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IZRAELIS SUTINKA PASITRAUKTI NUO SUEZO
ASTRONAUTAS IŠLIPS IŠ LAIVO
HOUSTONAS. — Vakar Apollo astronautai turėjo 4:20 po 

pietų, atsiplėšti iš mėnulio traukos ir pradėti kelionę j žemę. Prieš 
tai astronautai paliko mėnulio orbitoje 78 svarų satelitą su įvai
riais aparatais, kurie turi veikti bent metus laiko. Jie siųs į 
žemę žinias apie mėnulio trauką, magnetinius ir elektrinius laukus.

Astronautų mėnulyje palikta 
branduolinė stotis ir 25 mil. dol. 
vertės aparatai jau siunčia į že
mę įvairias žinias apie radiaciją, 
mėnulio drebėjimus, atmosferi
nius pasikeitimus ir solarinius 
vėjus. _

ši astronautų kelionė laikoma 
didžiausiu ir svarbiausiu pasau
lio istorijoje moksliniu ekspe
rimentu. Houstono erdvės cen
tras pataisė anksčiau skelbtą ži
nią ir paskelbė, kad astronautai 
parsiveža tik 175 svarus mėnu
lio akmenų ir smėlio. Anksčiau 
nurodytas svoris buvo praneštas, 
įskaitant ir dėžes, kuriose ak
menys sudėti.

Išvykę iš mėnulio traukos as
tronautai turi astuonių valandų 
poilsio periodą. Iš centro astro- 
nadtams buvo patarta paimti 
miegą žadinančių tablečių, ta
čiau Scott nurodė, kad šioje ke
lionėje lakūnai dar jokių table
čių nenaudojo ir galvoja, kad 
jų nereikės naudoti. Jie visi tu
ri gerą apetitą ir gerai miega.

Prieš nusileidimą astronautų 
šiandien laukia dar nelengvas 
žygis, šiandien 10:29 vai. ryto 
Worden atidarys erdvėlaivio an
gą ir išlips iš laivo lauk. Jis tu
rės, prisilaikydamas ant erdvė-, 
ląivio esančių rankenų, nužy- 
gruoti 15 pėdų iki foto kam e- 

_rų, iš kurių jis išims filmus. 
Worden turės ta kelionę pada
lyti du kartus. Kiti astronau
tai irgi bus- apsirengę erdvės 
drabužiais,, nes laive irgi nebus 
tuo metu deguonies. •

Škotai darbininkai 
užėmė dirbtuves

CLYDEBANK. — Škotijos 
laivų dirbtuvių darbininkai oku
pavo dydebank laivų dirbtuves, 
nors įmonė paskelbė jas užda
ranti dėl bankroto. Darbininkų 
unijos, vadovaujamos kelių ko
munistų partijos narių, toliau 
bando dirbti, ieško naujų už
sakymų ir apeliuoja į visuome
nę, prašydamos paramos.

Clydebank laivų statyklos 
garsios visame pasaulyje, čia 
buvo statomi garsieji Cunard 
laivų bendrovės laivai “Queen 
Elizabeth”, “Queen Mary” ir kt. 
Kada įmonės vadovybė paskel- 

•fbė uždarysianti dvi laivų staty
klas, darbininkai pakėlė didelį 
triukšmą, nes ir taip toje Škoti
jos dalyje bedarbių ir virš 10%.

Konservatorių vyriausybė at
sisakė paremti laivų pramonę ir 
darbininkų nepasitenkinimas nu
kreipiamas ir prieš valdžią Lon
done. Pramonės ministerio John 
Davies bute, Londone, šeštadie
nį sprogo bomba, kuri apgriovė 
pastatą, nors nieko nesužeidė, 
nes pats ministeris ir jo šeima 
buvo iš miesto išvykę.

Darbininkai patys palaiko įmo
nėse tvarką, su jais bendradar
biauja buvę formanai ir tarnau
tojai. Kai kurie darbiečių poli
tikai pritaria Clydebank darbi- 

■ ninkama ir sako, kad tas laivų 
dirbtuves jau seniai reikėjo na
cionalizuoti.

SAIGON  AS. — Aviacija su- 
naikino Kambodijoje du kaimus, 
kuriuose komunistai smarkiai 
gynėsi ir trukdė P. Vietnamo ka
riuomenės žygiui.

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Atsto- 
vų Rūmai nutarė nutraukti Ame 
rikos užsienio paramą Graikijai 
ir Pakistanui. Graikijai para
ma nutraukiama, nes ją valdo 
karinė diktatūra, kuri neleidžia 
demokratinių laisvių. Pakista
nui, — nes jis žiauriomis prie
monėmis bando užgniaužti ben
galų sukilimą Rytiniame Pakis
tane. Graikijos valdžia jau pra
nešė Amerikos karo laivynui ne 
pradėti statybos darbų Kretos 
saloje, kur buvo suplanuotas 
amerikiečių kareiviams pramo
gų centras, ligoninė ir viešbu
čiai.

MASKVA. — Sovietų Sąjun
goje važinėjanti Amerikos ne
grų grupė, 11 asmenų, pateko į 
nemalonumus. Jiems buvo atim
ti foto aparatai ir filmai. Jų ke
lionių vadovui atimta viza. De
legacija nori. nuvažiuoti į Bi- 
robeidžaną, kuris laikomas žydų 
respublika. Inturistas nenori 
delegacijos ten vežti. Negrai 
kreipėsi į premjerą Kosyginą, 
bet iš jo atsakymo negauna. Ne
grų grupės vadovas dr. Metthew 
pareiškė, jog jis pažadėjęs New 
Yorko. rabinui Kahanei patikrin
ti, kaip gyvena sovietų žydai, ta
čiau sovietų pareigūnai nelei
džia jam su žydais susitikti.

NEW YORKAS. — Mirus Ma
dison Square Gardens prez. Phi
lip Levon, Illinois degtinės kont
rolės komisija toliau žada tyri
nėti Levirio vaidmenį Illinois 
arklių lenktynių stadionuose. 
Levinas buvo milijonierius, jis- 
valdė New Yorko krepšinio klu
bą Knickerbockers, ledo ritulio 
klubą Rangers, keturis arklių 
lenktynių stadionus, daug vieš
bučių, prekybos centrų ir gyve
namų namų. Prieš rinkimus jis 
parėmė Čikagos respublikonų 
partiją ir demokratų partiją, 
nors jo stadionuose yra devy
ni restoranai ir kandidatams ne
leidžiama imti lėšų iš tų, kurie 
gauna degtinei pardavinėti vals
tijos leidimus.

Japonijos Šato 
atsiprašė tautos

TOKIJO. — Japonijos prem
jeras Šato viešai atsiprašė tau
tos už įvykusią aviacijos nelai
mę, kurioje žuvo 162 asmenys. 
Karinis lėktuvas susidūrė su ke
leiviniu. Karinio lėktuvo pilotas 
iššoko su parašiutu. Japonų 
spauda kritikuoja lakūną, kad 
jis nelabai gailisi nelaimės, dėl 
kurios jis kaltas, aukų. Jis skri
dęs oro koridoriuje, kuris skir
tas civilinei aviacijai. Jo laukia 
teismas.

Japonų spauda kritikuoja ka
rinį lakūną, kuris kalėjime tu
rįs gerą apetitą ir skaitąs komi
kų žurnalus. Jis atsiprašydamas 
žuvusių giminių buvęs su ba
tais ir stovėjęs, kada tradicijos 
reikalauja jam būti be batų ir 
atsiklaupusiam.

WASHINGTONAS. — Pre
zidentas Nixonas pareiškė, kad 
jis priešingas mokyklos vaikų 
vežiojimui iš vienos mokyklos 
į kitą, siekiant mokyklų rasinio 
balanso.
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GAISRAS SUNAIKINO CLEVELANDO

;VfLIAUSfOSŽINIOS

■ • Kinijos žinių agentūra pik
tai pasmerkė valstybės sekr. Ro
gers pareiškimą, pavadindama 
jį “nerangiu dviejų Kiniją tri- 
ku”. Valstybės departamentas 
guodžiasi, kad tas pasmerkimas 
atėję ne iš Kinijos vyriausybės, 
bet iš žinių agentūros.

• Prezidentas Nixonas spau
dos konferencijoje pareiškė, kad 
dėl taikos Vietname vyksta de
rybos, kaip vėliau istorija pa
rodysianti. Prezidentas toliau 
tvirtino, kad Amerikos ekono
mika esanti sveika ir dar stiprė
janti. Jis nežadąs susitikti su 
Maskvos vadais.

Pirmadienį, rugpjūčio 2, gaisras visiškai sunaikino Cleveland© 
lietuvių salę, kurioje beveik 70 metų vyko visi lietuvių parengimai. 
Gaisras prasidėjo apie 7 vai. vak. pastato kieme esančiame san
dėlyje. Liepsna , greitai pasiekė stogą ir viršutinę salę. Apie 60 
gaisrininkų kovojo su ugnimi ir saugojo, kad gaisras neišsiplėstų 
į gretimai esantį Dirvos pastatą ir kitus namų^.

1902 metais Cleveland© lietu
vių organizacijos įsigijo, šią sa
lę, kurioje vyko skaitlingi lietu
vių susirinkimai ypatingai tuo 
metu, kai Lietuva tapo nepri
klausoma, čia buvo telkiama 
Lietuvai pagalba, rengiami kon
certai, vaidinimai, suvažiavimai. 
Nors gaisras sunaikino daug lie
tuvių turto, bet atminimuose pa
silieka turtinga Cleveland© lie
tuvių salės istorija ir vyresnės 
lietuvių emigracijos darbai.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubo ir Lithuanian Village 
b-vės pirmininkas Juozas Stem- 
pužis ragina visus Cleveland© 
lietuvius stoti talkon naujųjų 
namų statybai.

— Dabar atėjo metas skubiai 
veikti ir nedelsiant pasistatyti 
naują salę ir klubą. Statybos 
darbai- gali būti pradėti mėnesio 
laikotarpyje, jeigu Clevelando 
lietuviai sutelks visas savo jėgas 
ir išteklius. .Turi išaugti nau
jas centras, kur vėl teiksis Cle
velando lietuvių visuomeninė ir 
kultūrinė veikla. Dabar to ne
padarę, jau niekada nepadary
sime, — pareiškė pirmininkas.

Nors gele-

Plantatoriai turi 
35 mil. nuostolių

FIREBAUGH.
žinkelių streikas pasibaigė, Ka
lifornijos melonų ir. salotų plan
tatoriams padaryta 35 milijonai 
dol. nuostolių, nes jie negalėjo 
savo produktų pasiųsti į rinkas. 
Dėl tos pačios priežasties Kali
fornijos miestuose labai atpigo 
melonai, kurie pardavinėjami 
po 20 c. Nukentėjo ir žemės ūkio 
darbininkai, netekę algų strei
ko dienomis.

Geležinkeliai dirba pilnu tem
pu, gabendami anglis, vaisius, 
kviečius ir kitus produktus, ku
rių atsargos štisidarė per 18 die
nų streiką. *

• šiandien bus traukiami ka
rinės-prievolės loterijos nume
riai. nors pats karinės prievolės 
Įstatymas yra užkliuvęs kongre-

♦ Amerikos Gydytoju Sąjun
ga piktai puola sen. Edwardą 
Kennedi, kuris supykino dakta
rus pasiūlydamas senatui valsty
binio sveikatos draudimo planą.

♦ Du Kubos sportininkai, da
lyvaują ’ Kolumbijoje Pan-Ame
rican žaidynėse, pabėgo iš vieš
bučio ir paprašė politinės gio-

♦ Sudanas pašalino penkis 
vyriausybės narius ir atšaukė 
savo ambasadorius iš Britani
jos, Italijos ir Jugoslavijos, bei 
savo atstovą Kenijoje.

♦ P. Vietnamo vicepreziden
tas Ky pasiskundė aukščiausiam 
teismui, kad prezidentas Thieu 
privertęs 40 politikų paremti sa
vo kandidatūrą ir užgynęs jiems 
remti Ky, kuris nori kandidatuo
ti į prezidentus, bet nesurinko 
pakankamai rėmėjų, kurie jį 
siūlytų.

Rublis bus Rytų
Europos valiuta

PRAGA. — Grįžęs iš komu
nistinių valstybių galvų pasita
rimo ekonominiais klausimais, 
Čekoslovakijos premjeras Lubo- 
mir Strougal atidengė “Rude 
Pravo” laikrašty, kad comekon 
pakto valstybės susitarė įsteig
ti bendrą valiutą, kuria būsiąs 
iškeičiamasis rusų (rublis, šis 
planas būsiąs įgyvendintas per 
15 ar 20 metų. Rytų Europos 
ekonominė politika bus integruo
ta per tą laiką, o valiutos su
vienodinimas bus tik pirmas 
žingsnis.

Čekoslovakija tokioje inte
gruotoje grupėje gaminsianti 
tuos produktus, kurie duosią Če
koslovakijai daugiau naudos: 
mašinas, chemikalus, elektros 
aparatus. Kiekviena comekoho 
narė turėsianti duoti rinkai, ką 
ji gali. Kartu ta organizacija 
palaikys ekonominius ryšius su 
likusiu pasauliu.

Praktikoje, kaip žinoma, sate
litinės šalys Rytų Europoje ga
mina tai, kas Maskvai reikalin
ga ir — ką ji suplanuoja. Valiu
tos suvienodinimas tik paleng
vins Kremliui geriau išnaudoti 
Rytų Europos pavergtas tau
tas.

Nutarė paremti 
Lockheed įmonę

WASHINGTONAS. — Sena
tas nedidele balsų persvara, tik 
49-48, nutarė pritarti vyriausy
bės planui paremti bankrutuo
jančią Lockheed Aviacijos kor
poraciją iki 250 milijonų dole
rių. Ateityje tokių pašalpų ga
lės prašyti ir kitos į sunkumus 
patekusios biznio, bendrovės. Vy
riausybė įtikinėjo, kad Lock
heed bankrutavimas pakenktų 
valstybės ekonomikai.

Atstovų Rūmuose šis įstaty
mas buvo priimtas 192—189 
balsais. Senate balsavimas vy
ko nežiūrint partijų pasiskirsty
mo. Už balsavo 22 demokratai, 
prieš — 31. Respublikonų 27 bal
savo — už ir 17 — prieš.

Aptaria naują 
politinę liniją

NEW YORKAS. — Valsty
bės sekretoriui Rogers paskelbus 
naują Amerikos nutarimą bal
suoti už komunistinės Kinijos 
priėmimą į Jungtines Tautas, 
ambasadorius George Bush, JAV 
delegatas Jungtinėse Tautose, 
pakvietė draugiškų Amerikai 
valstybių ambasadorius į pasi
tarimą. Neskelbiama, kurios 
valstybės buvo atstovaujamos, 
bet spėjama, kad tos, kurios pra
eityje balsuodavo sykiu su Ame
rika prieš Kinijos priėmimą.

Pakistano ambasadorius JT 
Agha Shahi jau pareikalavo, kad 
Tautinė Kinija būtų pašalinta 
iš visų Jungtinių Tautų įstaigų 
ir komitetų. Jis Amerikos pa
reiškimą pavadino pažanga.

NEW YORKAS. — Kada New 
Yorko įstaigos pareikalavo, kad 
šalpą gaunantieji patys ateitų 
į šalpos įstaigas pasiimti čekių, 
paaiškėjo, kad 18% čekių nie
kas neatsiėmė. Manoma, kad 
jie eidavo žmonėms, kurie netu
rėjo teisės gauti šalpos.

AMERIKA ŽADA IZRAELIUI NAUJU
LĖKTUVŲ, JEI PASITRAUKTŲ 25 M.

JERUZALĖ. — Amerikos valstybės pasekretoriaus pasitari
mai su Izraelio vyriausybe dar nepasibaigė, tačiau Izraelio spauda 
jau paskelbė, kad Amerika siūlo Izraeliui atitraukti savo kariuo
menę nuo Suezo kanalo 25 mylias į rytus. Kartu Izraelis verčia
mas sutikti, kad Egiptas perkeltų bent simbolines savo karines 
jėgas į rytinį Suezo kanalo krantą. Izraelis sutinkąs atitraukti 
savo kareivius, tačiau užsispyręs dėl Egipto kareivių. Rytiniame 
kanalo krante galėtų būti tik Egipto civiliai ir jiems prižiūrėti 
reikalinga policija.

Baltai demonstravo
Kanados Baltų Federacijos 

Kvebeko skyrius birželio 14 d. 
Montrealio mieste vieša de
monstracija paminėjo birželio 
trėmimų 30-ją sukaktį. Per 
300 lietuvių, latvių ir estų su
sirinko miesto centre prie Ce
notaph paminklo, kur buvo 
padėtas Baltijos tautų vainikas. 
Lietuvių vardu ji padėjo Kana
dos Liet. Bendruomenės Mont
realio sk. apylinkės valdybos 
pirmininkė Silvija Piečaitienė.

Demonstrantai buvo nužy
giavę miesto centro gatvėmis 
iki sovietų konsulato rūmų. Ei
tynių pradžioje buvo nešamos 
Kanados, Kvebeko ir juodais 
kaspinais perrištos Estijos, Lat 
vijos ir Lietuvos vėliavos. Pra
eivių dėmesį traukė gausūs 
plakatai. Išdailintos, anglų ir 
prancūzų kalba, proklamaci
jos, kuriose paaiškinta, kodėl 
baltai demonstruoja. ,

Prie policijos stropiai sau
gomo sovietų konsulato buvo 
šaukiama, plakatai buvo ne
šauni išilgai vartų. Viešai an
glų ir prancūzų kalbomis per
skaitytas baltų pareiškimas. 
Sugiedojus Baltijos tautų ir 
Kanados himnus, demonstra
cija buvo baigta.

Deminstraciją, jos tikslą 
paminėjo angliškoji spauda ir 
prancūziškoji Montrealio spau
da, radijo stotys — CBS tele
vizija kitą dieną žinių laido
je parodė prie sovietų konsu
lato nešamus baltų plakatus ir 
pačią demonstraciją. Demon
stracijos rengėjai — Kanados 
Baltų Federacijos valdyba — 
pirm. P. E. Moldre, vicepinn. 
G. Sukse ir vicepirm. — “Nepr. 
Lietuvos” redaktorius, R. E. 
Maziliauskas. (Elta)

Japonai išaiškino 
sovietų šnipą

TOKIJO. — Japonijos polici
ja išaiškino ir suėmė vieną ja
poną krautuvininką, kuris sa
vo radijo reikmenų krautuvę tu
rėjo Amerikos karo aviacijos ba
zėje prie Tokijo. Krautuvinin
kas Kazuo Kobayashi prisipaži
no šnipinėj ęs ir žinias perduo- 
davęs sovietų diplomatui. Toki
jo ambasados kariniam atašė, 
pulkininkui Kononovui.

Diplomatas Kononovas antra
dienį išvažiavo į Sovietų Sąjun
gą, o šnipas Kobayashi pasodin
tas į kalėjimą. Amerikos bazės 
vadovybė pareiškė, kad ji visą 
bylą palieka spręsti japonų Įs
taigoms ir pati jokios kvotos ne
veda.

Sakoma, kad japonų policija 
rado pas suimtą šnipą Phantom 
lėktuvo raketų šaudymo siste
mos planus, šnipas pranešinė
jęs sovietams ir apie amerikie
čių kariuomenės judėjimą Ta- 
chikawa bazėje.

Tuo pačiu metu New York 
Times iš Washington© paskelbė 
žinią, jog vyriausybė svarsto 
planą, kuris sumodernintų Izrae
lio karinę aviaciją. Norima per 
ateinančius 3-4 metus duoti Iz
raeliui 110 naujų Phantom lėk
tuvų, kurių Izraelis prašė daug 
daugiau.

Reikia manyti, kad Amerika 
su savo lėktuvais bando spausti 
Izraelio vyriausybę, kad ji pri
imtų Egipto pasiūlymus. Sisco, 
reikalaudamas įsileisti į Sinajų 
Egipto kariuomenę, žada Izrae
liui daugiau ginklų, jei paaiškės, 
kad Egiptas tą prietiltį rytinėje 
kanalo pusėje bando paversti į 
naujo karo žygio prieš Izraeli 
bazę.

Amerika įrodinėjanti Izrae
liui, kad Suezo kanalo atidary
mas žymiai sumažintų karo grės
mę. Egiptas galėtų savo žmo
nėms parodyti pirmą diplomati
nį laimėjimą — izraelitų atsi
traukimą nuo kanalo. Karinės 
jėgos būtų -atskirtos didesniu 
ruožu ir artilerijos veikla bū
tu- apsunkinta kanalu plaukio
jančių svetimų laivų. Karui pra
sidėjus Izraelio aviacija vėl ga
lėtų užblokuoti kanalą, o ryti
niame kanalo krante esą civi
liai egiptiečiai apsunkintų Egip
to aviacijai ir artilerijai nau
jus veiksmus.

Izraelis jau turįs 86 Phantom 
lėktuvus. Naujų lėktuvų siun
ta pakeistų senėj ančius Oura- 
gan, Vatour ir Magister kovos 
lėktuvus, kurių Izraelis turi 110. 
Izraelis iš viso turi 350 gerų lėk
tuvų, daug mažiau, negu įvai
rios arabų valstybės kartu, ta
čiau Izraelio lakūnai ir techni
nis personalas dar toli pralen
kia arabų personalą, todėl Ame
rika negalvoja, kad jėgos ba
lansas pasikeitė arabų naudai, 
nors arabai daug naujų lėktuvų 
gavo iš Sovietų Sąjungos.

Kuba uždarė ; 
ambasadą Madride
MADRIDAS. —Kuba uždarė 

savo ambasadą Ispanijoje, ta
čiau diplomatinių santykių su 
Ispanijos vyriausybe nenutrau
kė. Pirmadienį visi Kubos dip
lomatai su šeimomis, išskyrus 
pirmąjį ambasados patarėją, su
sėda į specialų lėktuvą ir išskri
do į Havaną.

Nors abi vyriausybės tyli ir 
nepaaiškina pablogėjusių san
tykių, diplomatiniai sluoksniai 
tvirtina, kad Kuba skolinga Is
panijai daug pinigų. Derybos 
dėl naujos prekybos sutarties 
nutrūko, nes Ispanija reikalauja 
pirma sugrąžinti skolas. Nema
žos sumos Ispanija reikalauja ir 
už nusavintas ispanų nuosavy
bes Kuboje. Be to, Madrido val
džia kreivai žiūrį į politinę ku
biečių diplomatų veiklą. Amba
sadoje esą per daug tarnautojų. 
Ispanija pasiūlė Kubai sumažin
ti tarnautojų skaičių iki septy
nių, — tiek, kiek Ispanija laiko 
savo ambasadoje Havanoje.



negavau

Marquette Pk

Some rules.fcr driving in wet weaiher

Gegužinėje veiks pasistiprini
mo ir atsigaivinimo skyriai. Įė
jimas nemokamas. Laimėjimai 
ir. Įvairūs žaidimai. L. B. valdy
ba kviečia tiek vietos, tiek kai
myninių. kolonijų lietuvius kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti bei 
paremti L. B. veiklą. Br. Juška

Passbook Savings 
Ali accounts com- 
pounded daily — 
paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

^SAFETYOF^ 
YOUR. SAYINGS

. UP TO
N $20,000

žuvies aruo-

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS”

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 
$20.000

Jeigu nori linksmas būti, reikia su draugais 
įabūti Naujienų piknike, rugpjūčio 15 dieną, 

Buco sode, Willow Springs, III.

Antroji neblogai pikreles 
traukė Laura. Jos abidvi turė
jo sidabro spalvos blizges, aš 
aaukso spalvos, ir man niekas 
nekibo. Nusiskundus, kad Ma- 
nitobos žuvys aukso vertės ne
pažįsta, Darlenė su manim ap
sikeitė meškerėmis. Aš pradė
jau pagauti, bet lygia Dalimi 
Darlenė pagavo auksine bliz-

Pasirodo, vAikahiS lauki} dy- 
kunia geriau patinką, negu 
vandenys; visi išsisklaidę aukš
toje žolėje pradėjo ..kariauti 
su labai piktomis Šiaurės pem
pėmis, kurios lyg kariniai lėk
tuvai, cypsėdamos ir šnarkšda- 
mos visu smarkumu narstė že
myn kone snapeliais nuo gal
vų plaukus nupešdamos. Kiti 
mus pasitikę čiabuviai buvo 
nepaprastai jaukūs ir svetingi,

SLOW DOWN , . 
ty takingtoet of£

nikmįnių siūlų . .paskui valtį, 
yandėnyje nugrimzdus plauk
ti Turėjome. 3. meškerės, ku
riomis savo ■ laimę; bandėme 
įpasidalindaiųL , .

’Kai pajuntiyr. kad tavo blizgė 
tehz. kažkur- -' toli ‘ vandenyje 
ktaiga. .. į pasunkėja, gali .būti 
dvi priežastys- arba blizgė 
užsikabino dugne, j. šaknis: ar
ba-už akmenų, arba ant jos 
žuvis pasimovė. Jei šaknis ar 
akmuo. — paaiškėja -labai grei- 
taį nes niloninis siūlas nu
trūksta, o jei žuvis Įsikando, 
ji pradeda mėžk erę smarkiau 
ar lėčiau-j trūkčioti. . Pikredės 
pasirodo taikingiausios žuvys; 
jos ir pasimovusios dar netiki, 
kad čia‘rimtas .reikalas ir meš
kerės siūlą sukant pikrelė iš
sižiojusį /Tankiausiai priartėja 
prie pat'Jaivdir tik tada savo 
jiadėtį supranta, kai v pradedi 
po ja kgsėlę kišti..

Manitoba savo pietiniu galu 
yra gryniausių prerijų provin
cija, ir Tarpežerė tokia yra — 
lygi kaip ir ją supančių- ežerų 
paviršius ir visa žalia žolė bei 
apušrotėliais apaugusi lygu
ma, kurios pradžioje plečiasi 
dideli'liepos mėnesį dar tik ža
liuojantys pasėlių, daugiausia 
avižų laukai,, .toliau maišytai 
su šienaujamomis pievomiš ir 
ganyklomis,' o^dar' toliau Į 
šiaurę — vien šieno ir gyvulių 
ūkis. Dėlto kur akys užmato 
vien pievų ir krūmų'plotai, 
lankos su šieno kūgiais ir be
galinės ganyklos.

Nepasiekus Gypsumville, 
mūsų Vikingas iš vieškelio iš
suko keliu, vedančiu Į indėnų 
Fairford vadinamą rezervaci
ją, kuri man daug kuo primi
nė gimtosios Žemaitijos vaiz
dus prieš daugiau kaip pusę 
šimto metų, tuo skirtumu, kad 
čia nameliai buvo daug mažes
ni ir pastatyti krūmuose,, be 
jokių darželių, o juo labiau 
sodelių, ir čia nebuvo jokių

KENOSHA-RACINE, W1S.
Poilsiui gegužinė

Po sėkmingai praėjusių Lie
tuvos Dienos iškilmių, susijusių 
su Pavergtų tautų savaitės pa
minėjimu, nutarta surengti, taip 
sakant, lengvesnio pobūdžio ge
gužinę, kurioje būtų-galima pa
ilsėti, ramiai praleisti kelias va
landas gamtos prieglobstyje bei 
pasidalinti savo Įspūdžiais bei 
nuomonėmis apie Įvykusį pa
rengimą. Gegužinę rengia L. 
B-nės Kenoshos-Racine apylin
kės valdyba rugpiūcio 15 d. An
tano ir Marytės Namejūnų so
dyboje. Pradžia 12 vai. dienos.

Lapuočių medžių gaubiama, 
minėtoji sodyba yra labai pa
traukli. Jos adresas: Box 313, 
R 3, Kenosha, Wis. Važiuojant 
iš Kenoshos 43 keliu į Bur
lington, sodyba lengvai suran
dama: ji yra 3 blokai nuo 94 
autostrados šiaur-rytinėje pusė-

gazolino ir 
atsarga, miegamieji 
matracai miegoti, o 

gyventi palapinė.

Chicago Savings 
ini Utį Amciititi

Kadaise važiuotomis provė
žomis per’ pievas’ pasiekčrhe 
upės-krantą, kti^'išsiįakavo- 
mę, valtį nuleidome ir pasista
tę palapinę bėv'užsikahdę sd- 
tarėme vish Šei rita hi eko netrū
kus pabandyti kiekvienas sa
vo laimės. Mani kiek stebino^ 
dėlko visose šiose platybėse 
nesimatė ne tik nei vieno meš
keriotojo, bet ųę Šiaip nė gyvo 
žmogaus. Mūsų Vikingas pa
aiškino, kad šias vietas težino 
tik kas dirbo gipso dirbtuvių 
statyboje Gypsiimwille ir už
tikrino. kad rytoj, tai yra šeš
tadieni vienas, kitas iš tokių 
tikrai atvyks, kftš tikrai ir įyy-

■ .-/‘Meškeriojimas tąic “Mąžun 
vakun darbs!” nusijuokė yla
kiškis .-žemaitis. Kpstą? Stęikai- 
tĮs, kai-gyvas- grįžęs-jam pa
pasakojau savo .meškerionės 
krikštą. Iš viso- mano pasa
kojimo jam -geriausiai. pati- 
ko^nkad? mūsų mažiausioji 
meškeriotoja 8-metė Darlenė 
šugąvo vienintelę didelę 4 sva? 
rų lydeką ir .pusę tuzino nuo 
2 iki 3 svarų gražių pikrelių.
' . Čia nąeškeriojimolaimikis 
priklapįsoJ;muja,.nuosayo laimi
kio, , Motorą įš lėto. Įęi dži an t, 
palčiai ežere — t^ejet,|£ryzkrei 
zėmis slepkąnt mes .savo bliz
gėmis užkabintas, meškeres lei-

&&&«

KANADOS INDĖNŲ ŠUOLIS 
Į CIVILIZACIJĄ

Susipakavę iš vakaro, penk
tadienio rytą kaip į didžiuo
sius atlaidus visam savaitga
liui išvažiavome penktadienio 
rytą — visa šeima: Lloydas, 
kurį vadinome “Vikingu”, Mir
ga, trys vaikai — Džinais 14, 
Laura 12 ir Darlene 8 meįų am
žiaus ir “Senelis”. Rytas buvo 
palyginti gražus, nors priežo
dis, kad negirk dienos be va
karo, Kanadai geriausiai tin

ti ęsiny s)

MANITOBOJ VIRŠ 
160 TCKSTANčlV EŽERŲ

IŠ Winnipeg© išvykti meš
kerioti reikia ruoštis kaip į di- 
džruosiuš atlaidus, 
karo Į automobilį, 
važiuojant 
kraunami 
dalykai:
niai, maisto produktai ir gėri
mai, šaldytuvas ir valdžios lei
dimai, keptuvė ir žibalinė kros 
nelė, savaitgaliui 
alyvos 
maišai, 
reikale
Mat,, iš Winnipego iki artimiau
sių ežerų, atstumas siekia nuo 
60 iki 80 mylių, o norint at
mintinai pažvejoti tenka ir dvi
gubai pavažiuoti.

Po Ontario, Manitoba yra 
ežeringiausioji Kanados pro
vincija; priskaitoma jų virš 
100,000; esama dar daugiau, 
bet daugelis jų šiaurės dyku
mose tebėra “neatrasti” ir be
vardžiai.

niiamus puikios
dus turi Tarpežerės (Interlake) 
ežerynuose tarp milžiniškojo 
Winnipego ežero ir Manitobos 
bei Winnipegosis ežerų komp
lekso. Per visą Tarpežerę yra 
išvestas iki pusės išpiltas nau
jas vieškelis No. 6 nuo Winni- 
pego iki Grand Rapids apie 320 
mylių. Ten į Winnipego ežero 
šiaurinį galą įteka didžiulė 
Saskačevano upė, pakeliui su
rinkdama vandens iš daugi- 
bės ežerų — ežerėlių, ir čia 
jos žiotyse yra naujai pastaty
ta - galingiausioji Manitoboje, 
hidroelektros stotis. Ten van
denys tebėra neužteršti ir žuvis 
neišgaudyta, taipgi pasidarė 
tikra meškeriojimo sporto en
tuziastų Mekka. Bet yra dešim
tys kitų gerų - geresnių ir dar 
žuvingesnių vietų arčiau, tik 
reikia jas žinoti, o kas Mani
tobos Tarpežerėje gali geriau 
žinoti, kaip islandiečiai, kurie 
šiuos lygumų ir vandenų plo
tus pirmieji apgyveno, čia sun
kiausiomis sąlygomis įsikurda
mi ir visą eilę didesnių ir ma
žesnių miestelių Tarpežeryje 
Įkurdami, kaip antai : 
Gimli, Arnes, Hnausa, Arborg, 
New Island (Riverton) Win
nipego paežeriais ir Lundar, 
Ashern, Eriksdalė ir kt. Mani
tobos paežeriais.

Lloydas, kaip vienas tokių 
islandiečių vikingų

Kas tik turi gera skonį,
Viską perka pas Lieponįl 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
Furniture center, inc.

6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. L1EPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dipnom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato pst, daug paveikslu. Kaina S2.00. 

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekį ar Money orderį tokiu adresu:

palikuonis, pramuštgalviškas 
medžiojimo ir meškeriojimo 
entuziastas vieną tokių! .“slap
tų” žuvies “rezervatų” žino
jo pusiaukelyje, tai yra iš 
Winnipego vieškeliu No. 6 pa
važiavus apie 160 mylių iki 
naujo pramonės miestelio Gyp 
sumville. •

dirbamų, laukų, bet »buvo. -ant 
stogų antenos ir prf'ė kiekvie
nos bakūžės .žolynė....buvo, pa
statytas šioks ar toks automo
bilis. Kas Lietuvą priminė — 
tai tas, -kad;čia žrriohės dar 
pėsčiomis vaikščioj'dz ’ '

Plačiausiai .išsidėsčiųsio kai
mo keliukais pirmą kartą po 
daugelio metų teko sutikti daug 
pėsčiomis; vaikščiojančių žpjo- 
nių. Vięnpję lankoje, įbįuvo. re
zervacijos . jaųniiuo -pikpika?.; 
kitoje vietoje,, .taip pųt-bega- 
linėje lankoję, yyjco triakš- 
mingos futbolo rpųgtydąės, įmo
nių vienoje ir;kitoje vietoję-ga
lėjo būti po kelis šimtus,, bet- 
kas labiausiai stebino^ tai, kad 
vienoje vietoje ir kitoje lanko
je buvo sustatytos 'ilgos auto
mobiliu eilės. Atrodo, kad Ka-.: 
nados indėnai iš bušmehiško 
gyvenimo į “civilizaciją”' bus- 
šokte peršokę be jokips pereiy 
namosios. pakopos;*: -'Pastebėti* 
nai daug: indėnų - vaikų "keliu* 
kais važinėjo^dviračiais iri at^ 
rodo, kad čia'trafikb nelaimės* 
nežinomos, nes dažniausiai nė 
jie, o jiems reikėjo-‘ pirasilėn- 
kiant kebą duoti! - ■ ■

PRIE DIDELIO
• -VANDENS VIEŠKELIO
Išvingiavę išc indėnų .rezer

vacijos atsidūrėme didzįūlęję 
pievoje, -kufi'lišigėsi’ *'^riešar 
kyje jmylios plūtiimo"J ūpe ir 
dešinėje ’’ištisa** žalių’ '\vėjiijė 
banguojančių fflėldų (scirpųs) 
jūra.* Už tos meldų jūros ir to*( 
Irau už upės pėr.lutės plačias' 
lankas ihatėsi E Vandenys,sa
los, salikės iAvel ? Vandenys. 
Tai švento Martyno (St. Mar
tin) 20 mylių’ platumo ir 40 
mylių ilgumo ež'eraš, . į kuri tri
mis plačiomis rahkpvėmiš 
per meldų salas išsilieja “mū
sų” upė, kuri vadinasi Fairford 
vardu, kaip ir indėnų rezerva
cija. ' .' ■ .. -

Tai. yra didęįis vandenų, ke
lias, kuriuo vanduo, iš Manito
bos ir Winnipegosis ■'ežerų, sis
temos kartu sol;, žuvimis susi
siekia su Winnipego „ežeru,o 
per j į< ir per šiaurėje .garsiąją 
Nelsono upę pašiekia .Hudson 
no įlanką ir Ledinuotąjį okear;

Dar iš va- 
o žvejoti 

ir į motorlaivį su- 
iškilai reikalingi 

lietpalčiai, megsti-

Atmintina meškerionė tolimoj šiaurėj

Dešimt lydekų sugavau 
Bemažko galo

tai iudėiių arklių tibūnas. Kam 
tiek arklių laiko žemės ne

dirbdami ir ratais niekur ne-
I važinėdami, niekas mums ne
įgalėjo paaiškinti. Tie arkliai 
I visu būriu atehiavo prie mūsų 
J ir beveik valandomis išstovė- 
įdavo melancholiškomis akl
inus į mus žiūrėdami, net ragi- 
| narni šalin eiti nenorėdami.
i Mūsų upė būtų galima palai
kyti ežeru, tik šiauriniame ga
le matėsi skersai ištiestas til- 

|tas,“;.o pietiniame £ale neap- 
imatomos meldų salos, kuriui 
i plačiais ‘protarpiais vanduo, 
tingiai slinko į Šv. Martyno! 
ežerą. Kįaipėdiškiai prie Rus-į 
nė? prasidedančias tokias Ne
muno ‘šakas vadindavo ranko
vėmis, lad “rankovėmis” pa- 
yadifisiu įr Fąirfordo upės žio
tis. Kad upė žuvinga, rodė di- 
delP-būriar Įvairaus-dldirino ir 
rūšių žuvėdrų ir kitokių van
dens paukščių, kurie čia jau
tėsi kaiP - namie, ir njus pri
skaitė pjūe nepageidaujamų 
gaiyaių,'
‘MAŽŪN VAAKtJN DARBS!

Parodos atidaryme Čiurlionio galerijoje, Čikagoje. Iš kairės: Skulptorius 
Aleksandras Marčiulionis; dailininkai Mikas Šileikis ir Vladas Vaitekūnas.

Foto M. Stankūnienės

and do'nt oMeriske if- 
there are puddles ahead 
or (f the vehicle tnttwb 
Is creatrn^" a side 
Ddrrt hastate t© -stop an 
wait fa* the ©in fo quit

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4G4C ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50SK

PHONE: S4-447?

Chicago Savings and LoanJAssn.
JOHN PAKEL, Šr. Chairman of th* Board Mrs. PHIL PANEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
' 1ft O b If S t Mon. 12 P. M. to 8 P. Tne«.'9 to 4, Thurs. & Fri. 0 to 8. Sat. 9 to 12:30

Keliolika laimikių vežini 
grįžę nutarėme sekančią dieną 
rimtai pasidarbuoti, o vakarą 
praleidome iki vidurnakčio va
sarodami, tyluma besigėrė
dami, kadangi čia tamsiai tem
ti pradėjo tik nuo 11 valandos 
nakties!

' (b. d.)
į ■ J. Pr.

----------MLUTYIIAS3S1----------

NAUJIENAS 
——« TOfH SUTB—- -----

' 1 WnrtM Hipgi peris r partlaafe 
ir jrogzs nmoo tktai per

NAUJIENAS

Amerikiečiai į Manitobos 
ežerus lėktuvais skrenda, už 
nulakinimą į (Dievo ežerą 
(Gods Lake) sumokėdami po 
$500, bet tokias pat žuvis ir po 
daugiau manitobiečiai susigau- 
na automobiliu pavažiavę, tik 
reikia žinoti kur.

Winnipegas kol kas neišse-norvegų

INSURED
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DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE
ON CERTIFICATES

2. YEAR MATURITY

%% pER annum

ON CERTlFICAtJEŠ
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

■

E >4% PER ANNUM

' ONCERtlFfcATES 
OF į 100b OR MORE 

' * month Maturity ■, ■*
0

E ^4 % PER annum -

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

j % PER -ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS



M. TIUNDžIUS

V eidas
(Tęsinys)

Tada jau policija, ligi tol ra
miai stovėjusi šaligatviuose, įsi
suko mus vaikyti. Smarkesnieji 
ėmė gintis. Ir man užvirė Šir
dis. Prisiminiau savo brolį. 0 
kišenėje turėjau kelis apčiuopia
mus akmenukais. Išsitraukiau 
vieną ir pasiaučiau į policinin
ką. Gal Jūs manote, kad aš no
rėjau pataikyti? Ąš nieko ne
maniau — pasiaučiau, ir tiek. 
Ir pamačiau, kaip mano akmuo 
pataikė policininkui į skruostą. 
Aš mačiau, kaip jis prisimerkė 
ir stabtelėjo, o iš skruosto pu- 
sruvo jam srovelė kraujo. Da
bar jis vėl pasijudino į ataką. 
Kodėl neina užsirišti savo žaiz
dos? Aš stovėjau ir žiūrėjau į 
jį su kruvinu žandu, ir dingte
lėjo man į galvą brolis Vietna
me... Policininkas jau buvo ties 
manim. Aš buvau sumišęs. “At
siprašau”, tariau jam. “Pra
pulk iš čia!” šuktelėjo jis man 
ir toliau stūmė siautulingą mi
nią. Aš nuėjau į pašalį. Eida
mas galvojau: ar jis matė, kad 
aš mečiau į jį?.

Dabar aš paklausiau jaunuolį:
— Ar tas akmuo jau buvo pa

skutinis?
— Taip, tas akmuo buvo pir

mas ir paskutinis. Kitus kelis 
iš kišenės išmečiau į pašalį. O 
parėjęs namo, pasiėmiau veid
rodį ir ėmiau žiūrėti sau į veidą. 
Aš atrodžiau kiek susirūpinęs. 
Bet aš panorėjau pamatyti, kaip 
atrodžiau aname siautulyje ir 
kai mečiau akmenį. Aš pradė
jau vaidinti, pradėjau rodyti 
savo pyktį, savo Įtūžimą. Ir 
pats savęs išsigandau. Manyje 
tūnojo žvėris ar tas nelabasis, 
kurį mums mažiems minėjo mo
čiutė. Ar iš tikro taip gali žmo
gus užsidegti "ir pavirsti į žvėrį? 
Man parūpo. Ir mūsų profeso
rius mums vieną kartą pasakė: 
“Stebėkite žmones... visur, vi
sose gyvenimo aplinkybėse. Per 
jų veidą ir akis smerkitės į jų 
vidų, pažinkite jų dvasine būse
ną”.’ '

— Ar jūs paklausėte to profe
soriaus patarimo?

— Kas paklausėme, o kas ir 
vėju praleidome. Bet po ano 
mano akmens švystelėjimo aš 
rimtai ėmiau domėtis. Ir man 
atrodo, kad jau bent kiek suge
bu paskaityti iš žmogaus vei-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo IruMlal 
Apdrausti Iki $20J)OQ,

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 įsigytu

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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pvaizdos.do ir akių, net iš 
labiausiai man dabaĮ parūpo pa-1 
šaulio valdovai... pasauliečiai ir 
dvasiškiai. Neminėsiu vardų. 
Bet jeigu kai kurie iš jų peril
gai gyveno ar tebegyvena, tau
tos jų nepažino... ar perdaug jie 
įsigalėję... 1

— Atsiprašau, kaip Jūs žiū
rite į demokratinę santvarką? 
— paklausiau.

— Tai būtų tobuliausia san
tvarka, jeigu nebūtų sukčių, o 
žmonės visi būtų šviesūs. Štai 
šalis, kur, anot Mefistofelio, 
“aukasas valdo mus”. O kitą ša
lį, žiūrėk, sukčiai ir uzurpato
riai laiko apžergę. Ir visos to
kios garsinasi, kad jos demokra
tiškos. Ar Jūs galite tuo pati
kėti? Bet aš nelaukiu Jūsų at
sakymo. Noriu dar pats išsikal
bėti. Ar Jums nenusibodau?

— O, ne. Labai prašau.
Jis pasakojo:
— Aš turiu du pusbrolius Lie

tuvoje. Juodu abu vienu kartu 
buvo pašaukti į kariuomenę ir 
išsiųsti į Rusiją. Vienas tarna
vo Sibire, kitas — Kaukaze ne
toli Turkijos pasienio. Nepaži
nau juodviejų Lietuvoje, nes dar 
nebuvo gimę, kaip ir aš tada. 
Bet susipažinome per dėdę, per 
motinos brolį. Juodu abu mo
kėsi Lietuvoje: vienas ėjo į tech
nikus, kitas į agronomus. Dar 
su gimnazistais pradėjau susi
rašinėti. Keitėmės ir atvaizdais. 
Paskui išėjo į kariuomenę ir il
gai man nerašė. Tik po kelerių 
metų vėl gaunu nuo jų laiškus, 
o laiškuose ir jų atvaizdai. Abu 
kareiviškomis uniformomis, il- 
gaauliais debatais, pasipūtusio
mis kelnėmis, diržu sujuosta 
maskoliška rubaška, ant galvos 
pakreipta besnapė kepurė. La
bai jau nepatraukli uniforma. 
Bet ne tai man labiausiai krito 
į akis: aš pamačiau, kad mano 
pusbrolių veidai paženklinti ka- 
žihkokia antipatija, lyg, saky
tum, kokią maskę būtų užsidėję. 
Argi anos kariuomenės discipli
na, jos auklėjimas per tuos ke
lerius metus taip pakeitė jaunus 
vyrus ? Bet kas gi daugiau ? Aiš
kiai matau tuos pačius savo pus
brolius ir vis dėlto lyg ne tie 
patys! Tur būt, taip reikia, kad 
anos kariuomenės vyrams būtų 
įskiepytas žvėriškas narsas, pa
nieka ar neapykanta svetimai

Balzeko Lietuvių Kultūros muziejaus 5 metų sukakties minėjimo pobūvyje 
Bačiūno žmonos sesuo p. Bačiūnienė, Povilas Gaučys, p. J. Bačiūnienė,

t. Iš kairės j dešinę: velionio Juozo* 
p. Gaučienė ir Mikas Šileikis.

Foto J. Kasakaičio

kariuomenei ir kitai tautai. Ar 
toks jauno žmogaus auklėjimas 
nepanašus į aną mūsų mažų juo
ką? Prisiversk, ir juoksies. O 
ten — privers, ir juoksies. Tik 
ten ne juoktis verčia, bet pykti, 
rūstintis, neapkęsti, žvėrėti. Bet 
aš tikiu, kad mano pusbroliai at
sigaus.

Mano bendrakalbis susimąstė. 
O jau pradėjo temti. Fontanas 
užsuktas. Tik medžiai patyliu
kais tebešnabžda.

— Laikas ir man namučių, — 
pasisakiau. — Tik dar rūpi man 
paklusti: kam Jūs užsiauginote 
ilgus plaukus ir barzdą? Juk jau 
nemanote akmenimis mėtytis ?

— Iš tikro ne, — atsakė jis. 
— O pirma jau buvau Jums už
siminęs, kad tą vakarą, kai bu
vau praskėlęs policininkui žan
dą, namie pasižiūrėjau į veid
rodį ir panorėjau pamatyti sa
ve, kaip aš įtūžęs gatvėje atro
džiau. Ir pamačiau. Ir prisimi
niau savo pusbrolius. Ir pagal
vojau: o gal ir aš jau panašėja Į 
žvėrį, į jauną žmogų su velniu 
pakaušyj e ir vilko širdim krūti
nėje? Ir pasibaisėjau. Ir dėl to 
užsiauginau barzdą, kad mažiau 
tebūtų matyti mano veido, mano 
iškreipto,' dvasiškai sužaloto 
veido. Aš dabar mokausi, tvar- 
dausi, auklėj uosi, noriu išlikti 
žmogum. O kai jau pasijusiu 
nutolęs nuo' žvėries, tada vėl nu- 
siskusiu barzdą ir ąpsikirpšiū 
plaukus. Ąr jūs nesišypsote . iš 
manęs tokio? . ;

— Ne, — atsakiau jam. — Tik 
aš dar -nežinau, ar šitas mūsų 
pokalbis tikras. Gal tik sap
nas ?...

— O ar neišsipildo kartais ir 
sapnai?...

Po trejų metų buvau garsia
jame Cape Cod pajūryje. Vie
na pavakare matau — eina jau
nas vyras ir jaunutė moteris. 
Vyriškis staiga stabtelėjo.

— Atsiprašau, — sako jis. — 
Ar ne mes vieną kartą kalbėjo
mės prie fontano?

— Galimas daiktas. Vienas 
jaunas vyras man buvo sutei
kęs įdomų pokalbį, tik jis kitaip 
atrodė.

— Taip, aš esu tas pats, tik be 
barzdos. 0 čiai mano žmona, ta 
pati mergaitė,) kurios tada lau
kiau ir nesulaukiau, prie fonta
no. Ir išsikalbėjau su Jumis. 
Aš dabar turiu (psichologijos ma-< 
gistro laipsnį ir štai mano veido 
saugotoją... •

Jis pristatė iman jaunutę sa
vo žmoną. | y.

(Pabaiga) 
. 1

DETROIT, MICH.
— Detroito ’(Pavergtų Tautų 

savaitgalis, vadinamas vasaros 
festivalis liepos Įnėn. 16-18 die
nomis praėjo sėkmingai. Festi
valis primena savo rūšies turgų, 
bet tai ne “kermošius”, o tauty
bių susibūrimas. Beveik kiek
viena tautybė išstatė savo me
no kūrinius bei maisto produk
tus. Tautybės turėjo po du ir 
tris namelius. Festivalyje pri
siplakė ir Įvairūs biznieriai; Vi
sas tris dienas turėjo tautybės 
savo pasirodymus: muziką>dai- 
nas'ir šokius. Be abejo, tame 
tarpe buvo ir lietuviai.

— Festivalio proga liepos 
mėn. 13 d. buvo pakviesta Į De
troit News patalpas su paga
mintu lietuviško skonio iškep
tu tortu Penelopa Sukauskienė- 
Sakis. Po apsilankymų sekan
čią dieną, Detroit News patal
pino foto nuotrauką su aprašy
mu, kaip tortą bei kitas maistas 
pagaminti. Bendrai, rašė apie 
lietuvių tautą.

— SLA Detroito 200 kuopa 
ruošiasi didelei šventei, šiais 
metais kuopai sukanka 50 metų, 
o SLA 85 metai. Sukaktuvių 
Jubiliejus — minėjimas, su me
nine programa Įvyks spalio 
mėn. 3 dt., sekmadienį 1:30 vai. 
Ta proga bus išleistas leidinys 
apie susivienijimo yeiklą. Orga
nizacijos ir pavieniai kviečiami 
siųsti sveikinimus komiteto na
riams: Vladui Paužai, Dr. Sau
liui šimoliūnui Antanui Bukaus
kui ar kitiems komiteto nariams.

— Rugpiūčio mėn. 1 d. “Dai
navos” metinė šventė praėjo 
gražiai, oras puikiausias, tem
peratūra 73 laipsniai su švelniai 
glostančiu vėjeliu. Į švente at
silankė pusėtinai daug svečių. 
Nors ir šiuo kartu turėjome ko
miškų žaidimų, bet pasigedome 
ankstyvesnių programų. Be abe
jo, geresnės programos daugiau 
ir svečių į metines šventes su
traukdavo.

— Dariaus ir Girėno minėji
mas šiais metais praėjo su pa
maldomis šv. Antano parapijos

bažnyčioje. Taip pat buvo pa
minėti ir per abidvi radijo va
landas primenant jų didvyrišką 
žygį. Ta proga Dariaus-Girėno 
svetainėje svečiai ir nariai buvo 
vaišinami veltui. Tik reikia ap
gailestauti, kad klubo vadovy
bė nepajėgė suruošti nors trum
pos Dariui-Girėnui pagerbti aka
demijos. A. Miežis

MEDICINOS PAŽANGA
— Daktare, ką turiu daryti, 

kad galėčiau miegoti.
— Prieš eidamas gulti išger

kite stiklinę pieno ir suvalgy
kite tarkuotą, obuolį.

— Bet lygiai prieš 6 mėnesius 
man uždraudėte valgyti prieš ei
nant gulti.

— Teisingai, bet neužmirškite, 
kad per tą laiką medicina pada
rė milžinišką pažangą.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Sekmadienį, 
rug'piūčio 15 dieną,

BUCO SODE
I WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

įvyks

N&yj i g m

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI G Ė RIM A L 
VISA LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPIŪČIO 15 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ.
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I LIETUVIAI ARGENTINOJE
Nauji kapai

Kap. Stasys Vasiūnas, 
kis, 68 m. amžiaus, 17. 7. 
po traukinio suvažinėtas 
roję. Nugabentas Fiorito ligo-Įį butą įsibrovė
ninėn mirė. penki banditai,

Iš Kiselytės Trotta įstaigos,!1' 115 doL žiedus’ ,aik’
kun. Steigvilai atlaikius mišias |ro<lž)US* numovė vi-
Aušros Vartų bažnyčioje ir pa- s,e,ns ke,nes’ Jas suraišiojo 
lydėjus į Sarandi kapines pa.l‘^zgais ir sumetė į vonią, Tai 
laidotas, dalyvaujant šeimai ir 
kaimynams. Dideliame nuliūdi
me liko žmona Veronika Vatei- 
kytė Vasiūnienė, duktė med. 
gydytoja dr. Ariana Veronika 
Vasiūnaitė ir velionies sesuo 
Marija Vasiliauskaitė, dabar naš
lė, kuri su savo šeima, A. L. Bal
so Redakcijai padedant, atkvietė 
Vasiūnų šeimą Argentinon 
Vokietijos.

iš

Ieško nusikaltėlio
Barringtone suaugęs apie 

metų vyras pasigavo, ginklu 
grasindamas, 12 metų mergai
tę Katheryn Kuhn. Jis ją vėžio 
jo užrištomis akimis ir nusive
žė į savo namus. Ten jis ban
dė ją išprievartauti, tačiau tai 
nepasiduodant, ją primušė, 
įmetė į mašiną ir nuvežė- vėl, 
iš kur pagavęs, pasakydamas 
eiti į bet kuriuos namus, kur 
dar dega šviesos ir iš ten skam
binti į namus. U

50

Policija galvoja, kad tai vie
tinis žmogus, išprievartavęs 
per paskutinius kelis mėnesius 
penkias moteris toje pačioje 
apylinkėje.

NESUSIPRATIMAS
— Vyreli, netikėjau, kad nuo 

penkių stikliukų žmogus gali 
taip pasikeisti.

— Bet aš juk išgėriau tik vie
ną.

— O, tai aš išgėriau penkis.

Numovė kelnes
Praėjusią savaitę penki vy

rai susirinko 61)11 S. Ashland 
telšiš-Į palošti kortomis. Jų tarpe bu- 
71 ta- vo vienas policininkas ir trys 
Pinei-|CTA šoferiai.. Jiems belošiant 

su kaukėmis 
atėmė iš vyrų

Į padarę plėšikai išėjo.
Lošėjams ne tik gaila pinigų, 

bet didelė gėda nuo pažįsta
mų. Be to, jų žmonos irgi ke
lia triukšmą dėl pinigų švais- 
tvmo. v •

GINKLŲ PARDUOTUVĖJE
—Su kiek šūvių norite pirkti 

revolverį ?
— Palaukite, tuoj paklausiu 

telefonu, kiek žmonių dirba to 
banko kasoje?

Savo naminę vaistų spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip, šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad nejvyktų klaidų, nes vaistų su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.
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“Savanoriškas” įsijungimas
Sovietų imperijos propagandos mašinerija jau tre

čias dešimtmetis tvirtina, kad nepriklausoma Lietuva 
savu noru Įsijungė Į Sovietų Sąjungą, šis melas, paskelb
tas pirmą “liaudies seimo” posėdžių dieną, atkakliai 
kartojamas iki šių dienų. Tą melą pirmiausia paleido so
vietinė spauda, dabar jį kartoja visi rusų propagandos 
leidiniai. Pradžioje šis melas buvo kartojamas tik rusiš
kai ir lietuviškai, o dabar jis jau skleidžiamas anglų ir 
kitomis kalbomis.

Pirmiausia šis melas buvo paneigtas pačioje Lietu
voje. Nespėjo sovietų karo jėgos ir čekistai išrūkti iš Lie
tuvos, Įvairūs “liaudies seimo” dalyviai, buvusios val
džios žmonės, “rinkiminės” propagandos samdiniai pa
neigė “savanoriško prijungimo” idėją. Radijo kalbomis, 
spaudoje pasirodžiusiais straipsniais ir net knygomis jie 
Įrodė, kad nepriklausomybė buvo atimta prievarta ir 
Lietuva apgaulingai buvo prijungta prie Sovietų Sąjun
gos. Sovietų karo jėgos primetė kvislingų valdžią, kuri 
panaikino visas politines partijas, išskyrus komunistų, 
pravedė grynai “komunistinį” “liaudies seimą”, kuris 
pildė visus imperialistinius sovietų Rusijos atstovų pa
geidavimus. Pagal Dekanozovo Įsakymą buvo sudaryta 
vienos partijos sąrašų “rinkiminė” komedija, kurios im
perialistiniai nutarimai iki šios dienos kartojami.

Į Ameriką atvykusieji lietuviai tremtiniai JAV kon
gresui taip pat liudijo, kaip buvo suruošta “liaudies sei
mo” “rinkiminė” komedija. JAV kongresui liudijo bu
vęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Vincas Krėvė- 
Mickevičius apie pasikalbėjimą su sovietų- užsienio rei
kalų ministru Molotovu ir imperialistinius rusų reikala
vimus. Liudijo aukšti Lietuvos pareigūnai, buvę kariš
kiai, valstybės tarnautojai, mokytojai ir visuomenės 
veikėjai. Atstovo Kersteno vadovaujamas komitetas 
išleido dali svarbesnių liudijimų. Kas nori arčiau susipa 
žinti su “savanorišku” Lietuvos Įsijungimu Į Sovietų 
Sąjungą, tas turėtų pavartyti abi Kersteno komiteto pa
ruoštas ir JAV kongreso leidyklos išleistas knygas.

Užsienyje gyvenantieji lietuviai yra susipažinę su 
karo metu pačioje Lietuvoje padarytais pareiškimais ir 
nuo rusų pabėgusių tremtinių liudijimais. Iki šio meto 
buvo nežinomi pačioje Lietuvoje likusių žmonių liudiji
mai. Daugelis liudyti jau negalės, neš raudonosios ar
mijos ir sovietų policijos buvo išžudyti. Kiti buvo išvež

ti prievartos darbams Į Rusijos šiaurę ir ten nukankin
ti. Lietuvos nepriklausomybės šalininkai negalės liudy
ti, bet galime pasinaudoti ir lietuvių laisvės priešų pa
reiškimais. Tuo tarpu jų yra nedaug, bet kiekvieną die
ną tų liudijimų skaičius didėja. Kiekvieną dieną aiškiau 
matosi, kad nei Lietuva, nei lietuvių tauta savu noru 
neįsijungė į Sovietų Sąjungą.

Šiomis dienomis Vilniuje komunistų leidžiamos Tie
sos korespondentas Aleksandras Prokapas parašė straip
snį apie komunistų partijos narių veiklą. Savo rašinio 
pagrindan jis pasiėmė ilgesnį pasikalbėjimą su Anykščių 
rajono “Pergalės” kolchozo pirmininku Vladu Šostaku. 
Prieškariniais laikais buvęs mažamokslis vairuotojas ši
taip aprašinėja “savanorišką” lietuvių Įsijungimą į So
vietų Sąjungą:

“Susipažinome mudu po karo, rūsčiais 1946 me
tais kai retą naktį neaidėdavo šūviai. Vykdyti už
duoties mūsų operatyvinės grupės išeidavo, dažnai 
net nespėjusios tinkamai pasiruošti, todėl ir būdavo 
aukų. Prisimenu vieną liaudies gynėjų būrį, iš ku
rio teliko vienintelis sužeistas karys, o dvylika jo 
draugų, kartu su jaunučiu vyresniuoju leitenantu 
visiems laikams liko gulėti prie Balkelių kaimelio. 
Kiti būriai, kad ir mažiau, bet irgi turėjo nuostolių. 
Štai tokiam nukentėjusiam būriui Į pagalbą ir buvau 
pasiųstas su skyriaus vairuotoju Vladu Šostaku, pla
čiapečiu vyruku. Siunčiantis mus majoras pasakė, 
jog miške, sutartoje vietoje, reikia paimti, “tai kas 
liko”, ir tuoj pat grįžti Į apskritį.

— Tik be susišaudymų — pasakė majoras. — 
Paskutinę mašiną... ” (Tiesa, 1971 m. liepos 29 d., 

j 2psL).
Jeigu Lietuva, kaip skelbia rusai, 1940 metais savu 

noru įsijungė į Sovietų Sąjungą, tai kuriais sumetimais 
lietuviai 1946 jmetais kovotų prieš sovietų karius 
ir sovietų armijoje tarnaujančius šostakus ir pro
tavus? Jeigu būtų norėję tapti keturiolikta sovietų 
respublika, tai ar jie taip jau atkakliai, rizikuodami 
savo gyvybėmis, būtų ties Balkeliais iškloję visą tuziną 
rusų? Vairuotojas šostakas pasakodamas, o Protapas 
rašydamas sugriauna visą sovietų propagandos melą. 
Lietuviai niekad į Sovietų -Sąjungą savu noru neįsijungė. 
Jie norėjo būti laisvi, užtat ir neleido rusams veržtis į 
Lietuvos gilumą.

Bet kova prieš sovietų okupaciją nesibaigė karo pa
baigoje. Vežikas Šostakas, baigęs kompartijos kursus, 
buvo paskirtas Anykščių rajono kolchozo pirmininko 
pareigoms. Toliau Šostakas šitaip pasakoja apie “sava
norišką ” Lietuvos įjungimą į Sovietų Sąjungą ir stei
giamus kolchozus:

“Taip aš gavau svarbiausią savo partinį pasky
rimą. .. Iki tol kolūkyje dažnai keitėsi pirmininkai. 
Vasilijų Rutkauską banditai užmušė. Petrą Tylą 
kartu su visa šeima gyvą sudegino. Buvo dar keli”. 
(Tenpat.). į. . .
Jeigu jau lietuviai savu noru būtų Įsijungę į Sovietų 

Sąjungą, tai argi anykštėnai būtų žudę Sovietų Sąjun
gos atstovą Vaslijų Rutkauską? Anykštėnai lietuviams 
yra žinomi, kaip ramūs, geraširdžiai ir vaišingi žmonės. 
Kas gi jų neapykatą būtų taip sukėlęs, kad jie ne tiktai 
Petrą Tylą, bet ir visą jo šeimą būtų gyvą sudeginę?

Sąryšyje su anykštėnų parodyta '‘meile” naujai 
įsteigtų rusiškų dvarų pirmininkams, vieta paklausti, 
ar šitokiems žmonėms J. Lingys sukūrė, muziką pritai
kė ir žingsnius apskaičiavo “Kolchozo pirmininke”?

KAZYS ŠKIRPA

(Tęsinys)
Jai darbą laikome visų gėry

bių kūrėju, tai socialintis teisin
gumas reikalauja, kad jis būtų 
teisingai atlyginamas. Už dar
bą turi būti mažiausiai tiek mo
kama, kad jį dirbąs galėtų pats 
iš to pragyventi ir išmaitinti 
savo šeimą. Jei ūkio sąlygos lei
džia, atlyginimas turi būti didi
namas. Socialinis teisingumas, be 
to, reikalauja, kad atlyginimas 
už darbą atitiktų darbo rezulta
tą, kad tas, t. y., kuris daugiau 
pagamina, tas turi teisę gauti 
už darbą ir atitinkamai didesnį 
atlyginimą.

Bet tauta yra žmonių bend
ruomenė. Todėl kiekvienas dir
bąs jos narys, kuris turi iš sa
vo darbo asmeninės naudos, tu
ri nepamiršti, jog jo gerovė yra 
artimai susijusi su visos tau
tos gerove. Tuo būdu jis yra Įpa
reigotas savo darbu siekti ne tik 
savo naudos, bet jis turi remti 
ir pačią bendruomenę. Jis vi
suomenės gerovę turi laikyti 
aukščiau už savo asmeninius in
teresus, nes tos bendruomenės 
tvirtumas yra būtina sąlyga ir 
šio intereso patikrinimui. Vadi
nas, kiekvienas savo darbo re
zultatų dalį turi skirti bendrie
siems tautos reikalams. Tai pa
siekiama apdedant uždarbį ir 
pelną mokesčiais. Mokesčiai ne
gali būti vienodi, nes ne visi 
vienodai uždirba ir turi vienodą 
pelną. Be to, nevienodos yra ir 
pragyvenimo išlaidos. Taigi so
cialinis teisingumas reikalauja, 
kad kiekvienas pilietis būtų tei
singai apdėtas mokesčiais. O 
tai pasiekiama įvedant proporci- 
nę-progresinę mokesčių sistemą.

Be teisingo atlyginimo nusta
tymo už darbą' ir teisingo mo
kesčių paskirstymo, yra dar 
daug kitų socialinių problemų, 
kurios turi didelės įtakos tau
tos socialinei būklei. Prie tokių 
problemų tenka priskirti draudi
mą, socialinę higieną ir kt. Vi
sos šios problemos gali būti tin
kamai išspręstos, jei kraštas yra 
racionaliai tvarkomas ir darbas 
yra visiems privalomas, kas tik 
jį gali dirbti.

šeima yra pagrindinis socia
linio gyvenimo branduolys. Ji 
duoda tautai prieauglį, nuo ku
rio priklauso tautos gyvata ir 
jos ateitis. Todėl šeima turi bū
ti ypatingai valstybės saugoja
ma ir globojama.

Tautinis įsisąmoninimas
Tautos fiziniu ir dvasiniu 

jėgų ugdymas
Pagrindinius tautinio indivi

dualumo elementus žmogus įgy
ja gimdamas. Tie elementai yra 
statinio pobūdžio. Jie pasida
ro dinaminiai per tautinį auklė
jimą, dvasinį ir fizinį subrendi
mą ir tautinį-idėjinį įsisąmoni
nimą. Dėl to žmogus, susijęs su 
tauta, tokių pat individų kultū
riškai socialine bendruomene, 
užsidega jos idealais ir pajunta 
pareigą už juos kovoti.

Auklėjimas yra pirmas pasi
ruošimo etapas tapti sąmonin
gu tautinės bendruomenės na
riu. Jis pirmiausia įgyjamas 
šeimoje, vėliau mokykloje ir pa
galiau pačioje visuomenėje. Ten 
žmogus galutinai tautiškai su
bręsta ir pasidaro pilnateisiu 
tautos nariu. j

Svarbiausias tautinio auklėji
mo tikslas yra išugdyti taurias 
asmenybes, kurios mokėtų tar
pusavyje taip sugyventi, kaip 
to reikalauja socialinio teisingu
mo principai tautinėje bendruo
menėje. Tokios asmenybės vi
suomet mokės visuomeninius in
teresus laikyti aukščiau už savo 
asmeninius reikalus ir bus pa- 
siryžusios kovoti už aukštuosius 
tautos idealus. Joms, reikalui 
esant, nebus baisu už tautos 
idealus aukoti ir savo gyvybę. 
Taip tauta gali būti suformuo
ta, jei auklėjimas yra paremtas 
krikščioniškąją dorove. Ji pasi
aukojimą laiko aukščiausiu žmo
gaus moraliniu nuopelnu.

Be tautiškai idėjinio auklėji
mo, tautos bendruomenės išlai
kymui didelės reikšmės turi ir 
tautos fizinė padėtis. Negana 
užsibrėžti kilnius idealas, bet 
jiems įvykdyti reikia turėti ir 
pakankamai jėgų, čia svarbu 
ne vien dvasinis tvirtumas, bet 
reikia turėti nemaža fizinio iš
tvermingumo ir atsparumo.-

Fizinė tautos būklė visų pir
ma priklauso nuo tautos mate
rialinių sąlygų. Valstybes pa
reiga yra nuolat tas sąlygas ge
rinti. Be to, fizinę tautos būk
lę galima palaikyti ir ją gerin
ti žmogaus fiziniu lavinimus!. 
Toks fizinis lavinimasis yra 
ypač reikalingas tiems tautinės 
bendruomenės nariams, kurie 
nedirba fizinio darbo.

Fizinis lavinimasis turi būti 
taip organizuotas, kad jis apim
tų plačiuosius gyventojų sluoks
nius. Ypač jis turi būti priei
namas mūsų priaugančiai kar
tai, mūsų tautos ateities garan
tui.

Tautos švietimui statomi du 
pagrindiniai reikalavimai, bū
tent — padaryti visiems priei
namą intelektualinį lavinimąsi 
ir nuolat skiepyti plačiuose gy-'

ventojų sluoksniuose bendrąjį 
tautos interesų supratimą. Pir
masis tautos švietimo baras yra 
visuotinas ir privalomas pra
džios mokslas. Antrame tautos 
švietimo bare platieji tautos 
sluoksniai supažindinami su tau- 
tinės bendruomenės gyvenimu, 
su jos kasdieniniais reikalais ir 
su jos eiliniais uždaviniais tau
tos idealams siekti. Tai pasie
kiama per paskaitas ir praneši
mus, kuriuos daro tautai vado
vaujantieji asmenys, per spau
dą ir kitas propagandos priemo
nes. Tokia propaganda yra bū
tinai reikalinga. Juk ne kiekvie
nas tautinės bendruomenės na
rys, šalia savo kasdieninių rei
kalų, turi pakankamai laiko ir 
gali gerai įsigilinti į bendruo
sius tautos ir valstybės reikalus. 
O tie reikalai dažnai būna ir la
bai sudėtingi. Tokius reikalus 
platesnieji tautos sluoksniai tik 
tuomet supranta, kada jie nuo
latos visiems prieinami ir iš
aiškinami. Tik gerai susipratu
sioje tautoje sužadinama visos 
jos kūrybinės jėgos ir tuo bū
du ji paruošiama savo aukščiau- 
siėms tikslams siekti.

Tautos kūrybinę energiją rei
kia nuolatos papildyti nauju kū
rybiniu prieaugliu. Tam tikslui 
reikia sudaryti tinkamas sąly
gas, ypač jaunuomenei. Kaip 
dėsnis, kiekvienam jaunuoliui, 
kuris pareiškia vienoje ar kito
je mokslo srityje ypatingus ga
bumus, turi būti patikrinta ga
limybė išsimokslinti, kad jis ga
lėtų tuos savo gabumus išvys
tyti iki aukščiausio laipsnio. Iki 
šiol tai buvo prieinama tik tur
tingųjų šeimų vaikams. To ne
užtenka. Valstybė turi surasti 
lėšų ir būdų talentams ugdyti ir 
iš neturtingųjų bendruomenės- 
sluoksnių. To reikalauja socia
linis teisingumas ir bendras tau
tos interesas. Juo tauta turės 
daugiau paruošusi kūrybinių 
asmenybių, tuo pati kūryba vi
sose gyvenimo srityse pasida
rys intensyvesnė ir tuomet bus 
pasiekta didesnių rezultatų.

Kultūrinis gyvenimas

Bendrosios kultūros srityje 
Lietuva orientuojasi ne į Euro
pos Rytus, bet į jos Vakarus, 
ir laikomą pirmuoju . vakarie
tiškos kultūros avanpostu prieš 
rusiškai ažiatišką komunizmą 
bei barbarybę.

Kultūrinis gyvenimas turi bū
ti paremtas nuolatiniu valsty
bės rūpesčiu sudaryti sveikas ir 
natūralias sąlygas tautos dva
sinėms pajėgoms reikštis ir vys
tytis. Asmenims, kurie pasižy
mi proto darbais, menu ir kita 
dvasine kūryba, turi būti tei
kiama ypatinga globa ir, reika
lui esant, materialinė parama.

(Bus daugiau)

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS į

Užmirštoji Dievo gatvė
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Valandėlę, kaip staigiai užkluptas, pa
tylėjo. Paskui apsidairė ir pasižiūrėjo į 
laikrodi, virš kokios skaitlinės bus rodyk
lės užkliuvusios. Nesilygo daugiau dėl stik 
liuko, nekėlė balso ir su linksma veido 
išraiška pats prisipažino, jog jau gal ir lai
kas. Gal ir laukia. Negalėčiau pasakyti, 
ar jį tas laikas taip nuteikė, ar kad jam 
padarė pastabą buvęs karys ir dar virši
ninkas, o jis juk ir ne eilinis. Atsistojo. 
Atsisveikino tas lietuvių kilmės Edis visai 
padoriai. Ėjo durų link dar tiesiu nesvy
ruojančiu žingsniu. Bet matėsi, jog jam 
jie buvo sunkūs, kaip Į kario batus įsispy- 
rus klampoti per Vietnamo džiungles. Prie 
slenksčio dar atsigręžė, pamosavo ranka, 
o jo šypsena buvo tokia gera ir vaikiška.

Prie Trisdešimt antrosios gatvės san
kryžos šiaurvakariniame kampe stovu dvi
aukštis namas. Į jo rudu granitų padeng
tą sieną įsikabinusios matosi didelės sidab 
rinės raidės. Tai lenkų taupymo skalini- 
mo bendrovė, pasivadinusi generolo Pu- 
laskio vardu, šis vardas ir mums lietu
viams nėra visai svetimas. Gen. Pulaskis 
buvo gimęs Lietuvos Didžiosios Kungaikš- 
tijos ribose. Jis kartu su generolu Tadu 
Kosciuška dalyvavo Amerikos Jungtinių 
Valstybių išsilaisvinimo kare iš koloniali- 
nčs anglų priespaudos. Abu buvo artimi 
bendradarbiai vyriausiojo armijos vado,

vėliau tapusio pirmuoju Amerikos J. V. 
prezidentu Jurgiu Washingtonu. Jų var
dai įrašyti aukso raidėmis į J. A. V. laisvės 
kovų istoriją.

Tokius skambius vardus anuomet pasi
rinkdavo nevien tik lenkai. Juk ir Stan- 
dardt Federal bendrovė, jau atsiritusi 
veik iki pusantro šimto milijonų dolerių 
Įsisteigimo laikotarpiu nesivadino dabar
tiniu vardu. Tą Mackevičių įsteigta ir jų 
šeimos tebevadovaujama įstaiga buvo pa
sivadinusi D. L. K. Gedimino vardu. Ir 
Bridgeporte lietuvių Union Federal ben
drovė, artėjanti prie penkiasdešimt mili
jonų dolerių laiptų pakopos, vadovauja
ma Albert J. Auckers, pirmosios savo veik 
los eroje irgi buvo sau patronu pasirinkusi 
D. L .K. Kęstutį.

Kalbama, jog viena iš paskatinančių 
aplinkybių buvo ta, jog ir Morgano preky
bininkai, praradę biznius, nebuvo pasili
kę plikais, be skatiko. Bijodami, kad jų 
nesukrimstų kandys, o labiausiai nepavog
tų vagys ar neatimtų plėšikai, ir įsteigė 
savo santaupų apsaugai šią bendrovę. Pa
starųjų, gyvenančių iš plėšimo amato, jau 
ir tada buvo Chicagoje daug privisę.

Tas skesgatvis už Morgano gatvės len
kų kilmės gyventojų apgyventas, nėr pra
bangiai atrodąs. Nebuvo nė jokių, krautu
vių iškabų matyli prie pastatų. Aš dabar 
ėjau ta gatve, norėdamas aplankyti savo 
gerą prietelį Apolinarą Petrą Bagdoną. 
Jis kaip tik gyveno Petro Dambrausko 
namuose Prie pačio lenkų religinio cent

ro. Tai lyg kokia maža, vien lietuvių ap
gyventa salelė.

Tuos namus Dambriiuskas įsigijo kaip 
tik tuo blūdo bėgimd iš Bridgeporto metu. 
Petras ne tik nebėgo, bet padarė kaip kokį 
ekspansijos šuolį, įsigydamas nuosavybę 
net dar už Morgano gatvės. Tie jo namai 
— tai triaukštis mūras, šalia lenkų para
pijos bažnyčios prisiglaudęs. Jei nežino tu
mei, tai tuos jo namus galėtum per apsiri
kimą palaikyti ir parapijos klebonija. Gra
žiai atrodo iš išorės, o viduje moderniškai 
ir skoningai sutvarkyti. Taip anot lietuvių 
priežodžio, viskas tik žiba, kaip stiklinės 
stiklas.

Pakopęs laiptais į trečią aukštą, gaila, 
savo bičiulio neradau. Nereikėjo nė bels
tis į duris. Prie slenksčio jo sugrįžimo lau
kė visa krūva žurnalų ir lietuviškų laik
raščių. Leisdamasis vėl laiptais žemyn, 
sutikau ir patį šių namų šeimininką Petrą 
Dambrauską, kopiantį kaip tik aukšty n. 
Pakvietė užeiti pas save pailsinti kojas ir 
atvėsti.

Su Petru Dambrausku pažįstami dar iš 
stovyklinių laikų Vokietijoje. Tos stovyk
los buvo kaip niekieno žemė, o mes patys, 
lyg niekieno žmonės. Nieko nežinojome 
ir kada mums baigsis tas stovyklinis gyve
nimas. Nežinojome, nė kada ir kur išvok
sime jir kas sutiks priimti tuos benamius 
žmones. UNRA apskaičiavusi gyvybės iš
laikymui kalorijų kiekį rūpinosi mumis, 
kaip beįmanydama. Skilvio pasotinimas 
ir jai atrodėt lyg permažas reikalas. Gal
vojo— mums reikia ir ko daugiau, kad

užsimirštume elgetų būvį. Atrodo, jog į 
istorinį žmogaus supratimą ir ji turėjo 
nuovokos. Dar Romos Cezario mestas šū
kis, jog žmonėms reikia ne tik duonos, 
bet ir žaidimų — nebuvo jai svetima min
tis. Nors pati ir nešėme iniciatyvos, bet 
leido, o kartais dar skatino mus kurti me
no ansamblius. Leido mums šokti ir dai
nuoti. Negynė turėti teatrus, mokyklas 
net ir savo stovyklinio pobūdžia spaudą, 
nors ir spaustuvėje spausdinamą. Bet ji 
neišleido svarbiausio dalyko iš akių — tai 
tą pastovų įkurdinimą. Bet niekas nebuvo 
skubus, niekam darbo jėgos nereikėjo, o 
gal ir netikėjo, jog mūsų tarpe esama pa
jėgių, raumenų kelmams rauti ar anglies 
tuneliams griauti. Ir nieko geresnio UNRA 
nematydama, stengėsi sudaryti tokias ap- 
simąstymui valandas, ar negeriau būsią 
grįžti į ten, iš kur mes buvome atkeliavę. 
Laukimas, nežinia, juk yra sunki kančia. 
Kančia, kurios nežinai, kad ji pasibaigs. 
Nežinai, ne tik kada bus jai galas, bet kas 
bus ir tam galui priartėjus. Kas? Ar gied
ri diena, ar juoda naktis mus pasitiks. 
Tad jei mes nenorime tos nežinios galo 
laukti, galime juk patys eiti tiesiai į mir
ties glėbį— tiesiai į raudonosios meškos 
nasrus.

Tos gerosios motinos pastangos buvo 
tuščios, mes ir toje nežinios kančioje tu
rėjome viltį. Kol viltis pas žmogų neužgę- 
susi, jis dar gyvas ir daug gali ištverti. 
Kai viltis užgęsta, tada prasideda juoda 
mirties naktis, Nors jis dar ir būtų neuž
kastas, yra pats sau ir kitiems miręs. Ta

mūsų viltis, žinoma, nebuvo tikra. Mes. 
tikėjome, kad neišvengiamai vėl bus karas. 
Tada ir mes laisvi grįšime į Laisvą Lietuvą 
jos gyvenimo atkurti. Nors tai netikras 
banknotas, niekuo nepadengtas, bet mū
sų gyvenime atstoja tikrą pinigą. Taip 
būna ir su netikrais pinigais. Jie sukasi, 
daro lygiai tą patį, kol jų nepastebi val
džios akys, jog tai netikras, o padribtas / 
banknotas. Nuo tos vilties mums sunku 
atsisakyti, net ir įlipant į laivą. Tempėme 
su savim ją ir į užjūrius, tikėdami, jog iš
vykstame tik laikinai...

Kaip ti ktos netikros vilties metu Ful- 
dos stovykloje kun. Romanas Klumbys, 
Aleksandras Merkelis, Mykolas Zabloc- 
kas bei Bronius ir Adolfas Burbai pagimdė 
“Mūsų Viltį”. Tai toks buvo savaitinis, 
vėliau virtęs dvisavaitiniu laikraščiu, 
spausdinamu spaustuvėje. Tada aš ką tik 
buvau grįžęs iš Norvegijos, ir Merkelis į 
patį krikštynų ruošos įkarštį įtempė ir ma
ne. Dirbome visi suplukę. Bet taip gerai 
neilgai viskis truko. Kunigas Ramonas 
Klumbys išskrido į savo tėviškę, Čikagą, 
Merkeliui atrodė per sunku važinėtis iš 
Hanau stovyklos į Fuldą, ir jis man mielai 
užleido redaktoriaus kėdę. Aš taip griūte 
'nugriuvau į kėdę, lyg tyčia būčiau laukęs 
geros progos...

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti 
"NAUJIENAS”
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Rez. Gi 8-utt/J

DR. W. M. ESIN - tiilNAi
ANUSCKUA IK MOTERŲ LlGŪS 

GlNcKQLOGlNE CHIRURGIJA 
6132 oo. Kedzie Ave,, WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
SLUepia, RKamninu All 3-UUU1.

Dr.AJENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS;

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
ITeč. ir sesuo, uždaryta.

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef*: GArden 3-7278 . a J? <•■>. . ' - - - —- w

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

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vai.
' Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS ' 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tei. 737-5149 
Tikrina akis, Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susnam-ną Uždaryta tred.

z=^- 1 .... • -==s

SOPHIE BARČUS
J RADIJO ŠEIMOS VALANDOS| .L . ’ .. . /. _ j
: Visos programos iš WOPA,

1490 kiL Ae AL
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma į 

diemo iki penktadienio 11—12; 
vai. ryto. — Šeštadienį ir seK-- 
madieių nuo 8:3U 1K1 y;30 vai; 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629
il .Ti------ ---------------- ■ -■ ■■■7 — z

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
išgelia 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- 
nngu veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
mus:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — *'Bubu lis 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, kaina 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, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS,

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 925-8296

Valandos- 2—8 vaL vak. Penktadieni 
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 

Tek PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai, 
ir penkL 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

1739 So. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL. 60608

A FORESTS FUTURX 
IS IN YOUR HANDS

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. tel^iea Glbson 8-6195

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

Reery tree, erery thmh, 
tod tE ocr ’wildlife depend ee 

jen o beip prerenc 
inrex kres. So pleese WSow- 

Stnokefi ABCk Al^tr 
hold stttcbex tifi cold. Be jart 

to dec** efi ctrnp&reu 
«6r the tsbes. end dro^Ti 

theta ftgarn. Crath 
■mokei deed ooC-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pegelbe kojomi 
(Arch Supports) ir t t

VaL: 9—4 Ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St^ Chicago, III. 60629 

Telafa PRospect 6^084

Only yon caa 
pfg’regt Sorest 6res

BIZNIERLU. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Visi Chicagos lietuviai rugpiūčio 15 dieną važiuos į NAUJIENŲ PIKNIKĄ ir pasidžiaugs vasaros 
žaliuojančia gamta.

ORO PRANAŠAS
Vienas indėnas rezervacijoje 

pagarsėjo kaip nepaprastai tiks
lus oro spėjikas. Kas savaitę jis 
dažniausiai visai tiksliai nusa
kydavo, koks bus oras sekančią 
dieną ir ateinanti savaitgalį.

Vieną savaitgalį indėnas at
sisakė orą spėti. Turistai ir 
atostogininkai nustebo: “Per 
pusę metų tiksliai atspėdavai 
orą”, paklausė jie. “Kas nutiko, 
kad staiga nebegali nuspėti ?”

“Iki šiol buvo lengva”, pasi
aiškino oro pranašas, “bet da
bar sugedo mano radijas”...

VIENGUNGIS
Parodyk man amerikietį, kurs 

gali gerti kiek nori, lošti kiek 
nori ir negrįžti namo kol nori, 
aš tau parodysiu viengungį.

DARBO PASIDALINIMAS
— Kodėl nepadedi savo drau

gui nešti spintą?
__ Dėl to, kad mes pasidalino

me darbu. Aš nešu raktą, o jis 
spintą.

NAUJIENŲ PIKNIKAS

1971 m. rugpiūčio 15 d.

BUČO SODE
Willow Springs, III.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

•k
— SLA Vyru kuopa 228 rengia lie

tuvių festivalį rugpiūčio 8 d., sek
madienį, Ann’s sode — 83rd ir Kean 
Avė. šokiams gros George Joniko 
ir Gee Jays orkestras. Bus daug do
vanų. polkos karaliaus ir karalienės 
kontestas, skanūs lietuviški valgiai 
ir Įvairūs netikėtumai.

— Zarasiškip draugiškas klubas, 
35 metų kultūrinei veiklai atžymėti, 
rengia pikniką sekmadienį, rugpiū
čio 8 d. buv. Liepos sode. Pradžia 1 
vai. Bus skanių valgių, gėrimų. Gros 
Ramonio orkestras. Kviečiame na
rius, draugus ir pažįstamus atsilan
kyti kartu su zarasiškiais prisimin
ti žolynių šventę ir pasilinksminti 
tyrame ore. Kviečia Rengimo komi
sija ir Valdyba.

i JONAS TYLLA
Į Gyveno 5420 South Morgan St.

Mirė 197IĮ m. rugpiūčio 3 d., 6:30 vai. vakaro, sulaukęs 86 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Anykščių valse., Vilių kaime.

Amerikoje' išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: pusbrolis Juozapas Kisielius su šeima ir kiti gi

minės, draugai bei pažįstami.
Priklausė ILietuvių 'Darbininkų Susivienijimui.
Ketvirtadienį, 7 vai. vakaro kūnas bus pašarvotas Povilo Ridiko 

koplyčioje, 33>4 So. Halsted "St.
Vietoje gSių pageidaujama aukoti American Cancer draugijai.
Penktadienį, rugpiūčio 6 dieną 1:00 vai po pietų bus lydimas iš 

koplyčios į lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. fonas Tylia giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
pusbrolis, giminės.

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. Tel. YA 7-1911. -__
. -V .F -E- M.

VIKTORAS STU0PYS
Gyveno 1509 So. 51 st Ave., Cicero, Iii.

Mirė 1971 m. rugpiūčio 2 d., 6:30 vai. vakaro, sulaukęs 52 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Veiveriuose.

Paliko nuliūdę: žmona Ona (Bukauskaitė), 2 dukterys — Angela- 
Gražina Valinskienė, jos vyras Fabijonas, ir Veronika, sūnus Viktoras, 
anūkas Fabijonas Valinskas, uošvienė Magdė Bukauskienė, du švoge- 
riai — Vincas Bukauskas, jo žmona Birutė ir Kazys Bukauskas, jo 
žmona Jūratė, 3 švogerkas — Anelė Bliujus, jos vyras Jeronimas, Vie
šė šumakarienė ir Uršulė Mikolienė, jos vyras Juozas ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko brolis, sesuo ir švogerka.
Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 So. 50th Avė., 

Cicero, Illinois.
Penktadienį, rugpiūčio 6 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš kop

lyčios į Sv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Viktoro Stuopio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, vaikai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Vasaitis - Butkus. TeL OL 2-1003.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai S4,00, minkšti — S3.00.

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 įMoney Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, nUnola 6060S

GARSINKITĘS NAUJIENOSE
VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

PHASE
BE

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires I

REMSITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

G8LININKA8 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1228

GUŽAUSKŲ' 
GELRS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 ------ -----------

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAIS PASTATYTI

fit
■

K s 
f 
f f-
t I

EUDESKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D 
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
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS FIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone; YArds 7-3401 

i—II . . III HM. UH- ■ H—

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET 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 Į 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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vėl gal būti skirta mirties baus- sini laikrodi ir vaidino stotyje 
mė.

Tiek prikrovė, kad 
namas sugriuvo

Dažų nuodai 
nuodija vaikus

Čikagoje kasmet pasitaiko 
apie 590 apsinuodijimų švino 
nuodais, kurių yra senuose 
sienų dažuose. Dabar Illinojs 
viešosios sveikatos įstaiga pra
dėjo tikrinti kitų miestų vai
kus. Auroroje, iš 600 patik
rintų vaikų, rasti 90 apnuody
ti švinu. Nuodai rasti vaikų 
kraujuje. Iš to skaičiaus pen
ki rimtai serga ir paguldyti 
jCook County ligoninėn. Vie
nas tų vaikų turi nuodų suga
dintus smegenis.

? Šitokie rezultatai verčia svei 
katos Įstaigą manyti, kad ap
sinuodijimas švino nuodais ga
li būti viena pačių rimčiausių 
Vaikų ligų.

labai girtą turistą.
l Ilgai netrukus prie jo priėjo 
vyras ir ėmė raustis po kiše
nes. Nieko neradęs plėšikas 
pareikalavo laikrodžio ir pa-

čikagos ugniagesiai išaiški- grasino perpjauti “turistui” 
no, kad namas, sugriuvęs ir gerklę. Tuoj prisistatė Humph 
užsidegęs 1012 West Randolph, rey draugai — policininkai 
sugriuvo nuo per didelės naš- plėšiką suėmė, 
tos. Name buvo maisto pro- —------
dūkto urmo sandėlis ir visos 
patalpos buvo iki lubų sunkiai 
prikrautos. Grindys ir sienos 
neišlaikė svorio ir sugriuvo, o 
susprogus dujų vamzdžiams 
namas ir užsidegė.

Laimė, kad pastate buvę ke- pasigirdo balsai: 
turi

ir

Padegė restoraną ir 
patys užsidegė

Sekmadienį staiga užsidegė 
restoranas “The Hut”, 15906 
Lock wood Ave. Nespėjo už
siliepsnoti pastato sienos, kai 

“Gelbėkit!”
Rasti prie restorano du apde
gę vyrai, žinomi sindikato 

veikėjai: Dispensa ir 
kuris nesenai buvo iš-

asmenvs nebuvo sužeisti.

Du 
lytojo Culertono 
buvo teisino nuteisti 
čiavimą.

Nori dar kartą 
teisti R. Specką

? Illinois prokuroras prašo 
"valstijos aukščiausi teismą lei
dimo iš naujo teisti Richardą 
Specką, kuris buvo nuteistas 
už astuonių slaugių nužudymą 
mirties bausme ir kuriam tą 
bausmę pakeitė Aukščiausias 
Teismas. Jo sprendimas pa
darytas dėl to, kad Specko ju
ry komisijoje nebuvo leista da 
lyvauti žmonėms, kurie pasi
sakė prieš mirties bausmę ap
lamai.

Jei Illinois teismas leistų 
bausmę persvarstyti, Speckui

Rocco, 
mestas iš policijos detektyvo 
pareigų už kyšių ėmimą. Prie 
restorano rastas ir Rocco au
tomobilis. Policija Įtaria, kad 
tie du restoraną ir padegė, tik 
nelaimei įvykus, užsidegė ir 
patys.

= ----- - | Dar daugiau, įtariamas ir
biznio Ištaigi) paĮs restorano savininkas Ber- 

tucci, kuris buvo geras vieno 
, Mano

ma, kad jam rūpėjo gauti 
10,0000 dol. apdraudos pinigų. 
Jis buvo tardomas. O du pade
gėjai guli ligoninėje ir dar ne
žinia ar pagis, nes apdegė pu-

Nubausti kyšius 
ėmę valdininkai
Čikagos mokesčių nusta- 

valdininkai 
už suk-

Philip Armento ga
vo 3 metus kalėjimo ir Borrie 
Kanter 6 mėn. Jie abu už tam 
tikrą “patepimą” sumažinda
vo pastatų ar 1 
mokesčius. Kanter gavo ma
žesnę bausmę todėl, kad jo padegėjų pažįstamas, 
žmona serga ir teisėjas pasigai
lėjo.

Sugavo jau penktą
Čikagos policijos komanda, 

kuri požeminėse traukinėlių kūno, 
stotyse vaidina labai girtus ar 
bomus, sučiupo per šešias die
nas jau penktą banditą. •«----
nas policininkas James Hum
phrey apsirengęs švariai----
bužiais, užsimovė brangų auk-

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II 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 “Atsiminimą ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.

| —Venezuelos Lietuvių Drau- 
Jau- »LJ°S gegužinė Įvyksta sekma

dienį, rugpiūčio 8 dieną Juozo 
i dra- Spaičio ąžuolyne, esančiame 

8932 S. Archer Ave., Willow 
Springs.

Bus kepama venecueliška 
PARILLA ir kitoks 1 
maistas. Veiks bufetas 
kios įdomybės, kur 
gauti dovanų, šokėjus 
kusius linksmins Kosto Rama
nausko orkestras.

Į Prašome visus atsilankyti ir 
sekmadienio popietę praleisti 
su Venecuelos lietuviais. (Pr.)

skanus 
ir kito- 
galėsite 
ir atvy-

1739 So. Halsted Street Chicago 8, UI.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS SAVINGS

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tek WA 5-2787
Didelis pasirinkimas {vairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, Ill. 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

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.
i AL NAUJOKAITIS

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

SODYBŲ PIEVELES
I Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- 
į vėlė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne , 
I visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
1 Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygelė, . 
t kuri vadinasi 
1 i __ ___ ___

SODYBŲ PIEVELES
j

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
i žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę , 
I pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už SI,25. Jeigu 
I kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
į arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome ’ 
g siųsti tokiu adresu:

Į NAUJIENOS,
I 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, DLL. 60608 ,

.. - —------- ~ - ..

« _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— THURSDAY, AUGUST 5, 1971

Mergos prašė pavežti
Evanstono policija ieško 

jauno negro, kuris pasiūlė pa
vežti dvi mergaites 15 ir 17 me 
tų amžiaus. Kiek pavažiavęs, 
negras išsitraukė revolverį, 
privertė vieną merginą įlysti į 
mašinos bagažninką, kitą iš
prievartavo. Po to, jis mergi
nas sukeitė ir vėl pakartojo tą 
patį. Paskui jis merginas nu
vežė į Joliet, čia pats paskam
bino taxiui,
kainuos parvažiuoti į Evansto- 
ną ir palikęs merginoms 38 do
lerius, pats dingo. Merginos 
grižo namo ir viską papasako
jo policijai.

sužinojo, kiek

LAIKO RELIATYVUMAS
Viena keliolikametė dukrelė 

pakalbėjusi telefonu “tik” pusę 
valandos pakabino ragelį. Tėvas 
tai stebėjęs, sarkastiškai paklau
sė: “Paprastai tau trunka dvi 
valandos. Kas nutiko, kad šį 
kartą truko tik pusė valandos?”

“Klaidingas numeris”, atsa
kė ji.

SLA 63-čios kp. nariams 
šeštadienį, šių metų rugpjū

čio 14 d., 2 vai. po pietų, Rose- 
lando Visų Šventų Parapijos 
salėje įvyks SLA 63-čios kuo
pos narių susirinkimas. Kuopos 
narius kviečiame šiame-susi
rinkime dalyvauti ir atsinešti 
nario knygutes. Turėsite pro
gos patikrinti ir gauti kreditą 
už įmokėtas duokles.

Šiame susirinkime dalyvaus 
SLA prezidentas Povilas P. 
Dargis ir pakalbės Susivieniji
mo reikalais. Kviečiame visus 
narius ir SLA vedamam dar-l 
bui pritariančius lietuvius šia
me susirinkime dalyvauti. Šio 
susirinkimo ir SLA reikalais 
galite telef onuoti RE 7-7868.

" (Pr.)

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

SPECIALŪS BUŠAI į NAUJIENŲ PIKNIKĄ
Sekmadieni, rugpjūčio 15 dieną, specialūs GTA bušai veš či- 

kagiečius į “Naujienų” Pikniką. Lygiai 12:001 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- 

į žinoti. Vėliau jis važiuos Archer Avenue. Sustos ties Archer ir 
i 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 i Willow 
Springs ir Bučo Sodą, kur bus piknikas. >.

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

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

Kaip nuvažiuoti į NAUJIENŲ pikniką

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 į kai

rėje esantį Bučo sodą, vadinamą 
Willow West Picnic Grounds.

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

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

Kviečiame visus čikagiečius 
atvykti į NAUJIENŲ rengiamą 
pikniką.

Komisija Piknikui Ruošti

-i. ■■ i 7. i-.
HELP WANTED — FEMALE 

Darbininkių Reikia

EXPERIENCED BEAUTICIAN

Part time. Good transportation.
Mature girl.

CALL GR 5-8700

A

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimu!TYPIST

Minimum 45 wpm to work on asign- 
ments for Polly 1, 2 or 3 days per 
week on call. $2.50 hourly minimum. 
Mall Mr. Baldwin. 786-0565

POLLY DUNN, INC.
343 So. Dearborn St, Suite 310, 

Chicago, DI.

DICTAPHONE TYPING AND 
GENERAL OFFICE 

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

Phone: 827-0C02

MISCELLANEOUS
{vairūs Dalykai

YOU PICK BLUEBERRIES
Easmon Ford — LaPorte, Indiana. 
Indiana Toll road to LaPorte exit, 
then 3 miles south of LaPorte on 
No. 35 to road 300 south turn east 
to 150.

RENTING !N GENERAL
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 2-ram aukšte 5-kių 
kambarių butas. Tel. WA 8-6720.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

BEVERLY SHORES, IND.
HOUSE FOR RENT. Modem, very 
big, very beautiful, right on the 
beach. 4 bedrooms, 2 baths, gas 
heat, 2 fireplaces, many extras. Just 
$300 per month. Up to 3 years lease. 
1 hour from Chicago by car or 
train. Call 219-879-5567 or 

219-325-0842
WE ALSO HAVE building sites for 
sale — sandy, wooded and hilly. 
Houses for sale also. Office — cor
ner of Broadway and US 12.

Dr. V. Paprocko 
pasisakymas

š. m. rugsėjo 4-5 dienomis 
New Yorke, The Pierre patal
pose, ruošiamas Pasaulio Lietu
vių Gydytojų Sąjungos ir Ame
rikos Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos suvažiavimas ir banketas, 
šios gydytojų sąjungos pirmi
ninku yra dr. Vaclovas Paproc- 
kas, gyv. Richmond Hill, New 
York.

Manau skaitytojui bus įdomu, 
kaip šios sąjungos pirmininkas 
žiūri į “bendradarbiavimą” su 
okupuotos Lietuvos gydytojais. 
Į “Laisvės Žiburio” radijo ve
dėjo klausimą: “Pasakykite, ko
kie! lietuvio - išeivio - gydytojo 
santykiai su pavergtos Lietuvos 
kolegomis?” — buvo atsakyta: 
“Individualiai — nuoširdūs, ge
ri. Jie yra režimo ir svetimos 
jėgos vergai. Kaip organizacija 
— ryšių nepalaikome, nes bend
radarbiaudami Kremliaus dik- Į 
tuojamom sąlygom, galėtume 
juos Įklampinti, be to, ir patys 
nejučiomis patekti į okupanto 
užtaisytas žabangas. Tarp kit
ko, pavergtoje Lietuvoje gydy
tojų organizacijos, kaipo tokios, 
nėra; okupantui tai nepriimti- 
na

Prie šio atsakymo, rodos, jo
kie komentarai ir nereikalingi.

sj.

MAŽA ALGA

Vienas sąžiningas žmogus, 
ištarnavęs penkis metus ir ne
gavęs algos pakėlimo, ryžosi sy
kį bosui pasakyti kaip jis į tai 
žiūri.

“Bose, aš jums dirbu kelinti 
metai ir mano čekis tebėra vis 
tas pats. Noriu tamsta praneš
ti, kad trys kompanijos manęs 
ieško!”

Bosas: “Kokios kompanijos? 
Atsakymas buvo: “Gazo kom

panija, elektros kompanija ir fi
nansų kompanija...”

J. BACEVIČIUS 
6455 So. Kfdxlt Ave. PR S-2233

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS —BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
LOMBARD — 4 or 5 bdrms, 2 full GLENVIEW — Glen Oak Acres. 3 
baths and powder rm., den and rec. i bdrm. Redwd. ranch. Lot 94x131. 
rm. w. wet bar. Must come in to Appls. avail. By owner. $41,500. 
appreciate size! Sacrifice.

$38,500 J Week days, eves, call:
x 629-4722 or 627-9188 729-0222 — 4464915

OAK PARK: 1181 S. HIGHLAND 
By owner. Lrg. mod. 4 bdrms., 2^ 
baths, full bsmt. rec. rm., 50’ lot, 2 
car gar., rear drive, near schools & 
transp., air-cond., carpeting & extras. 
Mid 30’s. By appointment. 

383-5608.

MOTERŲ KIRPYKLA ir 4 kambarių 
butas prie 55-tos ir Kedzie.

5 APARTMENTŲ mtfras prie 5Lmos 
ir Sacramento.

MODERNUS 12 aoartmentų mūras 
63-čios ir Pulaski apylinkėje.

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai

BALYS BUDRAITIS

BUD’S BEAL ESTATE 
4307 So. Kedzie. Chicago - 

TEL. — 254-5551

omu NAMUS
B VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdranda.

L RUDIS Tek CL 4-1050

VISKĄ apie namus
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

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

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

J— — I ■■ ■ I ■ I j

TERRA
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms,
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 4344660
L

A. & U INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. TcL YA 74980 
--------------------------------------------------„z

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

T«U REpvbUc 7-1941 
v_____________________________ z

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei- 

į katos ir biznio.
Patogios Išsimoko- 

|imo h lygos.

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. z — / ;

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

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

5 BUTU GELSVAS MŪRAS — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kamb.. virš S7.000 pajamų, 
du blokai nuo parko. $47,000.

1% AUKŠTO 20 metu mūras. Gra
žus 2 butai, uždari dušu porčiai. nau
jas stogas, gazu šildymas. 2 auto ga
ražas. nlatus sklvnas. arti mūsų. Naš
lė nPHŽurašo — $33 500. ’

PRIE BAŽNYČIOS- ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdų sklypas už 
$10.900.

Valdis Real Estate
7051 S®. Washtenaw Ave. RE 7-7200

2 PO 4 MŪRINIS, skiepą* ir nasto- 
gė. centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke. ___

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklvnas. 41-ma ir CarnnbeH.

PUIKUS BUNG .ALOW. ., Įrengtas 
sklenas. garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta nriA California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- • 
auete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovvję, 
nlatus sklvuas. fferos paiamns. 54 ir 
Damen auvlinkėi. — S38.000.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. — Tik S89.000.

10 BUTU, mūras, alum, langai, šil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik S79.500.

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvimibas sklvnas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski; S37.5O0

2 PO 5 MŪRINIS Nauja Šilima OT- 
zu. aluminiiaus langai. 2 automobiliu 
garažas; Marquette Parke. Tik 
^28.900.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321
_

SAVININKAS PARDUODA
12 butu moderniai Įrengtą mūrini na
rna 5 metu. Skalbimo mašinos ir 
džiovintuvai, šaldvtuvai, oro vėsin
tuvai. virimui pečiai. 15 masinu vie
ta. Daug visokių patogumų. $24.000 
pajamų metams. Kaina 8176,000.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramentai

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatiu senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning J naujus Ir senus M- 
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit. Mfiningai 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 SERV1CI 
Taiaoml auto motorai, atabdfial, 

tun*-vpt Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AYR.

CHICAGO, ILL. TIL, VI 7-9327


