasireiškė gau
singai ir gerai ir juos reprezen
tavo ALT Miami Skyrius su sa
vo pirmininku Alfonsu Kaula- 
kiu.

žygis buvo perduotas televi
zijoje channel 4 ir 7.

Edviną ir Vincas Jankai”.
Miami Herald liepos 26 d. nr. 

straipsnyje antrašte “Paverg
tų Tautų Savaitė juos sujungė”

“Senų ir-jaunu žmonių grupės 
iš Baltgudijos, Kubos, Estijos, 
Vokietijos, Vengrijos Latvijos, 
Lietuvos ir Lenkijos dalyvavo 
Pietinės Floridos Pavergtųjų 
Tautų Savaitės Pietinės Flori
dos ceremonijose, su visų tų 
kraštų vėliavų procesija, kalbo
mis ir maldomis.

Dalyviai, kurių daugumas sa
vo paliktose komunistų užim
tose tėvynėse turi likusius gimi
nes, kasmet susirenka liepos mė
nesį prie Draugiškumo žibinto 
(Torch of Friedship), pasakė 
savo kalboje Pavergtųjų Tautų 
Komiteto Pietinės Floridos pir
mininkas kun. Johan Paul Nagy.

“Tų žmonių tarpe viešpatauja 
solidarumas ir ši diena yra, ku
rią mes atsukame šviesas į kan
čias ir nežmoniškumą, kokius 
komunizmas ir jo diktatoriai už
korė čia atstovaujamii nekaltų 
tautų žmonėms jų tėvynėje”.

Kai kurie dalyvaujančiųjų 
žmonių turėjo su savim atvaiz
dus savo vaikų, ir vyrų, kurie 
yra mirę anapus Geležinės Už-
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dangos arba kenčiu ilgų metų ka
lėjimo bausmes nežinomose vie
tose.

Ore aidėjo įvairių šalių tautų 
himnai įvairiomis kalbomis ir 
savo tėvynių atsiminimai dau
geliui šios tarptautinės minios 
dalyvių akyse iššaukė ašaras.

“Tai yra proga mums palai
kyti savo tautinį pasididžiavi
mą ir viltį, kad ateis diena, kuo
met visi žmonės bus laisvi ir vi
sos tautos gyvens harmonijoje”, 
pasakė Nagy savo kalboje.

Pavergtųjų Tautų Savaitės žy
gyje dalyvavo šios tautybės: gu
dai, kubiečiai, estai, vokiečiai, 
vengrai, latviai, lietuviai, len
kai ir ukrainiečiai.

LITERATAI
Psichiatrinės ligoninės kori

doriuje susitinka du ligoniai.
— Labai džiaugiuos sutikęs ta

ve. Grąžinsiu tau knygą, kurią 
jau perskaičiau. Dėkoju už pa
skolinimą. Tai įdomiausias vei
kalas, kokį man teko kada skai
tyti. Tik vienas trūkumas, — 
per daug personažų, kurių pa
vardės sunkų atsiminti. Tiek jų 
daug prirašyta...

Tuo metu praeidamas klinikos 
koridoriumi gydytojas, pastebė
jęs savo pacientus, bevartančius 
storą telefonų knygą, sušuko:

— Tai jus ją skaitote? Aš jos 
visą savaitę ieškojau (kp)

SUNKU VALDYTI
Laive, priėmimo metu, viena 

•jauna, graži ponia kreipėsi į ka
pitoną :

— Pone kapitone, kodėl beveik 
visi laivai turi moteriškus var
dus?

— O kad Tamsta žinotum, 
kaip sunku yra laivą valdyti 1 — 
atsakė kapitonas.

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas

Only you

HEMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

-N AUJIENO SE”

(PŪTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoj* 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. H«rl*m Av*. — 586-1220

-

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

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

rF

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

TĖVAS IR SŪNUS

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpublic 7-8600 REpnblic 7-8601

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy 
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulls ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių Šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri 

nė komedija, premijuota Čikagos See 
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše 
liais, kaina 1.00 doL

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 15€ 
psL, kaina 1.00 dot

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pj* 
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, ILU 60608

(Pabaiga)

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Oar ’•Sldlife do 8efen«e 
igaiixsc the careless use of fire. 

So please follow Smokey’s ABCs: 
Always bold matches till cold. 
Be sure to drown all campfires, 

xrir the ashes, and dro^a 
them again. Crush all 

smokes dead out.

Pl ease I Only yog can 
prerenx forest firei

EUDE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Rose Natalie šeštokas

Penkerių metu mirties sukaktis

tJIOSE N. ŠEŠTOKAS
Gyveno Bellwood, Illinois

rugpiūčio mėn. 2 d.Mirė 1966 m.
Gimė ir augo Lietuvoje. Į Ameriką 
atvyko 1912 m. čia sukūrė šeimą ir 
laimingai, gražiai gyveno iki negai
lestingos mirties aplankymo.
Palaidota Lietuvių Tautinėse kapi
nėse.

Paliko nuliūdę: vyras Matas, sū
nus Albertas, marti Marie ir kiti gi
minės.

Mes Tavęs, Mūsų Brangioji, nie
kuomet neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebesugrįši, bet mes anksčiau 
ar vėliau pas Tave nueisime. Tebū
na Tau lengva ši žemelė. Mes lan
kysime Tavo kapą, laistysime gėles 
ant jo pasodintas ir visuomet gra- 
nausiais žodžiais minėsime.

Nuliūdę lieka:
< MATAS ŠEŠTOKAS Ir SŪNUS.

s

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

Bučo sode, Willow Springs, UI.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS H t., 336 psl. -------
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl--------------- ---- - --- -...... ........
M. Zosčenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl................. ...........
Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIETUVA, 
699 puslapiai ------ ------- - ------- - ------- ------------------- -------------
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 273 psl..............
J. Augustaitis. ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA, 154 psl. 
Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTORIJA, 
du tomai, 207 ir 225 psl............... ................  —.............
V. žemaitis, LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE, 84 ps. 
V. žemaitis. PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS..................
Kun. M. Valadka, Už LAISVĄ LIETUVĮ, 409 psl. -----------------
J. Pronskus, VATIKANO SANTARYBA, 119 psl. -----------------
J. Augustaitis, PAGYROS IR TIKROVĖ, 113 psL .....---------

13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. —..........—........
14. Prof. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS

BRUOŽAI . ........  —.............  —.......-
15. Prof. P. Pakarklis, POPIEŽIŲ BULES KRYŽIUOČIAMS, 70 psl.
16. Prof. P. Pakarklis. SENASIS PRŪSŲ TEISYNAS, 31 psl. --------
17. Petronėlė Orintaltė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ, 236 psl. ------- ---- - ---- ------
18. Prel. J. B. Končius, ATSIMINIMAI Iš BALTO 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
21.
22.
23.
24.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

.. S5.00

.. $4.00

.. $2.00

$12.00
. $4.00
. $1.50

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

I

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

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

S3.00 
$1.50 
$1.00 
$5.00 I 
$1.00 
$1.50 
$2.00

$2.00 
$1.00 
$ .50 
$3.00

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LTTUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

BRUOŽAI .

Prof. P. Pakarklis, SENASIS PRCSŲ TEISYNAS, 31 psl 
Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMES LĖMĖ, 236 psl. ------

Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, lyrika, 152 psl. . 
Stasys Santvaras, ATIDARI LANGAI, lyrika, 167 psl 
Bronius Raila. DIALOGAS SU LIETUVIAIS, 560 psl. 
Pulgis Andriušis, RINKTINIAI RASTAI, 263 psl. —

.. $2.00

... $2.50

... $3.00

... $7.00
_ $5.00

KNYGAS GALIMA GAUTI NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE ARBA 
PRISIUNČ1ANT MONEY ORDER) ARBA ČEKĮ TOKIU ADRESU:

1739 South Halsted Street, Chicago, DI. 60608

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

.. ■ w
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ATOSTOGOS SAULĖTOJ MANITOBOJ
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Lietuvių kolonijos džiaugsmai ir skausmai

(Tęsinys)

NUSKENDO'’POVILO
IJ A ŪKE VICI A US VA IK AITIS

Skaudžiausia šiemet nelai
mė aplankė Manitobos lietu
vių neskaitlingą koloniją, tai 
netikėta mirtis žinomojo Ma
nitobos lietuvių veikėjo Povilo 
ir jo žmonos Julijos Liaukevi- 
čių šeimoje. Liepos 4 d. sek
madienį, kada amerikiečiai 
šventė JAV-bių nepriklauso
mybės dieną/ Winnipego eže
re, bangose prigėrė Liaukevi- 
ėių sūnaus Vytauto sūnus Ja
mes (Džimis), 19 metų am
žiaus gabus studentas, ką tik 
buvęs priimtas į Manitobos 
universitetą.

Jis su keliais kolegomis buvo 
nuvažiavę į Viktorijos paplū
dimį (Victoria Beach), esantį 
toliau į šiaurę nuo didžiojo 
Grand Beach paplūdimio. Tą 
dieną buvo didelis vėjas, tikra 

7audra, sukėlusi didžiuliame 
"Winnipego ežere smarkias 
bangas ir didelį vandens gilyn 
traukimą bangoms atslūgstant. 

j Užaugę prie to ežero ir bū
dami geri plaukikai, studen
tai nutarė, kad ir labai šalta
me vandenyje “su bangomis 
pasigrumti”. Jaunasis Liauke- 
vičius nėrė ir daugiau nebeiš
kilo. .. Visos pastangos suras
ti James buvo be pasekmių. 
Tik penktąją dieną ežero ban
gos jo kūną grąžino už kokios

i mylios toliau nuo nelaimėsi 
vietos.

Laidotuvės buvo iškilmin
gos, bet labai liūdnos. Jaunie
ji Liaukevičiai dar turi dvi 
dukreles, kurios ypač skau
džiai pergyveno savo vieninte
lio brolio tragišką mirtį. Tė
vai ir bočiai Liaukevičiai tebe- 
gauna daugybes 
pareiškimų žodžiu, 
telegramomis. Ir 
jungiasi, reikšdamos velionio 
tėvams ir seneliams bei kt. gi
minėms nuoširdžią užuojautą.

užuojautos 
laiškais ir Į 
Naujienos!

VISAS KLIŪTIS NUGALI

Winnipege dienos sensacija 
yra jauna lietuvaitė Verutė 
(Veronika) Demereckaitė, 
judraus Winnipego lietuvių 
kolonijos veikėjo Juozo De- 
merecko dukrelė, gyv. 170 Iso- 
bel St., kur jos tėvai turi mais 
to krautuvę.

Prieš, 16 metų, tebūdama 13 
metų amžiaus, 
Birds
šokusi nuo tramplyno

Veronika Demereckaitė, kuri prieš 16 metu benardyda- 
ma maudynėje susižeidė nugarkauli ir liko luoša, kad ir 
važinėjamoje kėdėje sėdėdama yra veikėja ir sportinin

kė, kuriai sveikosios merginos gali tik pavydėti.

Kanados Paraflegikų asociaci
jos mitinguose ir mažiausiai 
po tris dienas savaitėje yra už
imta socialine veikla. Ji korės 
pondencijos būdu baigė aukšt.

v ■ * ■ a • •

si tetą
daug ko galima išmokti iš 
nių ir knygų, o tų ji turi 
biblioteką.

šia proga primintina ir 
manitobietė

Bannister, 
1953 metų

mokyklos kursų, bet Į univer- 
i nutarė neiti, nes esą 

žino 
visą

kita
ryžtinga jauna 
Betty (Elizabeth) 
kuri per didžiąją

Į polio epidemiją buvo supara-
Įližuota, kad negalėjo valdyti 
i ne tik kojų ir rankų, net irI lAV' UIY. JXUJ U 11 L I

! kvėpuoti negalėjo be “geleži
nių plaučių” (respiratoriaus), 
bet neatlaidžios fizinės terapi
jos dėka, šiandien, kad ir va
žiuojamoje kėdėje ji puikiai 
paišo, rašo ir meniškus daly
kus išsiuvinėja.

(b. d.)

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

FLEAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA13

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J 5 ‘

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRZkUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
, SUGALVOTA — PADARYTA

SVEIKAS MEDINIS modernus vi
duj, graži gatvė, arti Maria HS., dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus‘skly
pas. $18.600.' ■ - , . . -

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

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

6 KAMB. 15 METŲ MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. S26.800.

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

5 BUTU GELSVAS MŪRAS — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kamb., virš $7.000 pajamų, 
du blokai nuo parko. S47.000. . -

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

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdų sklypas už 
$10,900. ' ; . .

Valdis Real Estate
7051 Se. Washtenaw Ave. RE 7-7200

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

Kreiptis: A. MAČIULIS 
Rt. 2. Box 204 

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

laimėtoja Įvairiose sporto sri
tyse! Ir tai pasiekė vien tik 
savo tvirta valia ir ryžtu, kaip 

“norėdama paro-

besimaudant 
Hills žvyrduobėse nu- 

galvalji pati sako, 
atsimušė į kietą dugną ir tiek |dyti daktarams, kaip kartais 
susižalojo nugarkaulį, kad po 
mėnesio buvimo municipali
nėje King George ligoninėje ir 
po operacijos daktarai pripa
žino ją kvadriplege (quadri-, 
phle'gic, tai yra negalinčia 
valdyti kojų nei rankų), o šian
dien ji yra ne tik pasižymėjusi 
veikėja, bet, kas dar labiau 
stebėtina, yra penkių medalių

Montrealio penkiais medaliais 
už laimėjimus Sporte vežina: 
keturi medaliai sidabriniai ir 
vienas auksinis:

Dr. KAZYS GRINIUS

H tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina §5.00.
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 “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.

1739 So. Halsted Street Chicago S, UI.

jie klysta”.
“Aš esu kovotoja!” sako ji. 

“Jei tik nori ką atsiekti, visuo
met gali, jei siekimas yra Įma
nomas. Aš supratau, kad man 
teks "gyvenimą pradėti iš nau
jo”. •

Kai Verutė susižeidė, Win- 
nipege dar nebuvo Manitobos 
Rehabilitacijos ligoninės ir sa
vo gyvenimą pradėti iš naujo 
ji turėjo važinėjamoje kėdėje 
(wheelchair), žinoma, tėvams 
ir draugėms padedant. Prie 
jos namų laiptų kiemo pusėje 
yra pastatytas specialus eleva
torius, kuriuo ji savo kėdėje 
išvažiuodama ir grįždama pa
ti nusileidžia ir pasikelia.

Pirmaisiais metais ji tikrai 
negalėjo valdyti nei kojų, nei 
rankų. Bet, kaip ji šiandien 
sako. “Aš norėjau pati susi
tvarkyti ir nustatyti kur yra 
man nebeperžengiama riba”. 
Kur yra jos riba, parodė tai, 
kad šiomis dienomis ji grįžo iš

— Humboldt Parko Lietuvių 
Klubo nariai nutarė organizuo
tai dalyvauti Naujienų piknike. 
Vieni kitus veš, kad kiekvienas 
galėtų būti piknike.

— D. Petrutytė skaitys rug
pjūčio 17 d. Mokytojų studijų sa-

Laval College suruoštose 
Canadian Paraphlegic Games 
žaidynėse sėdėdama kėdėje ji 
dalyvavo septyniose žaidynė-Į vaitėje Dainavoje paskaitą tę
sę ir penkis laimėjo su meda-|ma “Priešmokyklinio auklėjimo 
bais!

Stalo teniso (single) varžy
bose ji laimėjo pirmą vietą su 
aukso medaliu;

“Bėgime” 2'> metrų distan
cija (važiuojamoje kėdėje) lai
mėjo 2 vietą su sidabro meda
liu;

Rutulio stūmime (trumpu 
taku) —2 viėtą su sidabro me
daliu;

Mėtyme j toli — 2 vietą su
sidabro medaliu; ir

Stalo tenise (dvigubose, 
double varžybose) . 2 vietą su 
sidabro medaliu. Medalius te
ko matyti ir čempionę pasvei
kinti. •«:

Ji vra Manitobos Wheelchair
Sporto ir Rekreacijos asociaci
jos narė; Luošųjų Vaikų ir 
Suaugusiųjų draugijos direk
torių tarybos narė, dalyvaujaSAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. V A L A N T I N A S

Betty, Bannister, nugalėjusi polio ligą tiek, 
\ad šiandien yra., ir tapybos ir siuvinėjimo 

menininkė ir pradedanti rašytoja.

r ?

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

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

z

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

j

i

i
f

i

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

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

'V
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1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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C1 T A SUSIVIENIJIMASI . LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS doleriu savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuviu fraternalinė organizacija — duoda awy. 
bės apdrauda ir ligoie pašalpa, kuri yra pigi, nes SUSTVTE- 
NI.TTMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse mili|ono doleriu kapitala. 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti i va iriu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10.000.00.

i

— jaunimui duoda gera Taupomąja Apdrauda - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai

— duoda VAIKAMS ir Jaunuoliams labai pitfa TERM apdrauda: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visnkio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lletuvHky KLUBU Ir drauqi|u ne
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
J metus.

— kuonos yra daugumoje lietuviu koloniiu. Krciokitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSTVIENUIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET. NEW YORK, N. Y. 10001

11 . .1 .JULIII.J.LA ,'l.      WiVIMIIIM.ili J.WMI .111IUL.1IIam   ...u.JJi 

SLA

SLA

SLA

SLA

BUTU NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namu pardavimas, pirkimas, 

įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

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

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

vaidmuo išeivijoje”.

— Pirmininkas Prūsis prane
ša, kad Humboldt Parko Lietu
vių Klubo piknikas įvyks rug
pjūčio 22 dieną įprastoje Jeffer
son piknikų vietoje.

— BATUNo rengiamame Bal
tijos Festivaly rugpiūčio 21 bus 
pabaltiečių liaudies dainų ir tau
tinių šokių programa. Lietuviš
kąją programos dalį išpildys New 
Jersey Lietuvių Moterų “žybuo- 
klių” sektetas, vadovaujamas 
Liudo Stuko, ir New Yorko Lie- 
tuvos Vyčių Tautinių Šokių Gru- < 
pė, vadovaujama Birutės Radzi- VISKĄ apie NAMUS 
vanienes. Taičiu carine namiic

omu namus
T? VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

I. RUDIS TeL CL 4-1

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir našto
se, centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke. ■:

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklvnas 41-ma ir Campbell., ;

PUIKUS BUNGALOW, irenff+as 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta. prie California Ave.-?•'

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Rriehton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa- Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

— Kęstutis Miklas ir Helen 
Kulber liepos 22 ■ buvo pakvies
ti ir dalyvavo New Yorko kon
servatorių partijos klubo pasita
rime. Buvo aptarta prezidento 
Nixono planuojama kelionė Į 
Raudonąją Kiniją, iš to galimos 
pasekmės ir Nacionalistinės Ki
nijos Formozoje ateities padė
tis Jungtinėse Tautose.

— BATUNas pagamino savo 
emblemos emaliuoto metalo žen
kliukus, kuriais bus papuošti vi
si svečiai, atvykę Į Baltijos Fes
tivali rugpiūčio 21, Freehold, 
New Jersey.

— Juozas Rantančioms, 3214 
So. Halsted str., yra vienas iš- 
seniausių prekybininkų Bridge- 
porte. Jis atvykęs j Čikagą 1913 
m. ir apsigyveno Bridgeporte, 
jau 1920 m. atidarė Hardware 
and Paint store, Halsted gatvė
je. Mėgdamas žuvauti ir gyven
ti prie vandenų, buvo, kuriam 
laikui net savo krautuvę par
davęs. Bet po tos pertraukos 
jis vėl atsipirko tą pačią krau
tuvę ir vėl Halsted gatvėje.

— Archer-Brighton apylinkės 
apsaugos taryba organizuoja 
15-tą metinį apylinkės namų ir 
kiemo grožio konkursą. Įstoji
mo konkursan blankai yra gau
nami Life laikraščio administra
cijoje ir užpildomi iki rugpiūčio 
7 d. Teisėjų komisijai pirminin
kauja Brighton Parko lietuvių 
parapijos klebonas prel. D. A. 
Mozeris.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

MAIDS
For hotel work — does not have to 
sneak gool English. Starting salary 
$310 month. West side Hotel.

Call 628-2306

Taisau fremodeliuoju) senus namus, 
stogus, langus, dažau, sutvarkau 

elektra ir t. t.
Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

2737 WEST 43 STREET

■5!

Brangenybės. Laikrodžiai, Dovano* 
visoms progoms.

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

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapoils 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovvje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apvlinkėi. — $38.000.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. — Tik $89.000.

10 BUTU, mūras, alum, langai, šit. 
gazu. Gražus pastatas. ’ Apylinkė 
52-ra ir Talman. Tik $79.500. -. ; :.

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis. Ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvnas. .Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500 • >.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
ru. aluminiiaus langai. 2 automobilių 
garažas. Marquette Parke. Tik 
$28.900. ’ 3 _ -

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

A. & U INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
<645 So. ASHLAND AVE.

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

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, *063 Areh.*, 
Chicago, III. 60631 T.L YA 74980

t

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
T»la REpublIc 7-1941

\

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios Išsimokė- 

limo nlyvov
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedxh Av*. PR 8-2233 *

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

— James Venckus organizuo
ja Cornell parko, esančio 5010 
So. Wood St., jaunių futbolo ko
mandų. Treniruotės prasidės

SAVININKAS PARDUODA
12 b”tu moderniai irengtą mūrini na
rna 5 metu. Skalbimo mašinos ir 
džiovintuvai, šaldytuvai, oro vėsin
tuvai. virimui Dėčiai. 15 masinu vie
ta. Daug visokių patogumų. $24.000 
pajamų metams. Kaina $176,000.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyki Ir Ramentas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatai aenua vi
su rūšių namo apšildymo pečiui ir 
rir-conditioning i naujus ir senug na
mus. Įrengiu vandens boilerius Ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningą! ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai. -% 
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING 4 SHEET METAL
♦444 So. WESTERN AVE. 

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL.: VI 7-3447

K. E R INGI S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, rtabdUal, 

hmo-upf Ir t. t
<824 So. CALIFORNIA AYR. 

CHICAGO, ILL TEU VI 7K

rugpiūčio 2 d., 1 vai. tame par
ke. Nesenai ten buvo suorga
nizuotos apylinkės mergaičių te
niso rungtynės.


