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i" ASTRONAUTAI PASIKĖLĖ KELIONEI I NAMUS
HOUSTONAS. — Vakar du amerikiečiai astronautai, susi

rinkę geologams svarbius mėnulio paviršiaus pavyzdžius, laimin
gai pasikėlė su Falkon laivu nuo mėnulio ir pradėjo manevrus su
sitikti su mėnulio orbitoje jų laukiančiu trečiuoju astronautu, 
skriejančiu Endeavour erdvėlaivyje. Susitikimas ir laivų sura
kinamas turėjo įvykti vakar 2:05 vai. po pietų. Pasikėlimas ir su
sitikimas buvo filmuojamas. Po susirakinimo du mėnulyje buvę 
astronautai perėjo į pagrindinį laivą ir pradėjo ruoštis kelionei 
atgal.
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YRA VILČIŲ SUSITARTI BERLYNE
BONA. — Vakarų Vokietijos kancleris Brandtas praėjusią 

savaitę pareiškė Švedijoje viltį, kad susitarimas dėl Berlyno klau
simų bus pasiektas šį rudenį. Po 17 mėnesių derybų tarp trijų 
vakariečių sąjungininkų ir Sovietų Sąjungos, iš šalies stebint la
bai suinteresuotoms Rytų Vokietijos, Lenkijos ir Vakarų Vokie
tijos vyriausybėms, šiandien esą daugiau vilčių susitarti. Didžiau
sios kliūtys jau nugalėtos. Keturių valstybių ambasadoriai posė
džiauja kiekvieną savaitę, vietoj anksčiau buvusių susitikimų 
kas trys savaitės. Ambasadoriai neribotam laikui atidėjo savo 
atostogas, kad galėtų greičiau pasiekti susitarimo.
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Dideliu vakarų laimėjimu lai
komas tas faktas, kad sovietai 
pagaliau nusileido ir pripažino 
savo atsakomybę dėl Berlyno 
problemų. Anksčiau rusai mėg
davo tvirtinti, kad visi Berlyno 
klausimai liečia tik Rytų Vokie
tijos vyriausybę. Vakarinių vo
kiečių susisiekimas su Vakarų 
Berlynu dabar jau pripažintas 
ir sovietų atsakomybe. Susisie-

v

Berlyno gali sukelti įvairių kri- 
. zių, kurios svarbios yra ir So- 
. vietų Sąjungai.

Tuo pačiu Maskva sutinka ga
rantuoti, kad susitarimų bus 
laikomasi, kad Rytų Vokietija 
jų nepažeidinės.

Jau aišku, kad susitarime bus 
labai apribotos Vakarų Vokieti
jos politinės teisės Vakarų Ber
lyne. Prezidentas, kancleris, 
kabineto nariai ir parlamento 
nariai, vakarų sąjungininkų pa
siūlymu sovietams, nebegalės 
atlikti Vakarų Berlyne jokių kon
stitucinių veiksmų. Vakarinėse 
zonose nebebūtų j,okių vakarinių 
pareigūnų rinkimų? kaip anks- 
čiau būdavo. Sovietai, norėjo į
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lamento komitetų posėdžius ir 
>■ atskirų parti j ų suvažiavimus, ta- 

čiau vakariečiai nesutiko.
.Sovietai siūlosi įsteigti Vaka- 

y ’ tu'Berlyne: savo generalinį kon- 
. . sulatą, tačiau prieš tai labai ko

voja Bonos valdžia. Amerikos 
pasiūlymas įsteigti Rytų Berly
ne kultūros-informacijos centrą, 

-'sovietų buvo’atmestas.
Vakariečiai jau sutiko, kad 

vakarinės Berlyno zonos nėra 
laikomos atskiromis V. Vokie
tijos provincijomis ir nėra vai

ri durnos Bonos, vyriausybės, šia 
formule pabrėžiamos okupacinės 

„ sąjungininkų.teisės Berlyne. Va
lkatų Vokietijai tačiau duodama 
teisė ..parūpinti .komunistinėse 

........ šalyse .konsularines atstovybes, 
... kurios atstovautų ir Vakarų Ber- 

. . . lyno .reikalams. ., L...
SusitarimasMėl Berlyno klau- 

simų bus pagrįstas kompromi- 
sais. Kasdien yra šlifuojami ir 
išfyskinami • įvairūs sutarties 

'• teksto-niuansai. .Susitarimą ap- 
i Sunkina .ir'* tai, kad 'vakariečiai 

'•*',;hėpripežįsta Rytų Vokietijos 
-valstybės.'- ■’* > • •
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' SAIGONAS. — P. Vietnamo 
prezidentas Thieu pareiškė, kad 

- jis važiuotų ir į Hanojų tartis 
su, komunistais, jei ta kelionė 

, ,patarnautų taikai. Jis sutiksiąs 
. ir su šiaurės Vietnamu kartu 

būti . Jungtinėse Tautose.

ČIKAGA. — Su liepos mėne
siu* pasibaigė j ir garsieji Čika
gos Stokjardai, kurie buvo už- 
daryti, čia buvo suvežami1 gal
vijai skerdimui jau 106 metai. 
Jarduose dirbdavo, 40,000 
žmonių. Galvijų prekybos cent 
fas perkeliamas 50 mylių iš Či
kagos, kur susikerta greitke
liai nr. 55 ir nr. 80. Iš Stock 
Yards liko tik to paties pavadi
nimo restoranas ant Halsted ir 
.42 ir International Anjphithe- 

■’ater.

IŠ VISO PASAULIO

YAKUTAT. — Aliaskoj prieš 
38 dienas dingo lėktuvas, kuriuo 
skrido tėvas, 57 m. su 23 m. sū
num Gary Anderson, šis po 
tiek dienų St. Elias kalnuose, 
pasiekė civilizaciją gyvas ir svei
kas, tik 60 svarų plonesnis. Jis 
žygiavo pagal upę ir valgė auga
lų šaknis. Tėvas, jo manymu, 
irgi gyvas. Jis Įkrito į vandenį 
ir buvo srovės nuneštas, tačiau 
turėjęs gelbėjimo liemenę. Eks
pedicija tuoj išvyko tėvo ieškoti.

WALTHAM. — Massachus- 
sets buvo visuomenei atidaryti 
John F. Kennedy muziejaus do
kumentai, kurie meta šviesą į 
netolimą praeitį.

KAIRAS. — Egiptas susita
rė su vakarų . valstybių žibalo 
bendrove, kad ji pastatytų per 
Egiptą žibalo vamzdžių liniją iš 
Suezo į Viduržemio jūrą. Egip
tas pernai pagamino žibalo už 
70 mil. dol. Tai-yra dvigubai dau
giau, negu buvo pagaminta prieš 
karą su Izraeliu.-

BELGRADAS. — Jugoslavi
joje lankosi filmų aktorius Ri
chard Burton, kuris vaidins pre
zidentą Tito naujai gaminamam 
filme. Jį režisuoja jugoslavas 
Stipe Delic.

BEIRUTAS. — Saudi Arabi
ja uždraudė gyventojams augin
ti ar naudoti nestiprų narkotiką 
quat, kurį daugely arabų šalių 
gyventojai kramto ir ryja sul
tis. /

NEW YORKAS. — Du Beatles 
grupės nariai koncertavo New 
Yorke su kitais modernios muzi
kos artistais. Susirinko 40,000 
žmonių. Pelnas skiriamas Pa
kistano pabėgėliams šelpti.

TOKIJO. — Prie Japonijos sa
lų įvyko žemės drebėjimas, ku
ris sukėlė didelę vandenyno ban
gą, kuri gresia žemiau esan
čioms salų vietovėms.

Veža j Rusiją
Sovietų Rusijos gilumoje, 

prie Kamos upės, rengiamasi 
pastatyti didelį pramonės cen
trą, sulaukti iki 200.000 gyven
tojų. Čia numatomi gaminti 
dizeliniai sunkvežimiai, talki
ninkaujant. .. “kapitalistinei 
Amerikai”. Dabar į Naberež- 
nyje čelni miestelį jau kom
jaunuoliai . telkiami iš visos 
Sovietijos. “Komj. Tiesa0 birž. 
26 d. skelbė, kad laukiama ir 
Lietuvos komjaunuolių. Iš 
Lietuvos į Karnos upės pakraš
čius jau išvyko kelios lietuvių 
jaunuolių grupės. Liepos mėn. 
pradžioje lietuvių ten “triūsė” 
apie 60. Dabar jie stato mies
tą, vėliau gamins sunkveži
mius. Jie gauna 76 rb. stipen
dijos ir juos iš anksto ramina, 
kad nenusimintų, nes per ke
letą mėnesių jie būsią mūri
ninkai, betonuotoj ai, buldo- 
zerininkai, vairuotojai...
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Prezidentas Nixonas, atvykęs į Maryland© Andrews aviacijos bazės aerodromą sveikinasi su 
būsimu balsuotoju.

SUDANAS NEBANDO NUSILEISTI 
MASKVAI, ATŠAUKĖ AMBASADORIŲ

KHARTOUMAS. — Sudano prezidentas ^Inneiry šeštadienį 
pareikalavo, kad Sovietų Sąjunga tuoj pakeistu savo nedraugišką 
laikyseną Sudano atžvilgiu. Sudanas atšaukė 4savo ambasadorių 
Maskvoje ir Bulgarijoje. Tos abi valstybės kaltinamos kišimusi 
Į Sudano vidaus reikalus. Aukštas Sudano valdininkas pareiškė, 
kad Sudanas, atšaukdamas ambasadorius, duoda progą Maskvai 
ir Sofijai paaiškinti savo keistą laikyseną, o tada Sudanas nu
trauks su tomis komunistinėmis valstybėmis savo santykius. Su
danui nereikalinga esanti sovietų parama ir j u ^ginklai. Sudanas 
gaity-ginktų gautiy kur nori. ' ’ ~

Bulgarijos ambasada Sudane 
kaltinama tiesioginiu įsikišimu 
į sukilimo eigą. Bulgarijos am
basadoje buvę daromi planai nu
versti Nimeirį.

Pasaulio sostinėse galvojama, 
kad Maskva bet kuriuo metu nu
trauks santykius su Sudanu. 
Kartu pasibaigs sovietų techni
nė ir karinė parama. Sovietų 
technikai šiuo metu stato Suda
ne didelę džiovininkų sanatori
ją ir kitus projektus. Sovietų 
karininkai treniruoja sudanie- 
čius lakūnus. Sovietų raketos 
saugo Sudano rytinį pakraštį nuo 
Izraelio aviacijos. Raketas ati
traukus, pietinis Egipto frontas 
žymiai susilpnėtų.

Tai žymiausias sovietų politi
kos nepasisekimas arabų kraš
tuose nuo pat jų įtakos skleidi
mo pradžios. Įdomu, kad sovietų 
spauda kaltina ir Egipto prezi
dentą Sadatą, kad jis nepaspau
dė Sudano ir nepareikalavo su
stabdyti komunistų persekioji
mo. Egipto spauda tvirtina, kad 
Sadatas bandė paveikti Nimeirį, 
tačiau tas atsakęs Sadatui, kad 
komunistų partijos vadas prieš 
dvi valandas buvo pakartas.

Sudanas yra svarbus Egipto 
kaimynas, nes Nilas teka per 
Sudaną, jame prasideda. Kas 
valdo Nilo aukštumas, tas turi 
didelę galią Egipto gyvenime. 
Sadatui neparanku, kad Sudaną 
valdytų komunistai, panašūs į 
nepavykusio perversmo vadus. 
Pats Egiptas netrukus teis visą 
eilę svarbių valdžios narių, Mas
kvos draugų už sąmokslą prieš 
Sadatą.

Kada Libija, Egiptas ir Siri
ja, o kartu ir Sudanas, pabandė 
kalbėti apie federaciją, Maskva 
pareiškė savo nepritarimą. Ka
da arabai to nepaisė, Maskva pa
bandė nuversti Sadatą, o vėliau 
ir Sudano Nimeirį. Abu tie ban
dymą! nepasisekė. Sovietų po
litikai buvo suduotas didelis

(E) smūgis. Dabar prasidės tarp ko-

munistų ir Egipto bei Sudano 
vyriausybių arši kova. Kas ją 
ilgainiui laimės, sunku pasaky
ti, tačiau šiuo metu laimėjo Mas
kvos priešai.

Kinų kariuomenės 
vado pareiškimas 
PEKINAS. — Komunistinė

Kinija šventė savo armijos 44 
metų sukaktį ir ta proga užsie
nio svečiams, diplomatams ir vy
riausybės nariams kalbą pasa
kė kariuomenės štabo viršinin
kas Huang Yung šeng. Jis pa
reiškė, kad Amerika turi ati
traukti savo karines jėgas ne tik 
iš Vietnamo ir Formozos, bet ir 
iš visų kitų Azijos valstybių: 
Korėjos, Japonijos, Filipinų ir 
Tailandijos.

štabo viršininkas pakartojo 
seną Kinijos obalsį: “Kinija pri
siekia išvaduoti šventą Taiva- 
no žemę”. Amerika turi išvežti 
savo karines jėgas iš Taivano 
ir iš jūrų aplink tą salą. Tada 
Kinija gyvens su visomis tau
tomis taikingai abipusės pagar
bos principu. Jis pasmerkė ir di
dėjantį Japonijos iriilitarizmą, 
kurį organizuoją Amerikos ir 
Japonijos reakcionieriai.

Pasauliui gresia 
jaunimo ištižimas 
MASKVA. — žinomas sovie

tų mokslininkas Piotr Kapica įs
pėjo “Voprosy Fflosofiji” skai
tytojus, kad vis didėjantis žmo
nijos turtingumas ir daugiau 
laisvo laiko sukelia socialinių 
problemų — dvasinį supuvimą, 
jaunimo pasinešimą į narkoti
kus, pigią muziką ir lytinį iš
tvirkimą. Tas esą žymu kapita
listinėse šalyse, o gresia jau ir

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

tu-

su-

♦ Astronautai, pasikeldami 
nuo mėnulio, pagrojo tradicinę 
JAV aviacijos dainą, kurią 
rėjo įrekordavę juostelėje.

♦ Geležinkelio bendrovės
sitarė su jungtine transporto 
unija ir streikas prieš 10-tį ben
drovių vakar turėjo pasibaigtu

♦ Valstybės sekretorius Ro
gers pareiškė-spaudos konfefen* 
cijoj, kad Amerika pakeitė nuo
monę ir šiemet balsuos už komu
nistinės Kinijos priėmimą į Jung 
tines Tautas. Amerika balsuos 
prieš Tautinės Kinijos išmetimą 
iš JT, tačiau sutiks su daugumos 
balsu nutarimu.

♦ Iš P. Vietnamo buvo išvež
ta dar 2,990 amerikiečių karei
vių.

♦ Belfaste apie 1,000 
kareiviu iškrėtė įtariamu 
katalikų namus.

♦ Japonijos aviacijos

britų 
airiu

štabo 
viršininkas ir gynybos ministe
rijos aviacijos vadas abu pasi
traukė iš pareigų dėl karo avia
cijos lėktuvo susidūrimo su ke
leiviniu lėktuvu, kuriame žuvo 
162 asmenys. Karinio lėktuvo 
pilotas ir jo instruktorius, skri
dęs kitu lėktuvu, patraukti teis
mo atsakomybėn.

+ Pasitraukė Australijos už
sienio reikalų ministeris, kriti
kuojamas, kad nepasiuntė para
mos Pakistano pabėgėliams ir 
pražiopsojo Amerikos iniciaty
vą Kinijos santykių klausimu.

♦Newsweek skelbia, kad 3-čios 
armijos vadas gen. Connor su" 
mažino Įeit. Calley bausmę, skir
tą už Mai Lai skerdynes. Vietoj 
kalėjimo bausmės iki gyvos gal
vos jam sumažinta iki 20-30 me
tų kalėjimo.

♦ P. Vietnamo vicepreziden
tas Ky nebeturi vilties tapti kan
didatu, nes jo neendorsavo nu
statytas skaičius politikų. Juos 
paskyrė Ky konkurentas Thieu 
ir jie bijo jam prasikalsti.

socialistinėms šalims.
Dr. Kapica nurodė, kad jau

nimas nebebijo ateities, nesą si
tuacijų, kur jaunam žmogui tek
tų sukaupti valią ir jėgas. Ne
są kovos už būvį ir todėl atsi
randąs ištižimas, dvasinė depre
sija. žmogus nežinąs ką daryti 
su laisvalaikiu. Visa tai sudaro 
žmonijai pavojų, didesnį už ato
minę bombą.
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Plieno bendrovės 
susitarė su unija 
WASHINGTONAS. — Plieno 

darbininkų unija, pratęsusi 24 
vai. derybas su darbdaviais, nu
sitarė per tą laiką dėl naujos tre
jų metų darbo sutarties. Joje 
numatoma padidinti darbinin
kų algas 30%, arba visu doleriu 
per valandą. Padidėja ir visi 
algų priedai. Bendrovės po ilgų 
ginčų sutiko ir su infliaciniais 
pakėlimais, kada kainos vis au
ga. Algos tokiu atveju bus didi
namos automatiškai be jokių at
skirų derybų. Tuo būdu plieno 
darbininkų perkamoji galia ne
mažės, nors kainos ir kiltu.

Plieno įmonių delegacijos kal
bėtojas pareiškė po susitarimo, 
kad nauja sutartis neabejotinai 
prisidės prie Amerikos infliaci
jos; nes plieno bendrovės bus 
priverstos gerokai pakelti pro
duktų kainas.

Sutartyje numatomos prie
monės padidinti darbo našumą, 
kad įmonės galėtų pagaminti 
daugiau su tuo pačiu darbininkų 
skaičiumi. Produkcijos našu
mas labai esąs svarbus, kada iš 
užsienio vis daugiau gresia rim
ta konkurencija Amerikos plie
no pramonei.

Plieno įmonių vadovybės la
bai pesimistiškai žiūri į ateinan
čių mėnesių biznio perspektyvas. 
Streiko grėsmės išgąsdinti var
totojai, įvairios plieną naudo
jančios įmonės, prisipirko nema
žas plieno atsargas, kad galė
tų dirbti plieno liejykloms strei
kuojant. Dabar, nors darbinin
kai išsikovojo geresnes algas, 
jiems gali tekti pabūti kurį lai
ką be darbo, nes plieno užsaky
mai labai sumažėjo, kol pasibaigs 
anksčiau sudarytos vartotojų at
sargos.

Plieno bendrovės pranašauja, 
plieno kainas per ateinančius 
trejis metus teks kelti po 8% 
kasmet.

Laimėjo lietuvių 
treniruota Kuba

GALI. — Kolumbijoje vyksta 
Pan American Games-Amerikos 
žemyno valstybių sportininkų 
olimpiada. Joje dalyvauja ir ge
rai paruošti Kubos sportininkai, 
žaidynių sensacija buvo, kai ku
biečiai nugalėjo Amerikos krep
šinio komandą, rezultatu 73-69. 
Kubos sportininkai laimėjo me
dalius sunkumų kilnojime, šau
dyme ir irklavime, su bendru 
12 medalių skaičiumi, kada Ame 
rika turi 8 medalius. '

Kubos ir Amerikos sportinin
kai prieš rungtynes krepšinyje 
pasikeitė dovanėlėmis ir pakra
tė rankas. Kolumbijos stadijo- 
ne susirinkusi minia palaikė 
rungtynėse kubiečius. Kaip ži
noma, Kubos krepšinio trene
riais ilgus metus buvo pasižymė- 

Į ję Lietuvos krepšininkai, Bu
tautas ir kt.

Vakar astronautai, atlikę sa
vo pareigas; šiek tiek laiko su
gaišo žvalgydami mėnulio vietą, 
kur buvo nusileidęs paskutinis 
sovietų erdvėlaivis be įgulos, 
tačiau nuvežęs automatinę tiri- 
mų mašiną — Lunochodą. Buvo 
bandoma sovietų automobilio pa
liktas vėžes nufotografuoti spe
cialiomis kameromis.

Didžiausią dėmesį žemėje, 
mokslininkų tarpe, sukėlė ras
tas mėnulyje kristalo gabalas, 
kuris manoma yra buvęs origi
nalaus mėnulio paviršiaus dalis, 
susidaręs prieš miliardus metų.

Antrą ir trečią dieną astro
nautai pademonstravo mėnulyje 
prisitaikymą prie tenykščių są
lygų. Jie sunaudojo mažiau de
guonies, jų širdis ne taip smar
kiai plakė, kaip pirmą dieną. 
Antros dienos darbai buvo pra
ilginti 15 minučių ir astronautai 
sugrįžo į Falkoną turėdami de
guonies tik 11-kai minučių.

Astronautas Scott mėnulyje 
norėjo pademonstruoti, kaip to 
Ii galima numesti daiktus erdvė
je, kuri turi tik šeštadalį žemės 
traukiamosios jėgos. Jis, lyg 
disko metikas, apsisuko kelis 
kart ir išmetė jam jau neberei
kalingą įrankį. Jo; sukimosi jė
ga jį pati pervertė ant žemės. 
Pirmoje išvykoje abiejų astro
nautų Širdis plakė po 120-130 
kartų per minutę. Paskutinę 
dieną pulsas sulėtėjo iki 95 -pla
kimų per minutę, o-» '

Sekmadienį astronautų drąsą 
ir kelionės genijų pagyrė popie
žius Povilas VI-sis.: Jis gavo iš 
astronautų specialų • pasveikini
mą ir padėką už gerus linkėji
mus. •* ; ,

Aukštos premijos 
už komunistų vadus

SAlGONAŠ. ’Amerikos ir 
Pietų Vietnamo' vyriausybės nu
tarė paspartinti Viet Congo va- 
dovybės gaudymą Vietname ir 
paskelbė aukštas premijas už 
komunistų vadų sugavimą. Di
džiausia premija yra 3 milijonai 
piastrų arba 11,000■. dolerių, ši 
programa jau. pradėta keturiose 
Vietnamo provincijpse.:,Pinigus 
gaus policijos ar kariuomenės 
pareigūnai, sučiupę didžiuosius 
komunistų vadus, bus mokami 
pinigai ir' civiliams, kurių in
formacija prives prie komunis
tų arešto.

Už gyvų pagavimą suma bus 
dvigubai didesnė, negu negyvų. 
Spėjama, kad Viet Congo orga
nizacijoje dar yra apie 60,000 
įvairaus svarbumo vadų.

Reikia laukti
I

Vilniaus vykd. komiteto pir
mininkas Vyt. Sakalauskas štai 
ką papasakojo “Tiesoje” (lie
pos 13) apie sveikatos reika
lus Lietuvos sostinėje: “Gyven
tojai, laukdami priėmimo pas 
gydytojus, prarado daug bran
gaus laiko... Dauguma mies
to poliklinikų ir ligoninių pa
senusiuose pastatuose— jų 
remontui trūksta lėšų”. (Elta)

v
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

-  JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

TIK TIESOS KELIAS VEDA SVEIKATOM
Nuo prietarų visi grįžkime prie šviesos ir tiesos — 

tik tada tikėkimės geresnės sveikatos. Gyvenimo tiesa

šiandien ne kitokie esame, — ne 
mažiau už tų laikų babiloniečius 
prietaruose skęstame. Tiesa, 
mes juokiamės iš kitų — pvz., iš 
Indijos gyventojų, kad jie ten 
šventomis karves laiko, ir se
nesni žmonės jų mėšlu savo kū
ną tepa, tikėdamiesi atgauti jau
nystę. Taip juokaudami, mes 
kito akyje 
voje rąsto 
mes savo 
gatvėse ir
šunims teršti, ligas platinti, tar
si šuns atmatos kvepalai, vais
tai bei kitokios gėrybės. Prieta
rai surakinę mus prie šuns laiko 
stipriau, negu indą Indijoje prie 
karvės nešvarumų. Niekais lai
ką leisdami, mes neturime gali
mybės griebtis už būtinų mūsų 
ir mūsų vaikų gyvasties išlai
kymui darbų.
Mokslą atmesti — liguistas lieki 

šiandien mokslas toli medici-

Visokiausi prietarai visose 
srityse žmonėms kenkia daugiau, 
negu kalėjimai, baudžiavos ir 
vergijos. Prietarų vergija yra 
už visas vergijas baisiausia. Net 
ir pas kultūringus tų laikų ba
biloniečius vyravo medicinoje 
prietarai, štai kaip prietarin
gieji gydėsi nuo skrandžio skau
smų: pilvu negaluojantis vyras 
turi klauptis ant kelių ir ant jo 
kūno reikia pilti degantį sugrūs
tą cinamoną, o jei dar nepraei
na skausmai viduriuose — ant 
atsiklaupusio žmogaus pilti van
denį. O jei ir dar toliau jam 
skauda — reikia jis statyti ant 
galvos ir, jo žandus stipriai ma
sažuojant, skrandžiui sakyti: 
“Būk geras, būk gerutis — ne- 
skaudėk”.

Aišku, visi juokiamės dabar 
iš tokio babiloniečių gydymosi. 
Bet juokiasi tik tas, kuris pa
skutinis juokias. Juk ir mes dar

krislą įžiūrime, sa- 
nematydami. Juk 

namuose, kiemuose, 
parkuose leidžiame

SPECIALŪS BUŠAI į NAUJIENŲ PIKNIKĄ
Sekmadienį, rugpjūčio 15 dieną, specialūs CTA busai ves či- 

kagiečius j “Naujienų” Pikniką. Lygiai 12:00 vai. po pietų 
busai paims žmones nuo “Naujienų”, (18-tos ir Halsted gai
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 SL, 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 basas. Vietoj Califor
nia Ave., jis važiuos S. Western Ave. iki 71-mos, šia gatve pa
sieks S. Kedzie ir važiuos tiesiai i Bučo Sodą.

Iš pikniko busai išvažiuos 6:00 valandą vakaro.
Kelionėj Pikniką ir atgal (round trip) kainuos $2.50.

Kaip nuvažiuoti j NAUJIENŲ pikniką

^5 r*

Rugp. 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, 
einančius per Chicagos kanalą ir 
Desplaines River ir pasukti įkai-

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 79rtą kelią, 
87-tą kelią arba 95-tą kelią. Jie 
turi pasiekti Wen th worth Road, 
pervažiuoti jau suminėtus ka
nalus, pasiekti German Church 
Road ir įvažiuoti į Bučo

Kviečiame visus čikagiečius 
atvykti į NAUJIENŲ rengiamą 
pikniką.

Komisija Piknikui Ruošti

noje pažengė, bet mes mažai ta 
pažanga naudojamės, nes įvai
riuose prietaruose skęstame. Į 
Taip ir neįsileidžiame mes moks- ■ 
lo į savo širdies gilumą, nes mes 
esame perdaug užsiėmę šunies 
globa ar prietarų pildymu. Ne
suskaitomi būriai žmonių šian
dien be reikalo kenčia įvairias 
negales, nepriimdami šiandie
ninės medicinoj pažangos. Pa
vyzdžiui, daugumas žmonių su
serga viduriais per savo apsi
leidimą. štai jaunuolis paval
gė restorane sugedusios mėsos 
ir ėmė viduriuoti. Jis motinos 
sveiko maisto nelietė — neval
gęs. į darbą išbėgo. Dėl suge
dusio maisto susirgęs, turi gy
dytis, darbą praleisti ir kiše
nę be reikalo tuštinti. Užtai vi
si, kaip galėdami, stenkimės na
muose valgyti pusryčius.

Nutukimas — nesveikata
Dar kita negerovė mus var

ginga — tai nutukimas dėl per
sivalgymo. Jis neturėtų būti. Ir 
nesveika ir negražu būti perrie- 
biu. Nieko nekaltinkime dėl sa
vo nutukimo, imkime patys sa
ve nagan kuo stipriausiai: liau
kimės persivalgyti. Pradėkime 
baltymus, vaisius ir daržoves 
naudoti. Mielių su pieno milte
liais kasdien imkime vartoti, 
lengviau mums seksis numesti 
riebalų krovinį, štai prietarin
goji moteriškė susiriesdama 
tvirtina, kad ji negalinti suliesė
ti, nors ir labai mažai valgan
ti. Esą, ją tukiną net ir van
duo. Tų prietarų mumyse galo 
nesimato. Štai viena moteriškė 
nevalgo citrininių vaisių ir pami- 
dorų, nes jie jai perrūgštūs. Ki
tas ten vėl suvaip prietaruose 
įsirausęs tūno: jis vengia išger
ti saldaus pieno stiklą, nes pie
nas jam pakenkiąs dėl jo pakel
to kraujospūdžio. O čia lietuvė 
mokytoja tvirtina, kad jos vai
kas gali gerti arbatą tik iš mėly
no puoduko, ir jokiu būdu ne iš 
kitos spalvos tokio. Tad prašė- 
ji kitokios spalvos puodelio ne
duoti, nes visvien tada jos vai
kas arbatos negersiąs.

Ar reikia didesnio — ryškes
nio pavyzdžio, kaip mūsų net pa
mokyti žmonės, nepajėgdami 
prietarų atsikratyti, juos įskie
pija savo jaunajai kartai, štai 
ten kitos prietaringosios mamy
tės sūnelis vemia, kai tik jis pa
mato arbūzą ar agurką. O čia 
dar vienas, kuris žegnojas ne
galįs gyventi nepaėmęs liuosuo- 
jančiųjų vidurius vaistų. Tokių 
ir panašių prietarų kiekvienas 
mūsiškis turi ir savo drauguose 
dar daugiau jų pastebi. Taip ir 
sėjama prietaringumo sėkla mū
sų vaikuose. Prietaringųjų skai
čius mūsų tarpe yra begalinis, 
užtai ir begalinis yra žmonių 
vaitojimas, vargas ir ligos — 
daugumoje dėl mūsų pačių kal
tės.

Kovokime su savo tamsumu

Mes, kurie dar pajėgiame me
dicinos mokslo nauda bent kiek 
pasinaudoti, stokime darban už 
sveikesnę savo ir savo vaikų 
ateitį. Pradėkime save imti na
gam Imkime tikėti tiesa, kad 
vien per maistą negalima įvai
riausias negeroves apturėti, ir 
taip pat, vien per maistą nega
lima atsipalaiduoti nuo visų ne
gerovių. Maisto tinkamumas 
padės žmogui kovoje su įvairio
mis jo negalėmis. Tiek sveikas 
būdamas, tiek ligos ištiktas 
kiekvienas žinokime, kad mums 
reikia ketveriopo maisto. 1. Sta-

Automobiliy gamyboje anksčiau 
davo nuodingo dumblo, kurį nebuvo 
kur padėti. Dabar Fordo inžinierius 
Robert Murray iš Lorain, Ohio atra
do metodą tam dumblui išvalyti. Jį 

bus galima naudoti statyboje.

lilc-

bu pačių tamsumo niekais nu
eina, nes mes einame kreivais 
keliais. Mes vietoj sveiko — 
tvarkingo maitinimosi prade
dame dideles išlaidas daryti vi
sokiems “healthy food” išmis- 
lioj imams, visokiems nevą ste
buklingiems vaistams, visokioms 
netikusioms, menamai sveikatą 
apsaugančioms priemonėms, ku
rios taip gausiai dabar Besio
rientuojantiems žmonėms siū
lomos. O medicinos mokslas se
nai įrodė, kad kiekvienas žmo
gus gali išvengti blogos mity
bos, jei jis protingai naudosis 
paprastais maisto gaminiais. To
dėl pradėkime vartoti savo gal
vą ir stovėti ant savų kojų: pra
dėkime maitintis įvairiu mais
tu, ir tada mes galėsime iš gal
vos išmesti visokius su mityba 
susijusius prietarus iš savos 
galvos.

į Išvada. Prietarai yra lyg 
vartai į gražų sodą: jo grožio 
nepajusi tol, kol vartus atida
rysi. Mes visi vienas kitam lin
kime geros sveikatos, už tai pra
dėkime vienas kitam talkinti 
įvairių nenormalumų su valgiu 
surištų atsikratyme.

Pasiskaityti. Addle Davis: 
Let’s Eat Right To Keep Fit. 
New American Library.

tybinės medžiagos — baltymų 
pavidale liesos mėsos, varškės, 
sūrio ir kitų pieno išdirbinių. 2. 
mums reikia vitaminų — mine
ralų, pavidale citrininių vaisių 
bei jų sunkų, ir žalių lapų dar
žovių: kopūstų, salotų, salierų. 
3. Mums reikia riebaluose tirps
tančių vitaminų: A. D. E. K.... 
Tik riebalų, ypač gyvulinių, ne
sunaudokime perdaug — visi 
vaikščiokime be pagurklio, taip 
dažnai dabar pastebimo. 4. Mums 
reikia angliavandžių, tai yra mil- 
tinių-krakmolinių valgių, pavi
dale bulvių, duonos, tešlainių- 
javainių, tik nenutunkant juos 
reikia vartoti. Taip maitinda
miesi ir tvarkingai atkastą kąs
nį sukramtydami, mes galime 
tikėtis geresnės sveikatos.

Reikia pagalbos 
parašams rinkti
Marquette Parko Namų Sa

vininkų valdyba, įvairių komite
tų padedama, renka parašus po 
peticijom, kurios parodys mies
to vadovybei gyventojų nepasi
tenkinimą prieš FHA namų sta
tybą mažų pajamų gyventojams. 
Darbuotojai yra pasišokę surink
ti 10,000 parašų, bet daug dar 
trūksta iki šio skaičiaus.

Keli pasiryžėliai parašus ren
ka, bet jie jau yra pavargę, jiem 
bus sunku toks skaičius parašų 
surinkti. Pasirodo, kad šitas dar
bas yra nelengvas.

s Marquette Parke yra daug 
įvairių lietuviškos kultūros židi-

Pirmiausia turi tvarkytis tėvai nių. Ten stovi milijonus kai-
,T . . . . . ,. I navę religijos, mokslo, sveikatos,Negerai elgiasi tėvai, perde- => - » -

tai siūlydami vaikams vienokį 
ar kitokį maistą. Vaikui skiepy
kime gėrį savo pavyzdžiu, o ne 
smurtu. Jei vaikas per nevalią 
nurys kokį maistą ir juo nusi- 
bridins, jis vėliau metų metais 
to valgio iš tolo yengs, nors tas 
maistas ir geriausias būtų, štai 
kitas vyresniųjų blogas elgesys 
su savo vaikais. Tėvas savo ma
žą vaiką įmeta j vandenį, norė-j 
damas jį įpratinti plaukti. Vai- ‘ 
kas, žinoma, išsigąsta ir toliau' 
jis prie vandens nė iš tolo neina. 
Ir suaugęs į metus jis taip daro, 
sau visokeriopai kenkdamas. 
Panašiai esti ir su maistu. Jei, 
pvz., per klaidą suvalgysi suge
dusį kiaušini, vėliau metų me
tais net ir sveiko kiaušinio veng
si. Užtai reikia visada su saiku 
valgyti ir labai ■dabotis, kad su
gedusio maisto nepaimtum į bur
ną. Gamta mus apsaugojo nuo 
tokio elgesio: turime protą ir 
uoslę. Gyvulys taip nesveikai 
nesielgia, kaip- dažnai žmogus 
sau

kultūros ir kiti centrai. Turime 
parodyti, kad jie mums yra bran
gūs. Juos pastatėm savo pra
kaitu. Veltui atiduoti jų negali
me.

Mums reikia surinkti galimai 
daugiau parašų, kad mūsų tei
ses ginantieji galėtų parodyti 
gyventojų nepasitenkinimą. Jei 
neparodysime vieningumo, tai 
skaudžiai nukentėsime. Nelau-

l

ikime, stokime savo teisių ginti 
dabar, kad netrukus nebūtų per 
vėlu. Neturėsime ko kaltinti, 
nes tiktai mes patys būsime kal
ti. Kas gali prisidėti prie pa
rašų rinkimo, prašomas telefo-

maistu kenkia.
Menka mityba — 
vaistinei prekyba

nuoti Juozui Bagdžiui 434-3713.
Dabartiniai rinkėjai bus dėkingi.

Stasys Patlaba

Svarbus pranešimas
Šiuo pranešama visiems' 

Chicagos Našlių, Našliukių ir 
Pavienų Draugiško klubo na
riams bei narėms, kad pagal 
klubo nutarimą sekantis susi
rinkimas penktadienį, rugpjū
čio 13 d. neįvyks ir susirinki
mą turėsime tik rugsėjo 10 d. 
paprastu laiku Hollywood sa
lėje. Bet kas turi svarbių rei
kalų gali kreiptis į valdybą. 
Šiaip visi klubo reikalai bei 
pasiruošimai rugsėjo 19 d. pik 
nikui buv. Liepos darže ir tra
diciniam metiniam benketui 
spalio 17 d. Polonia Grove sa
lėje (kur pernai buvo) eina ge
roj tvarkoj. Taigi svečiai, vieš
nios ir klubo nariai prašomi 
šių subuvimų nepamiršti.

A. Jūsas

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

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas”

Spaudos-radio diena

PLB Valdybos vykdomasis vi
cepirmininkas Dr. Antanas But
kus praneša, kad Ketvirtoji Ben- 
druomenės-Spaudos-Radijo Die
na įvyks ateinančio rugsėjo mė
nesio 18 ir 19 dienomis Tabor 
Farmoje. Mich.

Susitikimo tikslas, kaip ir 
ankstyvesnėse tokiose dienose, 
bus pabendrauti ir pasikalbėti 
visiems rūpimais klausimais. 
Bendroji pokalbiu tema bus “Iš
eivijos lietuvių kultūrinis, vi
suomeninis ir politinis pasireiš-

šalia bendro simpoziumo esą 
numatyti ir atskiri seminarai ra
dijo ir spaudos darbuotojams. 
Radijo ir spaudos darbuotojai 
prašomi iš anksto pranešti, ar 
tų seminarų pageidauja, ar žada 
juose dalyvauti ir kokie klausi
mai turėtų būti keliami. Visais 
klausimais ir reikalais, PLB Val
dybai pavedus, prašoma rašyti 
vykd. vicepirmininkui Dr. Ą. 
Butkui adresu: 2370 Canterbu
ry rd., Cleveland, Ohio, 44118. 
TeL 216-932-9944.

Ketvirtoji Bendruomenės- 
Spaudos-Radijo Diena oficialiai 
prasidės šeštadienį, rugsėjo 18 
d., 1 vai. popiet.

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI

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

. Bučo sode, Willow Springs, III.

Chicago Savings
nd Liu Anociitiea

Nuo
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

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

«4C ARCHER AYENUE 
CHICAGO, ILLINOIS $0632 

PHONE: 254-4471

/O
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 
paid quarterly

2 Years Savings 
._ Certificate 
(Minimum $5.000}

^AFETYOF^
YOUR SAVINGS

INSURED
UP TO

S. $20,000.

| Jau išėjo seniai laukta
I " Juozės Vaičiūnienės knyga

I TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS _ 
i J 100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00. 
lįj Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui, 
į Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau-
I giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
I Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant

čekj ar Money orderį tokiu adresu:
| NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

Menkai besimaitindamas eina 
į vaistines ir visokias krautuves 
pirktis papildomo maisto, vita
minų, tonikų ir kitokių gerai be
simaitinančiam nereikalingų 
mažmožių. Jei tinkamai mai
tinsimės ir tinkamą maistą var
tosime, nereikės mums jokių 
priedų prie tokios mitybos.

% PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

'0 PER ANNUM

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

PER ANNUM PER ANNUM
Dėl savo pačių kaltės žmonės 

mažai žinių teįgyja apie die
tas ir virškinimą. Dar mažiau 
jie žino apie savo sveikatos pa
grindus. Iš senovės juos supą 
prietarai, neatsakančios tiesai 
mediciniškos teorijos — išve
džiojimai sunkina žmogui tinka
mai maitintis. Moksliškų žinių 
stokodami, mes nekreipiame dė
mesio į natūralų .savo kūno pa
jėgumą, prisitaikymo . galimy
bes ir kūno atsparumą. Tikrų 
žinių stoka veda mus į apsilei
dimą normaliam valgyme. Užtai 
mūsų norai būti sveikais dėl mū-

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE' 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

SlOe.OO MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and Loan'Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of th# Boird AArs. PHIL PAKEL, Preiident

6245 So. WESTERN AVE. - TEL. GR 6-7575
H O U R S i Mon. 12 P. M. to 8 P. X. Toes. 9 to 4, Tiara, i TH. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30
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ATOSTOGOS SAULĖTOJ manitoboj
Q 
o.

Kas naujesnio po šiaurės saule?

(Tęsinys) .
Grįžtant prie saulės ir oro! 

tinka pasakymas: “Kai Winni- 
pegas nusičiaudi, Clūcaga slo
gą gauna”. Grįžus į Chicagą 
čia buvo šalta 53 laipsnių nak
tis; Winnipege tą naktį tem
peratūra , buvo 40 laipsnių! 
Bet ten tokie rekordai tiek 
įprasti, kad niekas dėl to nė 
burnos neaušina. Kai floridie- 
čiai čikagieėiains užuojautas 
reiškia dėl “baisių speigų ir 
sniego pūgų”, tai manitobie- 
čiai čikagiečianis šiltų žiemų ir 
karštų vasarų nė kiek nepavy
di. Kelias dienas šios vasaros 
pradžioje ir jie turėję po 90 
laipsnių ir daugiau!

Winnipegas yra labai šva
rus, modernus ir judrus mies
tas, o lietuviai ir menonitai1 
padėjo jį pagražinti hortikul- 
tūros srityje —.pirmieji iš- 
puošdami savo namų kiemus 
mieste auginamomis gėlėmis, 
dekoratyviniais krūmeliais ir 
vaismedžiais, kurie, pasirodė, 
puikiai tarpsta ir gerus vaisius 
duoda; antrieji gerindami ir 
įvairindami daržininkystę savo 
ūkiuose provincijoje. Iki šiol 
manitobiečiai manė, ked ten 
gali derėti tik laukinės obelai
tės — crab apples.

KUR LIETUVIŠKAS 
DARŽELIS PATRAUKIA AKĮ

Ana, Vincas ir Elena Januš
kos savo namų kieme užsiau
ginę tikra botanikos sodo mi
niatiūrą, predominuojant rū
toms, lelijoms ir ko ne visoms 
Lietuvoje auginamoms obe
lims, kriaušėms, slyvoms ir 
agrastais. Kostas Strikaitis ne
spėjo nusipirkti namus 393 
Maryland gatvėje kaip jau su
siplanavo, kokius dekoratyvi
nius ir vaismedžius jis sodins 
savo kieme ir namų aikštėje ir 
kokių dar gėlių .reikės pasisėti. 
Toliau nuo Winnipego, už 60 
mylių Portage la Prairie mies
te Povilas į£ JųĮę^Liaukęvičiai 
prie savo namų (čia jie turi 5 
ar 6 namus, bet kitus išnuo- 
muoja) jau užsiauginę vešlių 
obelų, kurios jau antri metai 
duoda pe keletą ir kelioliką 
gražių nemažų obuolių, o Zig-

iinas Brazauskas savo pavyz- 
idingu dekoratyvinių medelių 
ir vaismedžių sodeliu yra viso-! 
je Manitoboje pagarsėjęs, daug 
atžymėjimų laimėjęs ir pas jį i 
dažnai pasitarti atvyksta pro-; 
vi nei jos hortikultūros specia
listai. Net ponia Ansul - Anzu- 
laitienė, kuri savo mezginių.! 
piešinių ir rankdarbių paro-l 
domis yra tiek pagarsėjusi, 
kad prizais, pagyrimo lakštais 
ir medaliais visos jos namelio 
sienos “sausakimšai” nukabi-l 
nčtos, tačiau ir savo gėlių bei 
daržovių darželį ji įsirengusi, 
kaip ji pati sako, “kad būtų 
kaip Lietuvoje!” šiuo metu 
pačioje Portage la Prairie vy
ko jos darbų 3 dienų paroda.

Grįžtant į Winnipegą, sena
sis ilgametis Naujienietis, bu
vęs CCF veikėjas Kazys ir He
len Beniušiai savo krautuvę 
tiek atnaujinę, kad veik nebe
pažįstama. “Under new mana
gement” iš antrarankės ra
kandų, indų ir senienų krau
tuvės padarytas tikras antikva- 
rijus. Mat, Kazys krautuvės 
vedimą pavedęs žmonai, o ši 
turėdama geresnę “biznio gys
lelę”, ją pritaikė biznio pagra
žinimui. Kaip iš didžiulės lan
go vitrinos matyti, krautuvė 
tikrai turtinga kristalo, porce
liano, metalo ir medžio išdir
biniais bei retomis senienomis. 
Beniušiai užaugino du sūnus 
Charles ir Bryan, abudu jau 
vedę ir turi gerus darbus, vie- 
nas Kanados rytuose , kitas 
vakaruose. Savo gražiai žmo
nai pavedęs biznį Kazys, turė
damas daugiau laiko, žada 
daugiau pasišvęsti draugiji
niam veikimui ir spaudai.

Vinipigiečiai kiek stebisi, ko 
tas čikagiškis vyskupas Briz- 
gys tiek dažnai Čia atvyksta ir 
ilgai vieši, nors čia dūšių gany
mui su seniais ir mažais vai
kais vargu būtų galima iki pu
sės tūkstančio priskaityti, o ir 
tie patys ne .visi jaučiasi pie
menų reikalingi..-Aną savait
galį Winnipego katalikai vys
kupo byčiuje prie Manitobos 
ežero turėjo pikniką.

Kai kurie karštesnieji kata
likai šneka, girdi, kaip būtų 
gera, kad Ponas Jėzus su geru

Winnipego miestas su provincijos seimo rūmais.

bizūnu ateitu i švento Kazi
miero bažnyčią, kurios apati
nėje salėje pasilinksminimai 
esą pasidarė skaitlingesni ne
gu pamaldos viršuje. Bet, iš 
kitos pusės, gerai, kad klebo
nas Bertašius, statydamas lie
tuviams palapinę dangiškiems 
reikalams, nepamiršo, ir šio 
pasaulio reikalų. Kur gi Win
nipego lietuviai galėtų pasi
meldę pasilinksminti, kai jų 
klubą raudonieji tebedomi
nuoja.

“KUR RIETUVIŲ
SENOVĖJ GYVENTA”...
Atrodo, kad nebeužilgo pa

našiai bus galima pasakyti 
apie keliasdešimt metų gyva
vusi lietuviu kaimeli Carberry’ 
Kalvose už šimto mylių į vaka
rus nuo Winniipego.

Carberry Hills kiekvienam 
lietuviui, ypač žemaičiui ir

menės ganėsi, nekalbant apie 
kiaulių ūkį ir skaitlingus viš
tų, žąsų bei kalakutų pulkus.

Carberry Hills lietuviai pa
sižymi nepaprastu svetingu
mu ir vaišingumu, nes svečią 
pavaišinti turi kuomi, o tokių 
prašaliečių retai čia kas teuž- 
kliūna, išskiriant rudenius, 
kai prasideda medžiojimo se
zonas. Zriikių ir stirnų čia pil
ni krūmai, nekalbant apie 
grybus kiaurą vasarą.

Deja, deja, įsi draugiškoje 
kaimynstėje glaudžiai susi
koncentravusi lietuvių ūkinin
kų bendruomenėlė pradeda 
tirpti... i Seniausi kaimelio 
stulpai - steigėjai JonasLiau- 
kevičius ir Giedraitis pasiryžę 
savo ūkius parduoti ir ieškoti 
Portage air Winnipege pirktis 
namu amžiaus rudeniui. Buvę v I
labai populiarūs Balčiūnai — 
Nikas savo ūkį jau pardavęs, o

LEGALŪS REIKALAI
Klausimas: — Esu papras

tas darbininkas. Jau daugelį 
metų laisvalaikiu darau įvai
riausius bandvmus. Esu įdė
jęs daug medžiagos, pinigų ir 
laiko į šį laisvalaikio užsiėmi
mą. Praeitais metais užėjau į 
vieną chemijos bendrovę nu
sipirkti man reikalingų, reik
menų. Ten man buvo duotas 
blankas, kurį turėjau užpil
dyti. Reikėjo išpasakoti visą 
savo gyvenimą ir išdėstyti ko
kią chemijos patirtį esu turė
jęs. Už poros mėnesių gavau 
atsakymą, kad man negalės 
parduoti sprogstamos chemi
nės medžiagos. Toks nutari
mas man padarė daug nuosto-

dzūkui, primena jų toli palik
tąją gimtąją šalį ir čia buvo 
įsikūrę apie geras tuzinas dar
bščių lietuvių4’' ūkininkų, paro
džiusių,. į'ką gali padaryti že
mės meilė. Tegul jų pasistaty
ti nameliai ir pastogės neįspū
dingi, bet jų laukai geru der
liumi “lūžte lūžo” ir kalvose, 
ganvklose bei krūmuose ark- O v
lių, raguočių skaitlingos kai-

Kajetonas jau į aną pasaulį iš
emigravęs... Žukauskai ir 
Virkečiai savo nuosavybes jau 
anksčiau likvidavę. Povilas 
LiaukevičiuSi savo stambųjį 
ūkį prie McGregor irgi parda
vės.

Carberry Hills kitame gale 
pavyzdingi ūkininkai Žemai
čiai (iš pavardės) ir Juozas 
su žmona Vera ir sūnum Vy
tautu Butkai - Butkevičiai, ir

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

lių. ne« negaliu baigti pradėto 
išradimo Ar galiu užvesti ir 
laimėti bvlą?

Atsakymas: — Iš paduotų ži 
nių negalima padaryti .aiškių 
išvadų. Byla visuomet galima 
užvestu bet klausimas ar ji 
bus laimėta, šiuo atveju, jūs 
turėtumėte jrodyti finansinius 
n uostoli us. Jeigu n uostoji us 
būtų galima įrodyti, tai pata
riama bvla užvesti.* u

Klausimas: — Gyvenam prie

MŪSŲ PIKNIKAI
Praeitą sekmadienį liepos 

25 d. laik raščio Sandaros pik
nikas Bučo darže labai gerai 
pavyko. Taip pat girdėjau, 
kad ir Brighton Parko Moterų 
Klubo piknikas Onos Bruzgu- 
lienės darže tą liepos 25 d. taip 
pat gerai pavyko ir padaryta 
daug pelno. Mat kai pasitaiko 
graži diena, tai piknikautojų 
visur netrūksta.

miestyje, turime nusipirkę 2,Dabar jau greit sulauksime ki- 
aukštų namą. Antrą aukštą i tų mums svarbių piknikų, ku- 
išjiuomavoine dviem metams.j rie reikia tikėtis irgi bus sėk- 
Prieš du mėnesiu sutartis pa-'niingi, nepaisant oro pranašų 
sibaigė. Bet dar prieš jos pa-'gązdinimų lietumi su perkūni- 
baigą mes pranešėme nuomi-’ja.
ninkams, kad jie turės mokėti 
$15.03 daugiau, jeigu norės 
name gyventi vlar vienerius 
metus. Jie prižadėjo priedą 
mokėti, bet jau du mėnesiai, 
o jie vis dar tebemoka seną 
nuomą. Kaip galima juos iš
mesti už prižado nesilaikymą?

Atsakymas: — Kai pasirašė
te sutartį su nuomininkais, tai 
ten buvo pasakyta, kad dviem 
mėnesiam prieš sutarties pa-

i Dienraščio Naujienų didžio
ji linksmybių iškilmė — pikni- 
jkas įvyks sekmadieni, rugpjū
čio 15 d., visiems žinomame 
|Bučo darže, o Eržvilko Drau- 
Įgiško klubo ir Žagariečių 
i Draugiško klubo piknikai Įvyks 
sekmadienį rugpjūčio 22 d. 
Eržvilkiečių bus Onos Bruzgu- 
lienės darže, o Žagariečių bu
vusiame Liepos darže. Taigi 
visi bei visos nuoširdžiai pra-

baigą reikės jiems įteikti pra
nešimą raštu apie didesnę nuo
mą. Jūs to nepadarėte. Jūsų 
sutartis automatiškai atsinau
jino dar vieneriems metams. 
Prieš sutarties pasibaigimą 
jūs turėjote pranešti jiems raš
tu, kad sutartis nebus atnau
jinta, jeigu norės pasilikti gy
venti, kad nuoma bus $15.00 
didesnė. Charles P. Kai
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šomi į visus piknikus gausiai 
atsilankyti. Po šių vėliau dar 
turėsime gražių piknikų, apie 
kuriuos bus pranešta per spau 
dą.

Miela vasarėlė greit prabėgs, 
tai ir vėl reikės lankytis mies
to salių parengimuose ir gy
venti tik prisiminimais kaip 
linksma buvo išvykose, lau
kuose ir giraičių medžių lapų 
pavėsiuose, kur skambėjo šir
dį kutenanti puiki lietuviška 
sutartinė. - A. Jusas

V.V^AVAV<VAWAW»ViWi;

SKAITYK ’•NAUJIENAS”
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indeliai
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais T ei. 421-3070
Įstaigos pietnose kiemas automobiliams pastatyti

Satkūnai prie McGregor . But
kevičiai šiandien yra pasidarę 
stambiausi “dvarininkai” gy
vulių ir paukščių skaičiumi, 
laukų didumu, bet ir to jiems 
neužtenka; jie jau nuomoja 
geroką dali savo kaimynų lau 
kų.

Kas nori šiame smogo, taršos 
ir triukšmo didmiesčių pasau
lyje patirti šventos ramybės ir 
priimtos pastoralinės aplin
kos palaimos, tevažiuoja į šiau 
rę, kur Civilizacija dar nespė
jo sugadinti.

(b. d.)
J. Pr.

KADA AMERIKA
"SUSILYGINS" SU

SOVIETU SĄJUNGA?

Cincinnati radijas paragino 
klausytojus įsivaizduoti, kad 
JAV-se įvyko šitokios staigme
nos:

Kiekvieno pajamų čekis su
mažintas 75%.

Nugriauti 7 iš 10 namų. 
Išjungti 9 iš 10 telefonų.
Paversti laužu 19 iš 20 auto

mobilių ir sunkvežimių.
Išardyta 14 iš kiekvienų 15 

mylių plentų.
Sunaikinta 40 mil. televizijos 

aparatų.
Į žemės ūkius grąžinta 60 mi

lijonų žmonių, kad būtų galima 
pasigaminti maisto tiek, kiek 
reikia.

šitokiai staigmenai įvykus, 
sakė minėtas radijas, mes gy
vensime taip, kaip dabar gyve
nama Sovietų Sąjungoje.

e Km a dieni, 
rugpiūčio 15 dieną,

BUCO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI. 
VISA LAIKĄ GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPIŪČIO 15 D. VISI KVIEČIAiMI Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ.
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Komunistai nelenktyniauja
Rusų okupuotoje Lietuvoje reikalai neina taip, kaip 

jie turėtų eiti. Kaip Sniečkui, taip ir Charazovui aišku, 
kad maisto vargu bus daugiau, negu kitais metais. Viena 
kita dirbtuvėlė gali atlikti nustatytas darbo normas, bet 
rusų okupuotos Lietuvos kolchozai neduos tiek javų ir 
pašaro, kiek Maskva pageidautų. Komunistinėje spaudo
je jau pradėta ieškoti tos nesėkmės kaltininkų. Vienur 
kalti neapdairūs kolchozų vedėjai, kitur kalti nepasta- 
būs kontrolieriai, beveik visur kalti įvairūs kombinato
riai, bet didžiausią kaltę verčia mokytojams, nepajė
gusiems išauklėti susipratusių ir atsakomingų komunistų.

Iš okupuotos Lietuvos paveržtuose spaudos pluoš
tuose matyti okupanto pastangos spausti kiekvieną dar
bininką, kad įjis sparčiau dirbtų, negadintų gaminamų 
prekių, prižiūrėtų mašinas ir stengtųsi pagaminti ge
resnes prekes. Iš įvairių okupuotos Lietuvos dirbtuvėlių 
išeina tiek daug broko, kad pasibaisėtina. Nepagamina 
tinkamų prekių ir lietuviški kolchozai arba sovchozai. 
Vienur nuplautas šienas supūva, kitur jis - padegamas. 
Vienur kriaušių visai nėra, o kitur obuoliai pūva.

Sniečkus paskelbė ir įsakė visuose kolchozuose įves
ti “socialistinį lenktyniavimą”. Tai reiškia, kad kiek
viename komunistų valdomame valstybiniame dvare že
mės ūkio darbininkai turi lenktyniauti. Vienas kolcho
zas turi lenktyniauti su kitu, vienas darbininkas turi pa
gaminti daugiau negu jo kaimynas. Lenktyniavimas 
įvestas ir miesteliuose esančiose dirbtuvėlėse. Spartuo
lius skelbia spaudoje ir apkabinę ja įvairiais medaliais, o 
atsilikėlius ir lėtuosius pašiepia, ragina pasispausti Nie
kad Lietuvos ūkių darbininkai nebuvo verčiami taip sku
bėti, kaip jie skuba “komunistinei statybai” pravedamo 
“socialinio lenktyniavimo” metu.

Yra ir kitų nesklandumų “tarybinės” Lietuvos ūky
je. Išleista nepaprastai daug valdžios instrukcijų, kurios 
trukdo vadovybei dirbti įprastą darbą, o ką jau bekalbi 
ti apie “lenktyniavimus”. Dar labiau reikalai susimaišo, 
kai po kolchozus pradeda slankioti rajonų ir apygardų 
paskirti prižiūrėtojai arba netyčia užgula kontrolieriai. 
Kolchozų vadovybė turi aiškinti atvykusiems kiekvieną 
įsakymą kodėl jis nebuvo vykdomas arba nepilnai vyk
dytas. Buvo bandomos nustatyti įvairių komunistų ponų 
ir ponaičių pareigos. Vietomis jos yra susipynusios , daž
nai vieno bėda verčiama kitam.

Apie kolchozo pirmininko svarbą Amerikos lietuviai 
sužinojo iš J. Lingio, buvusio Clevelande ir parašiusio 
“Kolūkio pirmininko” garbei “populiarų” šokį. Anks
čiau už panašius šokius žemės netekę ūkininkai šokėjams 
į pakinkęs paleisdavo šratų su druska, o šiandien tie šo
kiai šokami visoje “tarybinėje” Lietuvoje. Lingys, iki 
praeitų metų naudojęsis tiktai buto, maisto ir komunisti
nėmis kelionių privilegijomis, dabar jau apdovanotas ne 
tiktai “tarybinės” Lietuvos, bet ir visos Sovietų Sąjun
gos medaliais už nepaprastą pasidarbavimą rusams.

“Tarybinėje” Lietuvoje šiomis dienomis eina nepap
rastai įdomus ginčas dėl paties kolchozo pirmininko ir 
jo pavaduotojo pareigų. Pradžioje kolchozų pirmininką 
visur buvo jrusai. Jie buvo naujai steigiamų dvarų ir : 
juos suvarytų vergų viešpačiai. Jie įsakinėjo, kur gy
venti, kas daryti ir ko nedaryti. Žiauriausios baudžiavos 
laikais ponai rūpindavosi, kad vergai turėtų pastogę ir 
sveiko maisto. Bet naujai įsteigtų “komunistinių” dvarų 
ponai savo vergais visai nesirūpina. Pamažu kolchozų 
pirmininkai keičiami. Kolchozų priešakio statomi geri 
žemės ūkio darbininkai. Jie turi mokėti, kaip darbą pa
skirstyti ir derlių suimti. Pirmininko pavaduotoju paski
riamas naujai įsteigtos komunistinės dvaro jačeikos se
kretorius. Pirmininkas privalo vykdyti pavaduotojo įsa
kymus. Oficialiai atsakomingas už sėkmę ir nesėkmę yra 
kolchozo pirmininkas, bet dažnai tenka ir pavaduotojui 
nesugebėjusiam pirmininko laiku įspėti arba įtikinti.

Kostas Juškevičius, Lazdijų “Kibirkšties” kolūkio 
pirmininko pavaduotojas, įsitraukė į spaudoje kilusius 
ginčus dėl pirmininko ir pavaduotojo pareigų. Nupasa
kojęs, kas naujai ruošiamuose nuostatuose turėtų būti 
pažymėta ir ko nereikia, jis šitaip rašo:

“Nuostatus reikėtų sukonkretinti, nužymėti 
pirmininko pavaduotojo pareigas ir teises, jo padė
tį ir vietą kolūkyje. Jis — partinės organizacijoj 
sekretorius, tad nereikia jo paversti devyndarbių. 
O tokios tendencijos netrunka pasireikšti Nereikė
tų nuostatuose per daug akcentuoti pavaduotojo 
vaidmens vystant socialistinį lenktyniavimą. Su juo 
puikiai tvarkosi profsąjungos, vadovaujant respub
likiniams jų komitetams. Apie tai aiškiai sakoma 
profsąjungų įstatuose, žinoma, pavaduotojas ne
gali likti nuošalyje, turi domėtis socialistinių lenk
tynių eiga, teikti atitinkamą paramą”. (Tiesa, 1971 
liepos 20 d., 2 psl.)

Kolchozo pirmininko pavaduotojas Juškevičius aiš
kiai pasako, kad komunistai turi teisę kitus versti lenk
tyniauti, bet pats partijos sekretorius, kolchozo pirmi
ninko pavaduotojas, tose lenktynėse neprivalo dalyvauti. 
Jis nori, kad net ruošiamuose nuostatuose ši išitis aiš
kiai būtų pasakyta. Kolcohozo pirmininko pavaduotojas, 
kaip partijos sekretorius, gali įsakinėti net pačiam kol
chozo pirmininkui, kas daryti ir ko nedaryti; jis gali įsa
kyti kada pradėti lenktyniavimą ir kada jį baigti, bet 
pats pirmininkas ir kiti pareigūnai turi turėti galvoje, 
kad paties sekretoriaus į lenktyniavimą neįtrauktų.

į■; ■

Kostas Juškevičius elgiasi Lietuvoje, kaip Rusijoje 
elgiasi visi komunistai. Jie verčia darbininkus lenkty
niauti, bet patys į tas lenktynes neįsitraukia. Jie atėmė 
iš Lietuvos ūkininkų žemę, kad patys galėtų naudotis 
žemės vaisiais. Jie įvedė žiauriasią vergiją, kurią vadi
na “socializmu” ir “komunizmu”. Ne darbo žmonių ger
būvis jiems rūpi, bet priemonės išsilaikyti valdžioje ir 
išnaudoti darbininkus. U.

KAZYS ŠKIRPA

(Tęsinys)

Naujas tikslas ir aplinkybės

Tikslas, kurį, netekus valsty
binės nepriklausomybės, visi lie
tuviai, ištikimi Tėvynei Lietu
vai, turi savo galvose ir nešioja 
savo širdyse yra savaime aiškus: 
laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atstatymas.

Tai yra visai natūralu, nes 
mūsų tauta, nežiūrint Sov. Rusi
jos okupacijos ir bolševikiškojo 
teroro, tebėra gyva. O gyvą tau
ta, kuri siekia išlaikyti savo gy
vybę, kelti savo materialinę ge
rovę ir vystyti savo tautinę kul
tūrą, išsižadėti laisvės negali. 
Lietuvių tauta ir praeityje ne
kartą prarasdavo savo laisvę ir 
valstybinę nepriklausomybę, bet 
savo geriausiųjų sūnų didvyriš
ku pasiaukojimu prarastąją 
laisvę ir valstybinę nepriklauso
mybę vėl atgaudavo. Atgausi
me savo laisvę ir nepriklausomy
bę ir šį kartą. Tik kiekvienas 
lietuvis tenepasiduoda nei ma
žiausiam abejojimui ir tenesvy- 
ruoja. Visi stokime į kovą už 
savo laisvę ir nepriklausomybę 
su tokiu pat ryžtumu ir pasiau
kojimu, kaip kad darė mūsų tė
vų tėvai. ‘Jie senovėje buvo su
kūrę dar didesnę ir galingesnę 
Lietuvą, negu ta, kurios mes ne
tekome.

Esamoji ir ateityje numato
ma tarptautinių santykių rai
da teikia apčiuopiamą pagrin
dą tikėti, kad mūsų troškimas 
nėra vien tuščia svajonė, čia 
pravartu nors trumpai peržvelg
ti minėtas aplinkybes.

Visų pirma tenka konstatuo
ti, jog valstybių sienos toje Eu
ropos dalyje, kur mūsų Tėvynė, 
dar galutinai nėra nustatytos. 
Jos net nevadinamos valstybių 
sienomis, o laikomos interesų 
riba (Interessengrenze) tarp 
Vokietijos ir Sov. Rusijos.

Kaip jau anksčiau buvo mi
nėta, Lietuva pateko į Sov. Ru
sijos Įtakos zoną ir neteko vals
tybinės nepriklausomybės dėl 
dviejų svarbesniųjų priežasčių: 
viena, dėl to, kad buvusieji mū
sų politikos vairuotojai laiku ne
susiorientavo tarptautinėje pa
dėtyje ir padarė fatalinių klai
dų, ir, antra, dėl to, kad Sov. 
Rusija išnaudojo susidariusią 
jai palankią karinę bei politinę 
padėtį ir pastatė antrąjį mūsų 
kaimyną — Vokietiją — prieš 
: įvykusį faktą. Sov. Rusija, pa
sinaudodama tuo, kad Vokietija 
buvo labai Įsitraukusi Į karą su 
kitomis didelėmis Vakarų Eu
ropos valstybėmis, okupavo Bal

tijos valstybes, taigi ir Lietuvą. 
Ši okupacija buvo padaryta prieš 
Vokietijos valią ir jos realius in
teresus Baltijos valstybėse.

Valstybės — ne tik Europoje, 
bet ir kitur iki šiol Lietuvos ir 
kitų Baltijos valstybių prijun
gimo prie Sov. Sąjungos forma
liai nėra pripažinusios. šiaurės 
Amerika net viešai pareiškė, kad 
tokio prijungimo ji nepripažįs
tanti ir apie tai formaliai noti- 
fikavo net pačiai Sov. Rusijai. 
Vokietija gi šiuo metu tik prak
tiškai skaitosi su įvykusiu fak
tu, nes turi kitų jai dabar daug 
svarbesnių, gyvybinių interesų. 
Dėl Pabaltijo valstybių okupa
cijos ji nenori gadinti savo sant- 
tykių su Sov. Rusija. Bet, kiek 
yra žinoma, Vokietija jokių for
maliu aktu nėra susirišusi sau 
rankų ateities galimybėms.

Pažiūra į tautą
Tauta yra žmonių bendruome

nė, kurios narius jungia rasė, 
kalba, papročiai, bendra kultū- 
rinė-socialinė praeitis ir vienin
gas noras išlaikyti savo tautinį 
individualumą. Ji sudaro visos 
žmonijos dalį ir turi su visomis 
kitomis tautomis lygias teises 
egzistuoti, naudotis gamtos gė
rybėmis ir progresuoti; vysty
ti savo tautinę kultūrą, augti 
be klestėti ir tokiu būdu daly
vauti visos žmonijos progrese.

Bet minėtas teises tauta turi 
išsikovoti ir išsikovojusi jas iš
laikyti. Vien eilinio, kasdieninio 
darbo savo būviui pagerinti ne
užtenka. Reikalinga ir santy
kiuose su kitomis tautomis ap
ginti savo tarptautinę padėtį.

žodžiu, tauta, kuri nori išsi
laikyti, kaip gyvas organizmas, 
yra jos gyvybės išlaikymo in
stinkto stumiama nuolatos veik
ti ir kovoti, ši kova yra amžina. 
Ją dažnai vadinama kova už tau
tos laisvę. Iš esmės gi tai kova 
už tautos fizinę ir dvasinę egzis
tenciją.

Tokiam natūraliniam tautos 
išlaikymo akstinui reikia suda
ryti tokias sąlygas, kad jis nuo
lat būtų gaivus ir stiprėtų. Tai 
politikos uždavinys. Visa tai 
pasiekiama ne tada, kai atskirų 
tautos narių kūrybinė veikla yra 
dezorganizuojama, skaidoma bei 
slopinama, bet tada, kada sie
kiant bendrųjų tautos tikslų ji 
visomis priemonėmis ugdoma ir 
tinkamai derinama. Tik tokiu 
keliu eidama tauta nepaisant ar 
ji skaičiumi būtų didelė ar ma
ža, gali išvystyti visą savo kū
rybinę energiją tam, kad lai
duotų savo egzistenciją, sukur
tų savo kultūrą ir prisidėtų prie

bendrosios žmonijos pažangos. 
Taip suprasta tauta yra savotiš
ka bendruomenė, kovojanti už 
savo egzistenciją ir lygybę san
tykiuose su kitomis tautomis.

Pažiūra į valstybę
Čia turima galvoje tik tauti

nė valstybė, nes Lietuvių Akty
vistų Frontas siekia atstatyti 
etnografinę Lietuvą. Pirmoje 
eilėje jis remsis pačios lietuvių 
tautos kūrybine energija.

Valstybė savaime nėra joks 
idealas. Ji yra tik priemonė tau
tos gerovei kriti ir jos tautinei 
kultūrai vystyti. Esamomis 
Tarptautinėmis ir socialinėmis, 
sąlygomis valstybė yra galin
giausia ir didžiausia organizaci
ja patikrinti ir įgalinti minėtų 
tikslų siekimą. Todėl kiekviena 
tauta stengiasi turėti savo vals
tybę, o jos netekusi — kovoja, 
nesigailėdama didžiausių aukų 
už jos atstatymą.

Praktiškai žiūrint, o nevado
vaujantis vien tautinėmis am
bicijomis, atrodo, kad turėtume 
sutikti, jog ne kiekviena tauta 
gali turėti savo valstybę. Ją ra
cionaliai gali sukurti tik tokia 
tauta, kuri yra pakankamai pa
siruošusi ir sugebanti savaran
kiškai valdytis ir kuri tikrai įga
lina krašto gyventojus saugiai 
tenkinti savo dvasinius ir ma
terialinius reikalavimus — iš
vystyti reikiamą pažangą. Prie
šingu atveju valstybė tampa tik 
našta pačiai tautai. Tuomet tau
ta nusivilia savo valstybę, jos ne- 
bebrangina, nustoja, ryžtingu
mo ją ginti ir dėl to ji valstybės 
netenka ir pati pakliūva, kitos 
tautos globon ar net priespau- 
don. Lietuvių tauta parodė, kad 
ji sugeba gyventi valstybiniu 
gyvenimu. Tam įrodyti užtenka 
prisiminti didelę pažangą, kurią 
Lietuva padarė per nepriklauso
mo gyvenimo laikotarpį visose 
gyvenimo srityse.

Didelės ir mažos tautos
Iš esmės visos tautos, nežiū

rint jų didumo, turi lygią, teisę 
egzistuoti. Toks yra jau gam
tos įstatymas. Skirtumas pasi
reiškia tik tos teisės vykdyme.

Didelė tauta tarptautiniuose 
santykiuose nusveria daugiau, 
negu maža. Negalima sakyti, 
kad tai būtų neteisinga, nes di
delė tauta yra ir daugiau at
sakinga už bendros taikos išlai
kymą ir apskritai už visos žmo
nijos likimą. L

(Bus daugiau)

BUY U.S.
SAVINGS
BONOS
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Užmirštoji Dievo gatvė
10

Prastai gaus valgyti ir, svarbiausia, kad 
jam už visą tą vargą nebus atlyginta. Tur 
būt, negaus nė vieno dolerio už visos die
nos darbą...

Nebuvo šykštus Edis. Užkliuvęs už 
šeimos istorijų jau nebegalėjo nė pats be- 
atsikvėpti. žodžiai birte biro, kaip lapai 
rudenį po stiprios šalnos, vėjui papūtus. 
Man kartais būdavo sunku viską ir besu
prasti, nes su anglų kalba aš šlubuoju, ga
lima sakyti, ant abiejų kojų, nors, žino
ma, jau kitiems ir nesigiriu. Moku, kaipgi 
nemokėsi, bet kas bent kiek kalba lietu
viškai, aš visada pereinu į pokalbį savo 
gimtąja kalba. Moku aš savo pokalbio me
tu, jei tai eina anglų kalba, ir apgauti. 
Tada aš leidžiu kitai pusei tik kalbėti, o 
aš tik linkčioju galva, apsimesdamas, jog 
viską gerai suprantu. Kitas mane net yra 
pagyręs, jog su anglų kalba pas mane vi
sai neblogi reikalai. Žinoma, jei jie mane 
paegzaminuotų, jau visaks ir ir pasibaigtų. 
O. K. Man čia ir prisiminė net vienas nuo
tykis Stepo Viščiaus užeigoje. Vienas se
nosios kartos lietuvis pasisakė, jog jis kal
ba ir lenkiškai labai gerai. Taip gerai, 
kaip ledą krimsdamas. Tada Stepas įsiter
pė: “O kaip lenkų kalba vadinamas le
das?” Lenkų kalbos žinovas kiek parau
do. Pagalvojo, pagalvoja, bet atvirai pri- 
soipažino: “Ot ko nežinau, tai nežinau”.

Mums visiems, kurie tai girdėjome, buvo 
gardaus juoko.

Man taip blogai šįkart neatsitiko. Ne- į 
buvo reikalo Edį drąsinti vien tik galvos 
linkčiojimu. Juozas Sutkus perdaug nebu
vo užimtas darbu prie baro, sekė mūsų 
pokalbį ir kur baigėsi mano anglų kalbos 
mokėjimo riba, mums pavertėjaudavo. 
Išversdamas ir tai, ką aš norėjau dėl aiš
kesnio supratimo jo dar paklausti.

O Edis visai gerai žinojo visus, iš kar
tos į kartą besitęsiančios grandies sumez
gimus. Rodos, tai skaitė, kaip iš Evange
lijos teksto, nė kiek nesuklupdamas ir ne- 
nuklysdamas į kokius šunkelius. Taip, tar
si, anuomet Abraomas pagimdė Izaoką, 
Izaokas pagimdė Jokūbą, Jokūbas pagim
dė Nataną. Toliau tą Evangelijos tekstą 
nebereikėjo tęsti. Juk Natanas tai buvo jis 
pats, Edis. Yra jau ir penktosios kartos 
gimęs vyras Edis junjoras. Bet kol jis dar 
nekalba, nėra kas ir apie jį kalbėti.

Tas jų senuolis, visos jų giminės Ame
rikoje pirmasis Abraomas, vadinosi An
tanas. Jis gyvenęs savo vedybų metu arti 
Morgano gatvės. Ten jam begyvenant gi
mė, užaugo ir ištekėjo jų duktė Dora — 
Dorotėja. Ji ištekėjo už savo kaimyno, 
čia jau gimusio lenko, bet padoraus 
žmogaus. Jų sūnus, jo tėvas, vedė vėl lie
tuvaitę amerikietę. Taip iš jo pasakojimo 
atrodė, lyg maišomas tų tautybių kraujas 
būtų lyg pilstymas iš stiklinės į stiklinę. 
Jis jau būsiąs kaip ir progresą padaręs, 
vengęs amerikietę airiškos kilmės, žinoma, 
jis negalvojo, jog tai būtų padaręs ne pa-

I gal kartose pasikartojantį paprotį. Jo 
Į žmona labai jam esanti gera. Geri, juk ir 

visi airiai. Jie irgi katalikai, taip pat daug 
įtakos turį Amerikos gyvenime. Jų patro
no, švento Patriko dieną švenčia visa Či
kaga. , Juk airių kilmės yra buvusių ir 
Amerikos prezidentų. Čikagos miesto gal
va, meras Richard Daley, irgi airių kil
mės. Jis ir Bridgeporte tarp lietuvių gy
vena ir net su jais bendrauja. Ne tik bend
rauja, bet per sūnų ir susigiminiavo. Sū
nus vedė lietuvaitę. Čia iš Bridgeporto, iš 
Union gatvės, netoli šios užeigos. Jei aš 
jam netikįs, tai galis tai patvirtinti ir užei
gos šeimininkas, Juozas Sutkus. Tuo, ką 
jis sakąs, esą galima tikėti. Kaipgi neti
kėti — jų ir vestuvinės apeigos buvo atlik- 

Į tos lietuvių švento Jurgio parapijos baž
nyčioje. Tų šaunių vestuvių pažiūrėti ir 
jiedu su žmona ėję. Buvo labai daug mies
to diduomenės sugūžėję. Policija tvarkė, 
net gatvės judėjimas turėjo būti sustab
dytas..

Paskui, kai aš paklausiau, ar jis dar at
simena savo mirusi senuolį, Edis iš nuste
bimo net akis išplėtė. Kaipgi, argi jis ne
sakęs, kad senuolis gyvas. Gyvas ir dar 
stiprus. Dvi žmonas į kapus palydėjęs, 
jau ir su trečia trisdešimt ketvirtus metus 
laimingai gyvenąs. Vaikštąs tvirtai. Jam 
nė lazdos dar nereikią. 0 gal dar nepasa
kojęs, jog jo senuolis buvęs geras muzi
kantas. Tebeturįs ir muzikos instrumen
tus. Dar kartais susigalvojus ir pagriežti. 
Tik jam rodosi, kad jo pirštai jau sustin
gę. Per muzikos stygas smičių traukiąs

labai jau lėtai... Ir melodija išeinanti to
kia graudžiai liūdnai ištęsta. Grojąs se
nuolis ir armonika, bet tie sustingę pirš
tai, matyt, kliudą jam groti smagiai ir 
greitai. Kažkaip jo rankose ir armonika 
verkianti. Nėra tankaus takto. Prie tokio 
grojimo nebūtų galima šokti roc’roll ar 
rumbą__

Taip užsikalbėjęs Edis visai nesiskubi
no į namus. Praėjo valanda, dvi, o jis 
vis dar sėdėjo prie baro. Sėdėjo neveltui. 
Išgėrė jau kelintą stikliuką, vis juos nu
plaudamas buteliu alaus. Pats sakėsi, jog 
jam nesą ko skubėti. Turįs laisvą nadarbo 
dieną. Ir žmona juk ne viena namuose. 
Jiedu juk turį, kaip jau sakęs, sūnų. Nors 
jis dar nevaikštąs, nekalbąs, bet žmona 
jau su juo mokanti susikalbėti ir be žo
džių. Kai motina jį kalbinanti, jis šypsosi 
ir nebeverkia. Kuomet jis supamas ima 
šypsotis, tada ir motina šypsosi jam tuo 
pačiu šypsniu.

Diena buvo karšta, o čia vėsioje patal
poje buvo smagu pakalbėti. Ir Edis tikrai 
dar daug ką turėjo papasakoti apie gerąjį 
senuolį. Kuomet jis buvęs mažas, tai jo 
visas kelio galas buvęs pas senuolius. Ten 
Žaidęs, valgęs, net dažnai ir miegodavęs. 
Pas senuolius ir prie lietuviškų valgių pri
pratęs: kirtęs riebius kopūstus nuo se
nuolio neatsilikdamas. Geriausias jam iš 
visų lietuviškų valgių buvęs kugelis. Kuge
lis ir į “keiką” kiek panašus. Toks pat 
minkštas, tik nesaldus, bet riebus. Paskui 
žinoma, jis ir neužmiršdavęs to skanumy
no. Nors ten “keiko” negaudavęs, bet se

nuolis išeinant visada, nors ne daug duo
davęs ir pinigų. Už juos pirmiausia ir 
pirkdavęs “kėiko”. Valgęs dar nugerda
mas su “koka-kola’’. Taip esąs pripratęs 
prie tų valgių, jog ir dabar, kai nueinąs į 
gerą lietuvių restoraną, Healty Food pas 
Bičiūnienę, ar pas kitą lietuvį, tai į valgių 
sąrašą visai nežiūrėjęs iškart paprašąs ku
gelio su rūgščia grietine.

Jau ir paaugliu būdamas nepamiršda- 
vęs pas senuolius nubėgti. Kartais net rei
kalas buvęs būtinas. Pasitaikydavę kur 
vakare su draugais išsitrenkti, suvėluoti. 
Tada jau neidavęs pas tėvus, o pas senuo
lius. Tėvas, sako, bi jodavęs, kad Edis 
nepasektų jo pėdomis. Neužsimanytų 
vesti dar vaiko metuose, kaip jis pats bu
vo padaręs. Vos septynioliktus metus pra
dėjęs su dar jaunesne vienais metais mer
gaite taip meilėje buvo įkaitę, kad pabėgo 
į tokią pat karštą Meksiką ir ten vedė. To
dėl ir dabar, kai jis kartu pasirodė su sū
numi, niekas jo nelaiko Edžio tėvu, o tik 
vyresniu jo broliu. Pas senuolius visuomet 
prasiverdavo durys, nors ir po vidurnak
čio ir tuo baigdavos jo negrįžimo istorija.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti 
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

chirurgija 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

UK. rtitK 6KAXU 
rniolliMN oukvcuN 

wcil /ist SlKEfel 
utims; rthmiocK 

K«ZiGL;
UllbO VALANDOS; 

rirniaoicniais ii kė^vutau. A—7 vaL, 
AtiuakU, priiKlaaie/ų uuo i—a, tree, 

ir sestau. uu.ua susitarus.

Raz. Gi 3-U6/3

DRe We Me tiSlN - fclSlNAi 
aau^ckua 1k muihky LHauS 

GimeKOlOGINE CMikURGlJA 
6132 bo. Keozie Ah, WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
siiiepia, sKamoinn ML 3-UUU1.

Dr. A JENKINS
GYUYiOdAO IR CHiKUKGAS 

3644 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS;

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 
Irec. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tsL: Portsmouth 7-6000 
Rezid. toltfu GArden 3-7278.

vai.

Ofiso teU.HE 4-1818 arte K£ 24JQH 
Rezidencijos; PR 6-9801

DR. J. MAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 7l$t STREET 

VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 2 iki 8 v. p. p.j anirad. ir netvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
2618 W. 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: .antrad, nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai, nuo 5—7 vaL vai.

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
TeL: 925^296

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadierų 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu Laiku 

pagal susitarimų.

liai — 4 
daugiau kaip 4 milijonai avių 
ir 10 milijonų kiaulių. • •

raguočių

usioa gėlės ir vau

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna

2047 W. 67th PL WAibrook 5-806311

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

ii Įvairiu itstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882— . . . . . . . . . .

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
— *

Visos programos iš W0PA,

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — Šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629
---------

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
įsKeiia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą puoliką 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: t

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 Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kainą 1.00 doL

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 dol.

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 doL

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, 
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje 
širdyse.

naujienos,
1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

ir

tod tH our ▼jldlife depend o«

Japonijos imperatoriaus rūmai ir sodai yra aptverti aukšta akmeny 
tvora.’ Joje dažnai pradeda augti piktžolės. Čia matomi trys sodi

ninkai ravi, j ims reikia ir šiokiu tokiy alpinisto sugebėjimu.

PASIBAIGĖ STOKJARDŲ
KRUVINOJI ISTORIJA

Praeitą savaitgalĮ buvo ga
lutinai uždarytos garsiosios 
Chicagos skerdyklos, kurių 
ilgoje kruvinoje istorijoje ir 
lietuviai yra liūdnai pagarsė
ję. Nors buvo garsinami kaip 
masinės mėsos produkcijos 
^stebuklas”, tačiau vienas jau
nas rašytojas Upton Sinclair i 
jas pažiūrėjo iš kitos pusės ir 
savo knygą “Džiunglės”, kaip 
pats vėliau prisipažino, para
šė “dažnai per savo ašaras ne
begalėdamas matyti”. Toje 
nepaliaujamoje, dienas, nak
tis be pertraukos vykstančioje 
skerdynėje autorius Įžiūrėjo 
pačių žmonių dalią...

vaiz- 
sker- 
savo

džiai aprašydamas pačią 
dynių eigą, Sinclair 
“Džiunglėse”, atidengė ir ne
maža tokių dalykų, kurie sker 
dyklų administracijos buvo 
griežčiausiai slepiami, kaip 
antai slaptuosius “daktaravi
mo” kambarius, kuriuose bū
davo “gydomos” pagedusios 
mėsos... Jis aprašė, kaip tuo
se kambariuose dirbo darbi
ninkai, kurių kojos būdavo 
chemikalinių rūgščių suėstos. 
Jis taip pat viešai iškėlė pa
šnabždomis sklidusias kalbasi 
apie darbininkus, Įkritusius i 
didžiulius % verdančius katilus, 
iš kurių išeidavo Į pasauli snie 
go baltumo kiaulių taukais 
■flard)... Tokiose sąlygose 
nemažai vargšų lietuvių atei
vių padėjo kurti Ameriką.

Prezidentas Theodore Roo
sevelt buvo paskyręs specialią 
komisiją Sinclair knygoje iš
keltiems faktams patikrinti ir 
pats vėliau autorių pasikvie
tęs i Baltuosius Rūmus pasa
kė: “Mr. Sinclair, neturite rei
kalo man pasakoti apie tuos 
pakuotojus. Aš pats jų paruoš 
tą mėsą esu valgęs būdamas 
kariuomenėje Kuboje”. Kny
gos ir komisijos rezultate buvo 
išleisti federaliniai Įstatymai, 
kuriais buvo nustatyta pagriež 
tinti sanitariniai reikalavimai

gyvuliams skersti ir mėsai 
ruošti.

pa

Vienais metais 18 
milijonų! gyvulių

Stok j ardai savo didžiausio 
pramonės išplėtimo buvo pa
siekė 1924 metais, kuriais bu-

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71«t STREET 
Ofiso telef/ HEmlock 4-2123 
Rezid. tel»»G Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimų. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123.1 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

As a tire rotates on a wet-

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
'NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Too heavy a foot and 4r,e.. 
breaks will lock. If iiid, 
haooene, lift off fne. brakes

dyklų “sutemos”; 1962 metais 
bepaskersta nepilni 4 milijo
nai, 1970 metais tik milijonas, 
o 1971 m. besitikėta apie700, 
000, jei skerdyklos būtų vei
kusios iki metų galo.

Didžiosios mėsos pakavimo 
firmos pradėjo iš Chicagos iš
sikelti jau nuo 1950 metų ir įsi
kurti arčiausiai ten, kur gyvu
liai auginami.

Šiandien skerdyklų tvartai 
ir kiemai prižėlę vešlia žole, 
pastatai apleisti ir juose begy
vena karveliai, žvirbliai ir mu
sės. Planuojama visą tą rajo
ną nuvalyti, išvesti gatves ir 
statyti gyvenamus namus; 1^ 
akrų plote darbai jau pradėti.

Jeigu nori būti sveikas, 
dabar yra geras laikas 
į pikniką atvažiuoti ir 
su draugais pabuvoti

Naujienų piknike, rugpiūčio 15 
dieną Bučo sode,

"NAUJIENOS” BOLŠEVIKAMS
yra Rakštis jų akyse

HELP STRENGTHEN 
AMERICA'S PEACE POWER 
BUY U.S. SAVINGS BONDS

WALTER- J. ZAJAUSKAS-ZACK
Gyveno 5240 No. Winthrop Ave., Chicago, HL

Mirė 1971 ii. liepos 31 d., 7:10 vai. vakaro, sulaukęs 57 metų am
žiaus. Gimęs Cicero, Illinois.

Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Patricia Wehrmann, žentas 
Charles ir Karen, 3 anūkai, motina Della Zajauskas, sesuo Lillian Ko
walczyk, švogeris Vincent, brolis Bill Zajauskas, švogerka Marie ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 So. 50 Ave., Cicero, HL
Trečiadįenį/ rugpjūčio 4 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kop

lyčios į šv. Antano parapijos bažnyčią; o po gedulingų pamaldų, ku
rios prasidės 9530 vai., bus laidojamas Lietuvių Sv. Kazimiero kapi
nėse. - ..--.A -■ <

Visi a. a. Walter J. Zajauskas-Zack giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
dukterys, motina, brolis, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktorius A. Petkus. TeL 863-2108.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

ROY R. PETRO (PUTRAJ 
525 Sc. Harlem

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
iEVERLY HILLS GELINYČLA

REMETTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAŪJIENO S E” Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-C

TtYAS IR SŪNŪS

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

4*

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

EUDEIK1S
SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LA1D0JDI0 ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YAris 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONBD KOPLYČIOS
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
IL
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS H t, 336 psL__
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl............................ .•............ ..
M. Zosčenko, SATYRLNES NOVELĖS, 199 psl. ______ ___ _
Liudas Mikšys, IŠ .ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIETUVA, 
699 puslapiai __L_......................................... ...........—1..______— $12.00
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 273 psl. ________ S4.00
J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA, 154 psl.....  S1.50
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. --------------------
Juozas Švaistas. PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. ______________
Prof. P. Pakarklis, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI _______ ______________ ___ _______________________
Prof. P. Pakarklis, POPIEŽIŲ BULĖS KRYŽIUOČIAMS, 70 psL 
Prof. P. Pakarklis,, SENASIS PRŪSŲ TEISYNAS, 31 psl. _____
Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ___________
Prel. J. B. Končius, ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS, 404 psl. S5.00 
Prel. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, angliškai, 211 psl. S4.00 
Juozas Strolia. LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS, 176 psl. ______ $2.00
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika. 152 psl. ---------- ------  $2.50
Stasvs Santvaras, ATIDARI LANGAI lyrika, 167 psl. ___ ______ S3.00
Bronius Raila. DIALOGAS SU LIETUVIAIS. 560 psL __________ $7.00
Pulgis Andriušis, RINKTINIAI RAŠTAI, 263 psl----------------- ;---- S5.00

ChKK your fire, fraction t. 
fires have no £rip on wet roads

ALLCW exha etoppii^“ 
distance- between cere 
and do'nf overtake if 
There puddles ahead 
or (f the vehicle in front
is creating a side 5pW« /[
Pd rvThesitate to stop and / 
WĄt -fcr lie Oto to quit. . >

$5.00
S4.00
S2.00

$1.50
$1.00
$5.00
$1.00
$1.50

$2.00 
$1.00 
S .50 
$3.00

SLOW DOWN 
ty off the. ^5

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKT)

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
. DALYSE

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Aras 7-3401

1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: Olympic 2-1003

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: Y Aras 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. 
649 EAST 162nd ST. 
South Holland, Illinois

Phone Commodore 4-2228
Phone COmmodore 4-2228
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, Ji pripažįsta, kad labai ver
tinga ir reikalinga yra instituci
ja — Lietuvių tautinių šokių 
institutas. Ji šio instituto dar
bus gerai pažįsta, supranta ir 
šiam institutui statę taip pat

1 reikalavimus. O šie reikalavi
mai labai Įdomūs. Į instituto su
dėtį turėtų Įeiti patys tvirčiausi 
tautinių šokių žinovai, aktyviai 
šiuo metu bedirbą su tautinių 

. šokių grupėmis. Liet, tautinių 
j šokių institutas turėtų nuolatos 
veikti, pianuoti, studijuoti šo
kius, paruošti jų aprašymus, tar- 

; tis su šokių grupių vadovais. 
Ypač gerai išmąstyti tautinių 

j šokių švenčių repertuarą, šokių 
į parinkimą, grupių sudarymą ir 
‘ pan.
i Tautiniu šokių šventės esą tu
rėtų būti spalvingos, šokiai pa
renkami tokie, kurie dar nėra

Didžiuosius darbus pradedame. Kad taip visi gera širdimi, kaip kad J. Rastapkevičius — šventės rengimo našta | publikai nusibodę, Įdomūs. Šven- 
žymiai sumažėtu — sako dr. L. Kriaučeliūnas IV taut, šokiu šventės pirmininkas J. Rastapkevičius, per LTš , . , i'tronV+'n not
institutą įteikiamą Tautiniu šokiu šventei auką. Iš kairės! dešinę: LB Šviet. Tarybos pirm. J. Kavaliūnas, R. Zoto-IBperiUHIH.. Į rauKuIia DcC 
vienė, Br. Jameikienė, I. Šilingienė — kursu vedėja, Br. Shctas — inst. pirmininkas, kanadietis ūkininkas J. Ras-■ ir vyresniojo amžiaus “senimo” 
Itapkevičius ir dr. L. Kriaučeliūnas — IV taut, šokiu šventės pirmininkas. V. Noreikos nuotrauka i Up^s kurios būtų graži at-

‘ rakcija šventės visumoje.
Galina Guobienė ypatingą dė

mesį kreipia Į teisingą ir me
nišką tautinio šokio išpildymą. 
Ir tautiniai šokiai yra menas; o 
jų geras išpildymas turi žavėti 
žiūrovą.

Ji turinti savo pažiūras Į da
bar veikiantį Liet, tautinių šo^ 
kių institutą, jo sudarymą, jo 
darbo apimtį ir pan. Bet tai jau 
kita būtų tema, kaip ji sako, ir 
šie klausimai diskutuotini tau
tinių šokių grupių visų vadovų.

Gerai, kad žmonės sielojasi. 
Tuo tarpu patanmai ir sumany
mai juk darbui nepakenkia, o tik 
gali išeiti Į naidą.

Kada meno vadovai rūpina
si tautinių šokių repertua-

JURGIS JANUŠAITIS

, KURIAM SPARČIAI RUOŠĖMĖS
Kai daugelis iš mūsų poiisiau- šimtą valandų, šoko ne polkas, 

jame, pamiršę, kad dar taip ne- bet mokydamiesi gražiųjų tauti- 
senai gyvai virte virė mūsų kul- nių šokių, norėdami tapti tauti- 
tūrinis gyvenimas, visokeriopa nių šokių mokytojais. Ar gi tai 
veikla, tai ne vienas visuomeni
ninkas, švietimo darbininkas, 
•politikas, suka galvas, o ką gi 
‘duosime išeivijos lietuviui va
sarai pasibaigus, ką duosime se
kančiais metais didesnio, pras- 

. mingesnio.
Pačiuose karščiuose štai V. Jo

nyno vasarvietėje, Chesterton, 
Ind., nuo liepos 5 iki liepos 16 d. 
37 entuziastai jaunuoliai šoko

ne vertas dėmesio Įvykis. Liet, 
taut, šokių institutas, LB Cen
tro Valdyba, Ketvirtosios tauti
nių šokių šventės pirmininkas 
dr. Kriaučeliūnas aukojo laiko 
ir energijos, kad tautinių šokių 
mokytojų gretas papildžius jau
nais mokytojais. Dalinai^ o gal 
ir visai gerai pavyko. Išleistuvė
se jauniausiais ir vyresniaisiais 
busimaisiais mokytojais gerė- 

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
(T tomas, 1962 iri. 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 S2.0C.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, Ill.

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, UI. 60629. • Tek WA 5-2787 

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

. ........... ....................................................................................... I..... .................. '..1. HUI

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tek 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
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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 
Į arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
I siųsti tokiu adresu: ____

AV ZX V X Al V K7,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
- - - - ' J..... .. '

josi Instituto pirmininkas Br. 
Shotas, kursų vedėja L šilingie- 
nė, LB švietimo Tarybos pirmi
ninkas J. Kavaliūnas, Ketvirt. 
taut, šokių šventės pirmininkas 
dr. L. Kriaučeliūnas ir kiti, kad 
štai jaunųjų mokytojų gretos 
stiprėja, kad jie ateityje puo
selės lietuvių tautinio meno žie
dus, kad jungs jaunimą Į sam
būrius, kad tautinių šokių šven
tės dar ilgai išliks.

O tai graži pradžia Į IV tau
tinių šventės ruošą.

Išleistuvėse sutinkame suval
kieti ūkininką Juozą Rastapke- 
vičių, iš Kanados, tabako au
gintoją. Susižavėjęs mūsų jau
nimo darbu, tautinių šokių gro
žiu, jų prasmingumu ištraukia 

—Neapvilsime jūsų. Išmoktus tautinius šokius — tuos gražiuosius mūsų 
kultūros žiedus perduosime karty kartoms — sako naujoji tautiniu šokiu 
mokytoja, priimdama iš kursu vedėjos I. Šilingienės baigimo diplomą. Vi

duryje Liet. taut, šokiu instr, pirmininkas Br. Shotas.
V. Noreikos nuotrauka

iš kišenės penkių šimtų čeki ir 
per Instituto pirmininką ji Įtei
kia dr. I.. Kriaučeliūnui, kad 
būtų šokių šventės darbai leng
viau Įveikiami. Tai bene pir
mas stambesnis aukotojas, dar
gi nuoširdus lietuvis ūkininkas, 
kuris savo derliumi dalinasi ir 
su kultūriniuose baruose bedir
bančiais.

Union 
tauti- 

Galina 
Galina

Apie šokių šventės institutą 
plačiai ir ilgai kalbamės gražio
je Gintaro vasarvietėje, 
Pier, atostogaudami, su 
nių šokių tvirta žinove 
Guobiene iš Detroito.
Guobienė vadovauja garsiajai 
tautinių šokių grupei “šilainė”, 
kuri savo tautiniais šokiais ste
bina Detroito didžiuosius ame
rikiečius, politikus ir visuome
nininkus jų suruoštose dideliuo
se parengimuose, “šilainė” savo 
gražiu tautiniu šokiu daug kar
tų atskleidė svetimiesiems ir 
Lietuvos kultūrą, tautinį meną 
ir ne kartą kalbėjo apie jos var
gus okupacijos metais, dabarti
niais laikais.
Galina Guobienė ir Trečiosios 
tautinių šokių šventės rengimo 
metu buvo viena iš asistenčių 
vyr. meno vadovei Jadvygai Ma
tulaitienei. Taigi apie tautinius 
šokius, jų šventes ir jos žodis 
labai vertingas ir Įdomus. Kai 
Į vasarvietės kiemą atsielina va
karo tyla, tada su šia Įdomia 
moterimi ir tautinių šokių žino
ve ištisas valandas kalbamės 
liesdami Įvairias tautinių šokių 
bei švenčių ruošimo problemas.

rais, šventei ruošti komiteto pir
mininkas dr. Leonas Kriaučeliū- Į vna? dvieju savaičių u' ' 
nas žada pasiekti Kanadą, ap- gorns. Juodu abu yra prisiekę
lankyti lietuvius ūkininkus — 
tabako augintojus. Jie kaip tik 
žada savo gražiu Įnašu parem
ti ir artėjančios Ketvirtosios 
tautinių šokių šventės darbus. O 
gražų pavyzdį, kaip minėjome, 
padarė kanadietis ūkininkas Juo
zas Rastapkevičius.

Apie artėjantį didesnės apim
ties įvykį sugrįšime dar ne kar
tą ir šio dienraščio puslapiuose.

} Only you can 
i PREVENT 
FOREST FIRES

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių. Reikia

DICTAPHONE TYPING AND 
GENERAL OFFICE

REX CHAINBELT. INC. 
2200 So. Wolf Road 
Desplaines, Illinois 

Phone: 827-0002

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

TRUMPAI
___ _

— Barbara Valiukėnas yra I 
Southwest News Herald laik-l 
raščio korespondentė. Ketvir
tadienio laidoje tilpo reporta
žai mokyklų niokymo ir auk
lėjimo klausimais su švietimo 
vadovų bei apylinkės organi
zacijų įgaliotinių pareiškimais. 
Ten taip pat korespondente 
dirba Jorūnė Jęnikaitė. Laik
raštis dažnai paliečia apylin
kės lietuvių reikalus ir aprašo 
platesnio masto lietuviškus 
Įvykius.

— Antanas 
ir Marquette 
instruktorius, 
koordinatorium ruošiamo mu
zikos ir dainų festivalio, kuris 
Įvyks rugpjūčio 19 d. Soldier 
Field. Jis registruoja tų sričių 
grupes ir pavienius muzikos 
bei dainos mėgėjus to festiva
lio programai. Ruošia Chica- 
gos Parkų distriktas.

— Anatolijus Dapkus grižo 
i Cicero lietuvišką apylinkę. 
Jis yra daugeliui vietos gyven
tojų pažįstamas, nes1 ilgą lai
ką turėjo drabužių valymo ir 
pataisymo biznį Liberty na
muose.

Giedraitis, Gage 
parkų muzikos 
yra . paskirtas

— Stanley. Juška yra Brigh- 
tos Parko apylinkės jaunųjų 
skautų vadovas. Jo grupės 
skautai turėjo Įdomią iškylą 
su vežimėlių rungtynėmis, ku
rias suorganizavo ir pravedė 
Vilius Puleikis.

— Vida Viščiūtė, 700 West 
31st Str., šiemet baigus Marijos 
aukštesniąją mokyklą, liepos 
6 dieną išvyko dviejų metų stu
dijoms i Minneapolis, Minn. 
School of X-Ray Technique. Ji 
yra duktė Stasės ir Stepo Viš- 
čių, kurie labai rūpinasi savo 
vaikų išmokslinimu ir geru iš
auklėjimu. Vida yra gabi 
moksle ir veikli lietuvių jauni
mo organizacijose.

— Vincas Urbonas ir Jonas 
Stuikys liepos 31 dieną išvyko 

Į Į Rudenų vasarvietę Horris— 
, dviejų savaičių atosto- 

žuvautoj ai V. Urbonas, nors 
yra jau pensininkas, bet dar 
dirba 3 dienas savaitėje pas 
Joną Badauską užeigoje 3238 
So. Halsted, Bridgeporte.

— Arūnui Dagiui, baigusiam 
Chicagos Circle universitete 
matematiką, leista užimti pro 
fesoriaus padėjėjo vietą, o ne 
profesoriaus vietą, kaip tai 
buvo pažymėta šių metų liepos 
29 dienos Naujienų žinutėje.

— Jonas Badauskas, gyv. 
3238 So. Halsted St., su savo 
žmona Bernice ir visa šeima 
nuo rugpiūčio 2 d. Išvyksta prie 
Wiscansin’o ežerų atostogų.

— Ona Dambrauskienė, gyv. 
1019 W. 32 gatvė su savo vyru, 
pagal lietuviškas tradicijas 
šauniai atšventė savo vardines 
liepos 25 d. Jie laikosi .Lietu
voje Įsigyvenusio papročio 
švęsti vardines iškilmingiau, 
negu gimtadienį. Prie svečių 
stalo dalyvavo nemažas būrys 
jų šeimos artimųjų.

"NAUJIENOS” KIEKVIENODARBO ŽMOGAUS
DRAUGAS ir bičiulis

SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemi — Pardavimvl

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZAN AU SKAS, Prezidentas '

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia-7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

! DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS—BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE . V

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

BUTU 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, III. 
TEL. — 257-5542

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS ' Tel. CL 4-1050

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (rerr.odeliuoju) senus namus, 

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

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms,

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

-Call: Frank Zapolft 
" 3208% W. 95th St.

GA 4-3654

A* & L, INSURANCE a REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Te L YA 7-5980 •

■ ■ — ■------- ,------------- . /

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tai.: REpobllc 2-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

r. X liu. gyvybės, svei
katos ir biznio.

V IHImolcė-
y-/ limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 - 

REMSITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE*’

i SUGALVOTA — PADARYTĄ
SVEIKAS MEDINIS modernus vi

duj, graži gatvė, arti Maria HS„ dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly
pas. S18.600.

9 KAMBARIŲ MŪRAS/ Patogi rie
tą, rami gatvė, arti parko. $18,950.

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

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

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

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

1% AUKŠTO 20 metų mūras. Gra
žūs 2 butai, uždari pušų porčiai. nau
jas stoeas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas. platus 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. HE 7-7200

2 PO 4 MŪRINIS, sklenac ir„lMSfo- 
”ė. centrinis šildymas, garažas, Brigh- 
ton ParVp, . • : . i ; y ?

2 PO 5 MEDINIS ir. Šri i a tuščias 
sklvnac 41-rn» ?*• Camnbell ‘

PUIKUS BUNGALOW, iren^as 
^klen^s. garažas.. Tuoi galima, užim
ti 77-fa nrio California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ- ir 2 butai 
Rri^hfnn Parke.

3 BŪTAI ir biznio patalpa Mar- 
nvote ^arke.

VALGYKLA sn namu ir visais įren- 
rimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390 ; :

6 BUTU MŪRINIS,, gerame stowje, 
hiatus sklvnas. seros pajamos. 54 įr 
Dampn anvlinkėi. — 838.000.

LABAI GERAS 10 butų mūras .2 
’nfomobilin mūro smražas. Marquette 
Parke. — Tik $89.000. : rt'

10 BUTU, mūras, alum, langai, šil. 
?azu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500. J

AUKŠTO 12 metu mūrini?.' ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvpas. Apylinkė 47tos Ir 
Pulaski. $37.500. .7

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
ru. aluminiiaus langai, 2 automobiliu 
garažas, Marquette Parke.' Tik 
828.900.

NEKIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321 7 ,

SAVININKAS PARDUODA
12 butu moderniai įrengtą mūrinį na
rna 5 metu. Skalbimo mašinos ir 
džiovintuvai, šaldvtuvai, oro vėsin
tuvai virimui pečiai. 15 mašinų vie
ta. Daug visokių patogumų. $24.000 
pajamų metams. Kaina S176,000.

2532 So. 58 CL. Cicero.
Tel. 863-2231 ... '

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N»mu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus Ir perrtatau senus vL 
su rūšių namo apšildymo pečius Ir 
ilr-conditioning 1 naujus ir senus ns- 
mus. įrengiu vandens boilerius tr 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai Ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir

> užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICI 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tun*-ups Ir ♦. I.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-93

"NAUJIENOS” KIEKVIENO.
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS


