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’LIETUVOS KARININKŲ “KATYNAS”
Šią vasarą Londone išleista Joseph Berger knyga įdomi ke

liais požiūriais. Autorius knygoje — atsiminimuose pasakoja apie 
Baltijos valstybių karininkų žudymą Norilsko stovykloje, antra, 
įdomi ir autoriaus praeitis. Joseph Berger, žydų kilmės, atsirado 
Vakaruose, Sovietų Sąjungoje buvęs Kominterno nariu ir 21 
metus buvęs kalėjimuose bei priverčiamojo darbo stovyklose.
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Bergeris, gimęs 1904 metais 
Lenkijoje, Krokuvoje, būdamas 
15 metų amžiaus, emigravo į 
Palestiną, įstojo į komunistų 
partiją, virto tos partijos Pales
tinoje sekretorium. Apsilankęs 
Maskvoje ir buvęs priimtas Sta
lino, Bergeris buvo išsiųstas į 
Berlyną, sekretorium Antiimpe- 
rialistinės Lygos, 1927 m. įs
teigtos Briusely. Porą metų ka
lintas Berlyne, jis 1932 metais 
vadovauja Artimųjų Rytų sky
riui Kominterno centre Maskvo
je, 1935 m., stalininių valymų 
metu suimtas, Bergeris buvo ka
linamas, išsiųstas į stovyklas Si
bire. Bergeris 1956 m. grįžta 
į Lenkiją, metus dirba Tarp
tautinių klausimų institute Var
šuvoje ir su šeima išemigruoja 
į Izraelį, šiuo metu jis gyvena 
Tel Avive ir dėsto Bar Han uni
versitete. <

Berger knyga — atsiminimai 
pavadinti “Shipwreck of a Ge
neration”, The Memoirs of Jo
seph Berger, Harvill Press, Lon
don, 1971. Knyga verta dėme
sio. šį karta pasitenkinsime at
pasakoję tas jos vietas, kuriose 
liečiamas Lietuvos karių likimas 
Norilsko stovykloje. Panašus li
kimas palietė ir estų'bei.Tatvių 
karius — vienoje laidų ^(liepos 

. 20) tai iškėlė NewJersey lei-
džiamas lenkų dienraštis “Nowy 
Dziennik”. Bergerio paskelbti 

f duomenys, galimas dalykas, yra 
pirmieji, Kečia lietuvių kardų 
“Katyną”. - ’

- < i Jis' .štai ką pasakoj a: sovie- 
. . tams 1940 m. okupavus Balti

jos . valstybes,. tų kraštų kari
ninkams buvę suteikti sovietų 

Jie privalėję 
pareikšti esą lojalūs ir liko savo 
tarnybose. Metams po okupaci
jos praslinkus, 1941 m. birželio 
mėn. vidury sovietai pareiškė: 
per 1,000 karininkų (250 estų, 
apie 400 latvių ir 400 lietuvių) 
turi išvykti; tariamam apmoky- 

, mui, į M askvą. Įsakymas pa- 
L lietęs beveik pilną tų kraštų ka

rininkijos korpusą, gi įsakymo 
' /‘apmokyti” išvengę, turėjo slėp- 

. ■ tis, atsidūrė pagrindy ir prasi
dėjus vokiečių- sovietų karui jie 
aktyviai veikė prieš rusus.

Tik Maskvoje atsiradę, tie ka
rininkai buvo nuginkluoti, su
imti ir išgabenti į šiaurės Sibi
rą, į Norilsko stovyklą, čia mi
nėtas Bergeris buvęs tų karių 
tragedijos liudininku. Esą, sto- 

’ vykia buvusi tiek perpildyta, 
kad nebuvo įmanoma karius at
skirti nuo kitų.

Netrukus suimtiesiem kariam 
buvo pranešta, kad jiems teks 
atsakyti “teisme”. Nuėjo nie- 

. kais karių skundai Maskvos ka
rinėms įstaigoms, pareiškimai 
apie lojalumą bei sutikimas tar- 

.nauti kiekviename, koks bebū
tų nurodytas, kariniame daliny. 

J/ Ir.i. prasidėjo mirties nuo
sprendžių vykdymas. Baltijos 
valstybių kariai buvo pavieniui 
iškviečiami iŠ jų vienučių, NKVD 

. .3- karininkas perskaitydavęs kal- 
, tinimo aktą, nurodydamas, pagal 

kurį "straipsnį” karys kaltina
mas, pvz. už ryšius su pogrin
džiu, "penktosios” kolonos or
ganizavimą, prieš sovietus nu
kreiptus pasisakymus ir kt. Es
tų kariai buvę kaltinami nuslo
pinę, 1924 metais, Taline įvyku-

V0lWIŠ VISO PASAULIO
ŽENEVA. — Amerika ir Sov. 

Sąjunga susitarė Ženevos nusi
ginklavimo konferencijoje dėl 
bakteriologinių ginklų uždraudi
mo sutarties. Ji numato ne tik 
uždrausti biologinių ginklų ga
mybą, bet ir numato sunaikinti 
jau turimas tų ginklų atsargas.

TOKIJO. — Japonijos polici
ja pranešė, kad japonas šnipas 
gavo iš sovietų karinio atašė ke
lis milijonus jenų už savo parū
pintus slaptus Amerikos ginklų 
planus, šnipas sumokėjo vie
nam amerikiečiui kareiviui Yo- 
kotos bazėje kelis šimtus tūks
tančių jenų už kariuomenės pa
slaptis.

ATĖNAI. — Graikijos valdžia! 
paskelbė įstatymą žurnalistų 
darbui tvarkyti. Numatomos
bausmės už žinias, kurių skelbi
mas nesiderina su “viešuoju in
teresu”. žurnalistams pataria
ma dirbti, prisilaikant “graikiš-
kų-krikščioniškų tradicijų”. Val
džia nepaaiškina, kas tos per 
tradicijos ir kas nustatys viešų
interesų ribas.
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Amerika sunaudoja daugiau energijos, negu pati pagamina, šioje lentelėje parodoma, kiek pa
saulyje pagaminama žibalo, dujy, anglių ir elektros. Kartu parodyta, kiek pagamina ir kiek su
naudoja Amerika. Skaitlinės reiškia žibalo statines, kurios atitinka kubines pėdas, tonas ir ki

lovatus per valandą —f dujoms, anglims ir elektrai.

KAINŲ IR ALGŲ KONTRQLIAVW
< WASHINGTON AS. — Prezidentas Nixonas spaudos konfe

rencijoje atsakė į korespondentij klausimus anie Amerikos ekono-
miką. Prezidentas pareiškė nesutinkąs su demokratų senatorių 
remiama Galbraito teorija, kad Amerikai reikilinga pastovi kainų
ir algų kontrolė. Tokia kontrolė supančiotų Amerikos ekonomi
ką, jos dinamiškumą ir produktyvumą ir būtuį prezidento nuomo
ne, mirtinas smūgis Amerikai, kaip pirmos

Patvirtino lėšas

MAROKE BUS IŠDALINTOS ŽEMES, 
SUDARYTA NAUJA VYRIAUSYBĖ
RABATAS. — Maroko karalius Hassanas II-sis, vos 25 die

nom praslinkus nuo nepasisekusio kariuomenės sukilimo, kuriame 
žuvo 97 asmenys ir vėliau buvo sušaudyta 10 karininkų, jų tarpe 
4 generolai, paskelbė naują programą Maroko ateičiai. Karalius 
pašalino visą ministerių kabinetą ir labai didelę galią turėjusį 
Karališkojo Kabineto Generalinį Direktorių Driss Slaoui. Bus su
darytas naujas kabinetas. Karalius pažadėjo savo kalboje per 
Maroko radiją, pašalinti iš krašto korupciją. Kabineto direkto
riaus pareigos panaikinamos. Vyriausybei vadovaus premjeras, 
kuris bus. paskirtas. Senasis premjeras Ahmed Laraki pašali
namas su kitais ministeriais.

Karalius pareiškė dėl dabarti
nės padėties nekaltinąs buvusios 
vyriausybės, tačiau pažadėjo pa
šalinti tokią tvarką, kurioje “tur
tingieji darosi dar turtinges
niais, o vargšai dar didesniais 
vargšais. Naujos vyriausybės 
uždavinys būsiąs panaikinti ko
rupciją. Užsienio politikoje di
delių pasikeitimų nebus, tačiau 
per ateinančius dvejis metas bus 
reformuotas švietimas, ekonomi
nis gyvenimas, teisingumo ir ad
ministracijos tradicijos.

Maroko karalius pažadėjo iš
dalinti žemes tiems, kurie ją 
dirba ir sudaryti sąlygas jauni
mui “tapti astronautais, o ne 
pasitenkinti žiūrėjimu į juos te
levizijoje”.

Įdomu, kad karalius pašalino 
ir vidaus reikalų ministerį gen. 
Mohammed Oufkirą, kuris buvo 
pagrindinis sosto ramstis. Jis 
vadovavo visai vietinei adminis
tracijai, policijai ir slaptai žval- 
gybai^. Oufkiras 1965 m. buvo 
Prancūzijoje už akių pasmerk
tas mirties bausme už Maroko 
opozicijos vado Ben Barka pa
grobimą ir nužudymą. Prancūzi
ja reikalavo, kad karalius Oufki
rą pašalintų iš vyriausybės, ta
čiau karalius tada nesutiko.

Maroke kalbama, kad tos re
formos, kurias dabar karalius 
paskelbė, ir buvo sukilimą .ren
gusių karininkų tikslas. Kara
lius pamatė, kad ilgiau negali
ma gyventi feodaliniuose laikuo
se ir reikia gyventojams duoti 
bent pagrindines laisves ir tei
ses.

Hanojus paleidžia 
183 karo belaisvius?

STOCKHOLMAS., — Švedijos 
laikraštis “Dagens Nyheter” pa
skelbė, kad Amerikos karinės va
dovybės atstovai Europoje sam
do Švedijos lėktuvų bendrovės 
lėktuvus parvežti iš Laoso 183 
amerikiečius karo belaisvius. Iš 
pradžių ši kelionė buvo planuo
jama rugpiūčio 6 d., tačiau bu
vo nukelta į reugpiūčio 12 d.

Prezidentas R. Nixonas savo 
spaudos konferencijoje pareiškė, 
jog su Hanojumi vykstančios de
rybos, nors oficialiai jos pažan
gos nerodo Paryžiuje prie dery
bų stalo. Galimas daiktas, kad 
Hanojus sutiko paleisti dalį ame
rikiečių belaisvių. Nežinia dar, 
ar švedų spaudos ir lėktuvų ben
drovės paskelbimas nepakenks 
belaisvių paleidimui, nes šiau
rės Vietnamas reikalavęs griež
to slaptumo belaisvių paleidimo 
klausime.

švedų žiniomis, belaisviai iš 
Hanojaus būtų atgabenti į La
osą, o iš čia jie švedų laėktuvais 
būtų atvežti į Romą. Paleidžia
mi tie belaisviai, kurie ilgiausiai 
yra išbuvę nelaisvėje.

♦ Jugoslavijoj traukinių ne
laimėje žuvo 40, sužeista 100 
žmonių.

Kinija priešinga 
Rogers formulei

PEKINAS. — Kinijos žinių 
agentūra, kaip pranešta vakar, 
pasmerkė sekretoriaus Rogers 
formulę Kinijos priėmimui į 
Jungtines Tautas. Rogers vis 
dar užsispyręs būti Kinijos liau
dies priešu, sako žinių agentūra 
Hsinhua. Jis kalba apie realy
bes, tačiau propaguoja “dvi Ki
ni j as”, kada pasaulyje tėra tik 
viena Kinija — Kinijos Liau
dies Respublika.

Taivano provincija yra nepa
neigiama' Kinijos teritorijos da
lis ir kinai nepajudinamai prie
šinasi “dviejų Kini jų” ar “vie
nos Kinijos, vieno Taivano’” ar 
kitiems panašiems absurdams, 
sako Hsinhua.

Keturiolika bengalų 
pasmerkė Pakistaną

WASHINGTONAS. — Ketu
riolika Pakistano diplomatų Wa
shingtone paskelbė, kad jie pa
sitraukia iš Pakistano tarnybos, 
nes prezidento Yahya Khan vy
riausybė vykdo nusikaltimus 
prieš žmoniškumą, žudydama 
Rytinio Pakistano bengalus. Kai 
kurie diplomatai paprašė Ame
rikos politinės globos.

Bengalų diplomatų grupei va
dovauja ambasados patarėjas 
Muhith. Jis paskelbė, kad gru
pė remia Bengalų valstybę Ry
tų Pakistane, šis pasitraukimas 
per pusę sumažina Pakistano 
diplomatų skaičių Amerikoje. 
Kai kurie diplomatai dirbo Jung
tinių Tautų atstovybėje.

Spaudos konferencijoje pakis
taniečiai bengalai papasakojo, 
kad Yahya siekia jėga priversti 
bengalus likti Pakistano koloni
ja. ši politika durtuvais ir ba
du užgniaužti nepriklausomybės 
viltis diplomatams sukelianti pa- 
sibiaurėjimą. Grupė griežtai 
pasisakė ir prieš Amerikos pa
ramos Pakistanui siuntimą.

M *

Reuteris atidaro 
biurą Pekine

LONDONAS. — Reuterio ži
nių agentūra neužilgo atidarys 
savo biurą Pekine, kur ji biuro 
neturėjo nuo 1969 metų spalio 
mėn., kada po dviejų metų ka
linimo buvo paleistas agentūros 
korespondentas Anthony Grey. 
Jis buvo suimtas, kada britai 
Hong Konge pasodino j kalėjimą 
kelis kinus komunistus laikraš
tininkus.

Britanijos spaudos biuras jau 
paskyrė James Pringle, škotą, 34 
m., nauju Reuterio koresponden
tu Kinijoje. Jis anksčiau buvo 
korespondentu Saigone ir Hava
noje.

WASHINGTONAS. — Kon
greso liberalai visada labai smar 
kiai priešinosi priešvalstybinės 
veiklos kontrolės komitetui. Ka
da prezidentas Nixonas pasiū
lė tą komitetą reformuoti ir dar 
išplėsti jo galią, opozicija ilgai 
trukdė ir net bandė sulaikyti lė
šas teisingumo, prekybos ir vals
tybės departamentams, prie ku
rių lėšų įst^ymo-buvo. pridė
tos ir. Griaunančiosios Veiklos 
Kontrolės tarybos lėšos..

Senatas po ilgų debatų ant
radienį patvirtino numatytas lė
šas, Yačiąū i balsąvimąš- buvo 46 
prieš<44.>:3- 'i'.'--l/i*1

jffipęf^^taryl^-.turės^teisę pa- 
dėti. 'proKūtbrųi'; jŠąi^ihti^ ku
rios /'prgąmzacįjoš . .Amerikoje 
kerikįa. valstybei, ėipa^iešr'Ame 
rikos saugumą ir jos interesus. 
Senatorius Sam Ęnyin, kovojęs 
prieš tą tarybą, aiškino savo kal
boje, kad. taryba iki Šiol nieko 
gero nepadarė, nes jos' visus 
sprendimus pakeisdavo Ameri
kos teismai. Amerikiečiams esą 
nepatinka laisvės varžymai, o 
toji taryba kaip tik ir bandanti 
gaudyti ir persekioti. amerikie
čius, priklausančius totalitariz
mą garbinančioms organizaci
joms.

Įdomu, kad prieš lėšas prieš
valstybinės veiklos kontrolės ko
mitetui balsavo ir senato mažu
mos vadas sen. Hugh Scott iš 
Pennsylvanijos, respublikonų va
das senate.

ųiprezidento
eilės ekonominei ga- 

Įteką kainų kilimui 
sustabdyti. Buvo padaryti žygiai statybos pramonėje, kur. kainų 
pakėlimas sumažintas iš 16% iki 9%. Vyriausybė privertė suma
žinti ir naftos kainas.

sį komunistu sąmokslą.
Kaltinami^ems buvo leista^ TyįJei. Vyriausybėj kai reikia, panaudoja savo j 

5-10 minučių .tarti, žodį,-..po - to 
jiems buvęs perskaitytas mir
ties nuosprendis. Jis buvęs vyk
domas Maskvai patvirtinus — 
pagal Bergerį, atsakymo netek
davę ilgai laukti. Iš viso Norils- 
ke nužudyta apie 400 Baltijos 
valstybių karių. Mirties nuo
sprendžiai neturėjo nieko ben
dro su karių politiniais įsitikini
mais. Atsiminimų knygos au
toriui atrodo, kad buvęs duotas 
įsakymas sušaudyti atitinkamą 
baltų karių skaičių. Kai “nor
ma” buvusi išpildyta, kiti buvę 
palikti gyvi, atseit, jų laukė il
gi kalinimo metai stovyklose ir, 
dažnu atveju, aiški, lėta mirtis 
Sibire. Bergeris nenurodė, kiek 
buvo sušaudyta lietuvių, estų 
bei latvių karių. Netektų abejo
ti, kad Norilske žuvo, ten palaido
ti bent 100 ar daugiau lietuvių 
karių.

Beje, įdomūs ir autoriaus pa
teikti trijų tautybių karių api
būdinimai. Jų vienintelis “nusi
kaltimas” buvęs tai, kad jie, kaip 
kariai, tarnavę savoms tėvy

nėms.
Lietuviai, pasak Bergerio, 

dažniausia nemokėję rusiškai, 
jie buvę aiškaus tautinio nusi
statymo. Gal dėl to jie sugebė
ję prisitaikyti prie stovyklos są
lygų, jie buvo suorganizavę sa
vo darbo brigadas, dirbę sun
kiai ir ne kartą virš normos. Dau
guma lietuvių karių buvo iš tur
tingesnių ūkininkų, jie turėję 
vidurinį išsilavinimą ir jų tar
pe buvęs ne vienas intelektua
las.

Latvių buvusios dvi grupės: 
vieni elgėsi lietuvių pavyzdžiu, 
kiti gi nuolat protestavo, stovy
klos vadovybę kaltino kalinių 
teisių pažeidimu ir atsisakydavo 
kalbėti rusiškai. Dar kitokie 
buvę estai: jiems gyvenimas at-

įPrezidentas paaiškino, kad 
daug bedarbių. Amerikoje yra 
todėl, kad sumažėjo išlaidos ka
ro reikalams. Taip buvo per tre- 
jis metus po Korėjos karo, 1961, 
62 ir 1963 metais, kada bedarbių 
vidurkis Amerikoje siekė' 6%. 
šiuo metu Amerikos bedarbių 
skaičius mažėja ir ateinantieji 
1972 metai būsią labai geri me
tai.

Prezidentas nurodė, kad iš ka
riuomenės buvo paleista apie 2 
milijonai amerikiečių. Kada vy
riausybė ėmė mažinti išlaidas 
karui, daug vyrų išėjo iš karo 
pramonės įmonių. Jei visi tie 
vyrai būtų kariuomenėje ar ka
ro pramonėje, bedarbių skaičius 
Amerikoje siektų 4.%. Geriau 
esą turėti tokį skaičių bedarbių, 
negu Vietnamo kovose žūstan
čių po 300 per savaitę, šiuo me
tu jų žūva tik po 12 per savaitę.

Iš kelionės į Kiniją preziden
tas pareiškė nesitikįs ypatingų, 
staigių rezultatų. Su juo į Ki
niją žmona nevažiuos, tačiau va
žiuos nedidelė pareigūnų grupė, 
jų tarpe'valstybės sekretorius 
Rogers ir patarėjas Kissinge- 
ris.

WASHINGTONAS. — Penta
gonas. — Pentagono medicinos 
studija teigia, kad daug Ame
rikoje vartojamų dantų kremų 
sukelia burnoje patinimus — 
gingival stomatitis. Tie sutini
mai rasti pas Colgate, Crest, Ul- 
tra-Brite, Vote ir Gleem naudo
tojus.

WASHINGTONAS. — Dvyli
ka respublikonų senatorių, pasi
vadinusių "Trečiadienio klubu”, 
nes jie susirenka priešpiečių

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Valstybės pasekr. Sisco bai
gė derybas Izraelyje ir pareiš
kė, kad yra vilties, kad Suezo ka
nalą bus galima atidarytu Tai 
būsiąs praktiškas taikos troški
mo įrodymas.

♦ Vakar Apollo 15 astronau
tas buvo pusiaukelyje tarp mė
nulio ir žemės, t Astronautas 
Worden tris kartus buvo išėjęs 
iš laivo, išimti filmų iš išorėje 
esančiu foto kamerų.

Praėjusią savaitę Vietna
me žuvo 14 amerikiečių ir 71 bu
vo sužeistas.

♦ Turkija pripažino Pekino 
vyriausybę ir nutraukė santy
kius su Formoza.

♦ Prancūzija paskelbė, kad 
jos vidutinių nuostolių atominės 
raketos jau yra paruoštos ope
racijoms. Devynios tokios ra
ketos stovi savo lizduose.

♦ P. Vietnamo Aukščiausias 
Teismas atmetė viceprezidento 
Ky skundą. Jis nebegali kandi
datuoti į prezidentus.

♦ Prie Los Angeles ore su
sidūrė mažas lėktuvas su dide
liu keleiviniu, kuriame buvo 96 
žmonės. Mažas lėktuvas nukri
to, du lakūnai sužeisti. Kelei" 
vinis laimingai nusileido, nors 
sparno galas buvo nulūžęs.

♦ švedų spaudos žinia apie 
Amerikos belaisvių Hanojuje pa
leidimą laikomas žiauriu pokš
tu, kuris sužadino belaisvių gi
minių viltis, žinia esanti netei
singa.

rodė neturįs prasmės, jie veng
davo darbo, žudydavosi ne tik 
pavieniai, bet ir grupėmis. Po
rai metų praslinkus jų beliko tik

kiekvieną trečiadienį, parašė pre
zidentui Nixonui memorandu

mą, kuriame reikalauja steigti 
algų ir kainų kontrolės tarybą,

ei ją ir nedarbą. Senatorių tarpe 
yra ir Illinois sen. Charles Percy. 
Jis sako, kad daug respublikonų 
partijos politikų nepatenkinti

Sudano prezidentas Nimeiry, atga
vęs valdžią, energingai valo vyriau
sybę nuo savo prieiy. Jis įsakė pa
karti Lenino premiįę H Kremliaus 
gavusį komunistę partijos vadę ir 

dar 13 savo valdžios oriaiy.sauja. (E) kuri padėtų kovoti prieš inflia- ekonomine vyriausybės politika.
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ŠOKIAMS GROS GEORGE JONIKO ir GEE JAYS 
ORKESTRAS. KARALIAUS ir KARALIENES 

KONTESTAS.

Veiks baras ir gyvomis dainų pynėmis (sing along). 
Skanūs lietuviški valgiai ir įvairūs netikėtumai.SLA VYRŲ

VIRŠ 100 DOVANŲ

sekmadienį
VIRŠ 100 DOVANŲ

ATOSTOGOS SAULĖTOJ MANITOBOJ

Atmintina
6.

meškerionė tolimoj šiaurėj
Dešimt lydekų sugavau, 
Bemažko galo negavau—

(Tęsinys)

ŠIAURĖS ORAS
MOTERS IŠTIKIMYBĖ

KAIP

Sekanti diena, šeštadienis, 
išaušo ne tokia, kokios norėjo
me. Iš rytų pusės pūtė žvarbus 
ir didokas vėjas; mūsų upės 
vanduo tikrai labiau priminė 
ežerą, ne upę. Iš pat ryto iš
plaukėme vieni vyrai į tą patį 
vakarykštį galą kitapus tilto, 
kur vakar turėjome neblogą 
laimikį. Šį kartą man sekėsi 
geriausiai, nes užsikabino ke
turios puikios pikrelės, kai ki
ti du pagavo tik tris per abudu. 
Viso Lloydas man pagelbėjo 
ištraukti dešimtį pikrelių.

Dangus niaukėsi ir plauki
mas skersai bangas darėsi pa
našus į mediniais ratais Telšių 
miesto brukiu ■važiavimą. Grį
žome pusryčių, 1 
tris automobilius 
jų atvažiavus ir 
vandenį1, nuleidus.
pasistačius ir išplaukti besiren
giančius. Jie visi buvo solidūs 
vyrai, pora moterų ir žvalus 
berniukas, guminiais audros 
ir lietaus drabužiais apsirengę, 
matyt rimtam darbui pasiryžę 
ir visiškai nekalbūs.

Po pusryčių .dangus nieko 
geresnio nežadėjo. Nei iš šio, 
nei iš to dangaus čiukure atsi
rasdavo, atrodo, plonutis kaip 
šydas debesėlis ir pradėdavo 
lašinti šiltus lašus, saulė Čia 
šypsojosi, čia ašarojo, vėjas 
darėsi nepastovus, vakaruose 
grėsmingai tūnojo violetiniai 
mėlyna visą padangę užgulusi 
debesų siena. Vėl tik mes “trys 
vyrai” išplaukėme, vėl bangų 
brukiu pasivažinėję keletą 
pikrelių parsivežėme ir išva
žiavome į Gypsum ville krū
mus grybauti.

Nors krūmai (mišku jų. va
dinti negalima!) Kanadoje yra 
švaresni kaip JAV-bėse, nes 
ten nebėra tų spygliuotų - dyg
liuotų piktžolių ir vijoklių, bet 
užtat juo tankiau ir vešliau 
ten pakrūmės žolių prižėlu
sios o grybai žolynų nemėgsta. 
Grįžome be grybų, bet per tą 
laiką diena nusisaulėjo ir vė
jas kiek aprimo. Upė į save 
vyliote vyliojo.

VIENŲ VIENI ŽALIOJE 
MELDŲ JŪROJE

Kadangi mūsų “kaimynai” 
dar nebuvo grįžę, nutarėme 
visa šeima

kur radome 
meškerioto- 
laivelius į 

palapinę

pietinį galą, kur tos trys gru
pės buvo išplaukusios. Kadan
gi dangus atrodė simpatiškas 
ir ta mėlynoji siena vakaruose 
laikėsi ramiai, 25 arklių moto
ru (dėl viso pikto antru at
sarginiu pusketvirto arklio 
motoru vežini) išplaukėme 
“kaip stovime” — vasariškai. 
Po»a mylių šen bei ten, tai tik 
minučių darbas.

Privažiavę prie upės ranko
vių pamatėme mūsų “kaimy
nus” — visas tris valtis per tas 
rankoves grįžtant. Mūsų ’’Vi
kingas parodė, kad prie valčių 
šonų buvo ant grandinės pa
mautų, vandenyje velkamų 
žuvų geroki bundeliai. “Ten jie 
žuvis bus išgaudę, tad vargiai 
ką begausime; aš pamenu pa
čioje dešinėje rankovėje prieš 
keletą metų esu pagavęs aps
čiai puikių lydekų”, pasakė 
jis, ir mums sutikus pasuko į 
tą dešinę rankovę, kuri pasi
rodė visiškai siaura, užžėlusi 
ir- greit užsisuko taip, kad įplau
kus į rankovę, iš upės pusės 
nieko nebesimatė. Plaukian
čiame šios rankovės vandeny
je pamačiau lyg gyvates Medū
zos galvoje visose pusėse be
sistaipančias vandenines vi- 
J akles... Nespėjus perspėti 
nei pačiam “vikingui” paste
bėti motoras beviltingai tų vi
joklių apvyniotas nusičiaudė
jo ir užgeso, o rytų vėjui, 
šifodo, to tik ir tereikėjo: 
pačiu momentu jis mus su 
valtimi pasiėmęs pradėjo
spartintai stumti į meldų girią, 
kuri čia pat jau išilgai tęsėsi.

Lloydui aistringai veltui mė 
ginant atkurti vijoklėmis pa
springusi motorą, mūsų šiaip 
labai stiprus, dešimčiai žmo
nių statytas laivas, be mažiau
sio pasipriešinimo pasidavė 
vėjo valiai ir šonais šonais, per 
kol kas dar retų meldų nen
dryną nusiyrė į patį tankiau
sią meldyną ir atsirėmė į šo
ną...

Seniai bepatirta tyla ir šven
ta kapinių ramybė. Net žuvėd
ros čia mums nakvynės nepa
vydėjo. nes nė viena neatskri- 
do bartis.

Lloydas neatlaidžiai knibi- 
nčjosi aplink motorus. Džimis 
su Darlene meldus pešioja ir 
vienas kitą moko kaip iš jų 
trinytes pynes pinti ir skrybė
les siūti. Mirga sėdi rami, at
laidi ir paslaptinga lyg sfink-

paplaukti į upės sas. Paklausus, ką ji galvoja,

pa- 
tuo 

visa
pa-

awgm

Avenue. Salėje vykdavo 
taryti naują salę kitoje miesto dalyje, tarp geresniu

CIevelando lietuvius ištiko nemažas smūgis, kada pirmadienį visiškai sudegė salė — Lithuanian Hall, 6835 Superior 
risi didesnieji lietuviu susirinkimai, paskaitos, pasi linksminimą L Lietu- iriai pasiryžt 
kaimynu* . I >

‘Į

trumpai atsako: “Man tai ne- 
pirmiena”. Tik Laura visą lai
ką i upės dugną bado vienin
telį laive buvusį irklą, norė
dama patirti kaip gilus van- 
duoū" * <

dama, aptiko, kietesnį meldų 
šaknų gumulą ir .į jį irklą atrė
musi prilaikė, kol Lloydas ga
lėjo, kiek rankos; pasiekia, nuo 
motorų apvalyti; meldus ir už
vesti nuo vijoklįų. apvalytą 

(didįjį motorą. .Kodėl-jo vei
das atrodė kaip Leifo Erikso- 
no, nežinomo Amerikos konti
nento kontūrus pamačius, pa- 

. sirodo, buvo jo susirūpinimas,vomis jėgomis nebeissivaduo- , .J , ’
kaip jis vėliau prisipažino, kad 
dėl didelės įtampos, nebūtų 
perdegęs jo motoras.^. Dėlto 

a’ dangiškesnės muzikos sava pa
laimintai ilgarqe,, amžiuje ne
buvau girdėjęs kaip tas moto- 

užmatomos pakrūmėse balta- ™ ^zgimas 'kaipo eilėsfrau- 
yo dvi indėnų rezervacijos ba- k-vnui LI°ydul J! už
lūžęs. Mūšy, pačių “bivuako”, ves l‘ ■ p. ;
kur už poros- mylių paliko pa- NEBUVO KAS PASVEIKINTŲ 
lapinė nė nematyti. Net upės 
nematyti, kuri buvo meldų sa
los siena užstota, čia gali die
nų dienas gyventi niekeno ne
matomas ir nepastebimas. O 
juodai mėlynoji debesų siena 
vakaruose, lyg grobį užuodusi, 
pradėjo judėti, augti ir kilti. 
Tolybėje švysterėjo žaibas ir 
kitas ir pasigirdo tolimas kur
čias dundėjimas...

Kaip dažnai likimas priklau
so nuo stačiai pikantiškų fak
torių. Lloydo pastangos su .... t___ r _ ___ ___  _
motorais atrodė beviltiškos, grįžome į gilius* plačius van- 
bent tol, kol vėjas laivą laikys denis, o per keliolika minu- 
meldyne priblokštą. Bet Lau-Įčių, grįžome prič savo bivua- 
ra, vienintelį irklą besmaigsty- ko. čia nebebuvo nėi vienos

.į Pasilipęs ant laivo priekak
čio bandžiau iš aukščiau už- 
matyti, kokios galimybės pri
sišaukti pagalbos, jei iš čia sa-

sime. Galimybės buvo men- 
kos: kiek akys užmato sausu-Į 
mos pusėn tęsėsi meldų jūra, 
kuri vietomis buvo apsemta 
žmogaus augumui galbūt per 
giliu vandeniu. Tolvbėie, vos

"Kiekvienas kunigas, pa- 
. . imtas iš žmonių, yra įstato

mas žmonėms, tuose daly
kuose, kurie liečia Dievą, 
kad aukotų dovanas ir au
kas už nuodėmes”, žyd. 5,1.

— Jis buvo kunigas jau prieš 
tai, kai jis tapo kunigu, ■— kal
bėjo Gregorijus iš Nazianzo apie 
savo jaunystės draugą Bazilijų.

“Kunigai yra tarpininkas tarp 
Dievo ir žmonių, jis atneša iš

mašinos nei vienos palapinės: 
pamatę' debesį' artėjant visi 
“kaimynai” išdūmę iš kur bu
vo čia atvykę. Nespėjome su- 
sikeiti į palapinę, kai pradėjo 
pilti lietus, kaip iš kibiro, kaip 
iš tūkstančio kubilų... Žai-

LAIMINGAP'' GRIŽUS 
j‘L ’v'-Staigiu posūkiu atsipalaida

vęs iš meldynų glėbio ir vai- 
Įruodamas švaresniais vanden- 
žolių protarpiais jis pasiūlė 
plaukti šia pačia rankove ikįbai švaistosi, perkūnas žemės 
švento Martyno ežero ir iš ten 
grįžti į mūsų upę viena iš pla
čiųjų rankovių. Bet čia teko 
patirti, kad demokratija tebe
turi savo vertę! Visais 100 nuo
šimčių balsais susšukome, kad 
suktų atgal tuo pačiu keliu, 
kuriuo čia įsuko, ir laimingai

paviršių daužo, vanduo iš pra
kiurusių debesų uruliais- že
mėn virsta. Florida šiuo atve
ju: turėtų prieš Manitoba rau
donuoti. Tropikai savo liūti
mis negali nė lygintis su Ark
tikos liūtimis!

Lijo, kaip iš kibiro pylė, kol 
mes savo palapinėje kaip No
jaus šeima arkoje pradėjome 
plaukti.

Pabaiga

Kan. Vaclovo Zakarausko pasakytas žodis Apaštalų Karalienės 
bažnyčioj, Chicago j;— Riverdale, TU., laidojant a. a. kair. Kapočių.

aukštybių mums dieviškas ma
lones ir pateikia Viešpačiui mū
sų prašymus”— (Chrizostomas).

Kunigas yra dulkė iš žemės, 
iš dulkės gimęs, kaip ir visi Ado
mo vaikai, bet dulkės Išganyto
jo rankose aklajam regėjimą 
grąžino... Gražiausia mirusiam 
kunigui panegiriką, kai jo gy
venimą galima aptarti šiais žo
džiais: “Jis neturėjo priekaišto 
iš savo tautos, iš savo sąžinės 
ir savo Dievo”... Ir kai jo ak
mens paminkle galima iškalti žo
džius: Amavit, Laboravit. Re- 
quiescit...

Kokią meilę ir pagarbą parodė 
anie parapiečiai savo mirusiam 
kunigui, kai šis, iškeliavęs poil
siui svetur, širdies smūgio ištik
tas, mirė. Bet parapiečių mei
lė savo dvasios vadovui buvo to
kia didelė, kad pasiryžo jį mi
rusį parsigabenti. Nenorėjo, kad 
Jis ilsėtųsi svetimoje žemėje, 
svetimuose kapuose... Nors tai 
buvo vasaros metas, kelionė tru
kusi net keletą savaičių. Mat, 
tada dar nebuvo nei. greitųjų 
traukinių nei padangėmis skrai
dė lėktuvai. Tačiau jų noras bu
vo įvykdytas. O vis tik ilgos ke
lionės dėka, mirties pėdsakai 
ypatingai palietė jo veidą. Teko

jį pridengti. Bet buvo atideng
tos jo rankos. Tada pro jo kars
tą ėjo tūkstančiai parapiečių ir 
paskutinį kartą žvelgė j jos ran
kas. Į rankas, kurios tiek kar
tų buvo pakeltos palaiminimui...

Štai, stovime akivaizdoje kar
sto, kuris yra priglaudęs a. a. 
kan. Felikso Kapočiaus mirtin
guosius palaikus. Jo kilni šir
dis sustojo plakusi Tai kuni
gas, kuris daugiau negu pusę 
šimto metų skelbė Dievo Žodį, 
skelbė jį nenuilstamai bažnyčio
je, skelbė jį vaikučiams mokyk
loje. Per pusę su viršum šimto 
metų prie Dievo altoriaus tarė 
konsekracijos žodžius. Ir tiek 

Į šimtų ir tūkstančių kartų at
gailos jausmais nusiaubtai sie
lai skelbė nuodėmių atleidimą...

Kiek kartų kan. Felikso ran
kos buvo sudėtos tyliai maldai 
už tuos, kuriems jų gyvenimo 
dienos tapo nakties sutemomis... 
Kiek kartų jo rankos penėjo Gy
vybės Duona alkstančias žmo
nių sielas. Kiek kartų jo ran
kos buvo pakeltos maldaujant 
savo Tautai laisvės. Kiek kartų 
jos stiprino Gyvybės Duona-že
mės keleivį, palydint ji amžiny
bėn...

Mes atsisveikiname šiandien 
su dideliu lietuviu kunigu ir di
deliu mūsų Tautos vyru. Ciane 
vieta kelti jo nuveiktus darbus. 
Viliuosi, kad mūsų spaudos la
pai nebus šykštūs iškelti jo nuo
pelnus- Lietuvos Bažnyčiai ir 
Tautai.

Joširdies plakimas nustojo 
plakti nelauktai ir netikėtai. Bet 
tokia- mirtimi miršta tas, kas 
turi širdį...

Jo kūnas šiandien turėtų būti 
pašarvotas didžiulėje Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymui 
paminėti, jo pastatytoje Prisikė
limo bažnyčioje Kaune. Jo kars
tas turėtų būt amžiams padėtas 
šalia šios didingos bažnyčios pa
matų. Deja, ši mūsų Tautos 
šventovė šiandien yra išniekin
ta... okupantas ją pavertė fabri
ku.--Aišku, kad velionies jautri 
širdis tai jautė ir skaudžiai iš
gyveno...

Jam, kaip didžiam lietuviui 
kunigui ir didžiam Tautos vy
rui, šiandie drauge- su mumis 
atėjo nusilenkti Garbingasis 
Bažnyčios kunigaikštis — kar
dinolas. Atvyko nusilenkti ne 
tik, kaip geram ir pavyzdingam 
kunigui, bet kartu ir didžiam 
mūsų Tautos vyrui. .
\ Mes šiandien jį palydime į 
šv. Kazimiero kapinių , žemę, pa
lydime su negęstančia viltimi, 
kad jo mirtingi kūno palaikai 
ras anksčiau ar vėliau amžino 
poilsio vietą savo Tėvynėje, ku
riai jis buvo pašventęs visą, sa
vo gyvenimo veiklą.

SKAITYK- IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS11
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Jau išėjo seniai laukta ....
Juozės Vaičiūnienės knyga' TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psln daug paveikslų. Kaina 
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 
čekj ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Balsted St, Chicago, HL 60608
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JURGIS BIELINIS

fronto

Dalinai praėjo jam grėsę 
pavojai, ir J. Bielinis nutarė 
stoti į Kauno kunigų seminari- 
riją. Jis matė, kad kunigui yra 
geriausia dirva dirbti savųjų 
tarpe. Sutaupęs truputį pini
gų, pasiekė Kauną. Geležin
kelių stotyje pasidėjo ryšulius 
ir atsisėdo, pailsėti. Po vargin
gos kelionės tuoj pradėjo jį im
ti saldus miegas, ir jis neju
čiomis užsnūdo. Bemiegantį 
kažkas apvogė: pabudęs nera
do savo ryšulių, nei kišenėse 
pinigų. Po to dar 
gingesnę kelionę,

šiemet sukanka 125 metai, 
kai gimė didysis spaudos drau 
dįmo laikų knygnešys, žmo
nių vadinamas “knygnešių ka
ralium” Jurgis Bielinis. Tai 
buvo anais laikais žymus lie
tuviškos spaudos platintojas, 
švietėjas ir nenuilstamas ko
votojas už Lietuvos nepriklau
somybę. Jis visą savo amžių 
kovojo su rusais dėl lietuviš
kojo rašto, vadovaudamas ir 
pats dalyvaudamas pirmose ir 
pavojingiausiose - kovų 
linijose.

J. Bielinis gimė 1846 
vo 16 d. Purviškių km.,
nėlio — Radviliškio vis., 
žų aps. Jurgis buvo vyriausias 
Bieliniu sūnus, tai dar vaikys
tės dienomis jam teko Įsijung
ti į žemės ūkio darbus ir grei
tai pastebėti dvarininkų daro
mąsias žmonėms skriaudas. 
Ypač jį paveikė mirtis tėvo, 
kurį palaužė vietos dvarinin
ko daromosios skriaudos. Tuo
met Jurgis, klūpodamas prie 
mirštančio tėvo lovos, pasiry
žo kovoti su tėvo ir kitų žmo
nių skriaudikais. Kartu jam 
kilo mintis mokytis ir lavinti 
protą, nes bemoksliui žmogui 
sunku pasaulyje surasti teisy
bę. Kiek aptvarkęs ūkio rei
kalus, išvyko į Šiaulius, vėliau 
persikėlė į Rygą, o po kiek lai 
ko į Mintaują. Dienomis dir
bo, o naktimis mokėsi. Išmo
ko lietuviškai skaityti ir rašyti 
ir taip pat vokiečių, latvių, 
lenkų ir rusų kalbas. Sugrįžęs 
į namus, skaitė įvairias kny
gas, gilino mokslo žinias ir ta
po tvirtu lietuviu. Ir kartu nu
sistatė svetimiems netarnauti. 
Pašauktas į rusų kariuomenę, 
pasišalino iš namų ir slapstėsi. 
Protarpiais sugrįždamas į na
mus, jau parsinešdavo knygų, 
kurias slaptai ir atsargiai skai
tydavo. Tai buvo lietuviškos 
knvgbs, kurios caro valdžios 
jau tada buvo uždraustos skai
tyti.

Aiškumo dėlei tenka primin
ti, kad lietuviškas knygas spaus 
dinti, platinti ir skaityti ofici
aliu, raštu uždraudė "Vilniaus 
generalgubernatorius Kaufma- 
nas 1865 m. rugsėjo 26 d. Tuo 
laiku J. Bielinis buvo apie 19 
metų amžiaus ir jau visiškai 
susipratęs lietuvis.

m. ko-
Nemu-įį namus.

Bir-

turėjo var- 
iki sugrįžo

Po nevykusios
Bielinis susituokė su Ona Bra
zauskaite, kuri visą laiką buvo 
ištikima vyro globėja, saugo
toja ir.šeimos auklėtoja. 1931 
m. O. Bielinienė dar gyveno 
tame pačiame Purviškių km. ir 
buvo sulaukusi 70 m. amžiaus. 
Tai buvo antrosios J. Bielinio 
vedybos. Pirmąjį kartą vedė 
dar neturėdamas 20 m. am
žiaus, ir po metų mirė jo žmo
na.

J. Bielinis pradeda žmones 
agituoti, kad jie savo vaikų 
neleistų į rusiškas mokyklas. 
Rusai, pastebėję, kad apylin
kės mokyklose sumažėjo vai
kų skaičius, tuoj pradėjo ieš
koti kaltininkų. Paaiškėjo, kad 
žmones paveikė Bielinio kal
bos, tai rusai jį areštavo ir iš
vežė į Biržus. Policijos prasto
vas (nuovados • viršininkas) 
pradėjo vesti kvotą. Bielinis 
drąsiai prisipažino, kad jis kurs 
tęs tėvus neleisti vaikų į rusiš
kas mokyklas. Pristovas net iš 
sižiojo, išgirdęs tokį nelauktą 
atsakymą Tai kodėl? Bielinis 
išdidžiai .jam atsakė: “O ką 
tamsta darytum, jei vėl ateitų 
į Rusiją totoriai, kaip buvo ka 
dai, prieš kelis šimtus metų, 
ir. kad jie verstų tamstą savo 
vaikus totoriškai mokyti?” 
Nieko nelaimėjusi, po kelių 
savaičių policija J. Bielinį pa
leido iš kalėjimo.

Grįžęs Į namus, kurį laiką 
jis dirbo ūkio darbus. Bet jo 
mintys nenurimo, veržėsi Į 
laisvę, i platųjį pasaulį. Pasi
taikius progai, keleriems me 
tams išnuomojo savo ūkį ir ga
vo 300 rublių. Nuvykęs į Bel
giją atspausdino Vytauto Bi

kelionės J.

Alabamos Karinėje Akademijoje jaunas kadetas persikelia per upe
lį nuotraukoje matomu būdu. Vandenyje atsispindi kadeto figūra.

W. Garfield blvd., su 239 moki
niais; St. Columbkille, 521 N. 
Pauline st. su 210 mokiniais; 
St. Rose iš Limos, 1540 W. 48th 
st. su 243 mokiniais; Ascension, 
1208 Ashland av., Evanston, su Į metų 
55 mokiniais,
1944 W. High st., Blue Island, Į priemonių produkcija, kuri dėl 
su 202 mok. Vietnamo karo ir mėnulio pro-

Taip pat nebeatsidarysianti gramų buvo žymiai pakilusi. Su- 
Angelų Sargų prieglauda Chi- mažėjimas ypač palietęs Kali- 
cagoj su 55 mokiniais.

Iš tų mokinių 85 nuošimčiai Į 
pereisią į kitas katalikiškas mo
kyklas, o 15% į viešąsias. Kitos 
mokyklos, bent 55 nuošimčių, 
turinčios sunkias finansines pro
blemas.

Ateinantiems 1971—1972 mok
slo metams numatoma mokinių 
katalikiškose pradinėse mokyk
lose būsiant apie 198,100, reiškia 
12,058 mažiau, o aukštesnėse 
mokyklose apie 70,000 mokinių 
— 1,369 daugiau.

Pasak mokyklų superintenden
tą kun. Robert Gark praeitais 
mokslo metais katalikiškose mo
kyklose mokinių buvę 20,255 ma
žiau kaip užpraeitais metais.

i Atsiųsta paminėti
MŪSŲ SPARNAI. Lietuvių 

Evangelikų Reformatų žurna
las Nr. 30 1971 m. birželio mė
nuo. Stambi 104 puslapių kny
ga su stora, dail. Vytauto Ig
no piešta apianka. Čia telpa kun. 
Martyno Preikšaičio, Eugenijaus 
Gerulio, dail. J. Mielulio (repro
dukcijos), kun. J. Paupero, kun. 
P. Dilio, Jono Kutros, F. Mažui- 
kienės, kun. S. Neįmano, Leono 
Knopfmilerio, Martyno Kavolio, 
Jurgio Kregždės, Jurgio Jašins- 
ko, dail. Dagio, J. Trečioko, J. 
Valiūno, Vlado Jakubėno ir kt. 
raštai. Tekstas papuoštas dail. 
prof. dr. V. K. Jonyno vinjetė
mis.

Norėtųsi suminėti ir temas, 
kuriomis šis bendradarbių pul
kas pasisako, bet kadangi tai per
daug nusitęstų, čia parenku ke
letą asmeniškai atrodančiu la
biausiai intriguojančių temų: 
Gerulio — Krikščionijai atgims
tant ir jo paties: Kristus Sena
jame Testamente; J. Kutros — 
Rymo Katalikų Bažnyčios kri
zė; Kavolis i— Ar kalbame iš- 
tikrųjų reformacijos tema? J. 
Kregždė — Į 1863 metų sukili
mą žvilgterėjus; J. Jašinsko — 
Radvilų palikuonys; J. Valiūno 
— Ar apseisime be Dievo ? ir V. 
K. — Lietuvių kankinių koply
čios reikalu...

žurnalo administracijos adre
sas : Jonas Palšis , 5718 S. Rich
mond st., Chicago, Ill., 60629.

Amerikoje 400,000 
akademikų bedarbių

Abend post rašo, kad JAV eko
nomijai pasunkėjus nuo 1968 

umažėjo lėktuvų, raketų, 
Donatus, j special, elektronikos ir gynybos

j fornijos ir kitas JAV Vakarų pa- 
I krašėio įmones, taip pat Bosto
ne, Long Island ir New Yorke. 
Vien Boeing korporacija Seattle 

Į savo darbininkų skaičių iš 102,- 
000 sumažinusi iki 50,000. Ben
drai, gynybos ministerijos pro
dukcijoje dirbusiųjų skaičius nuo 
1968 metų iš 3.6 milijonų su
mažėjęs iki 2.3 milijonų žmonių. 
Daugumas tokių dirbančiųjų bu
vo su aukštuoju išsimokslinimu, 
bendrai vadinami “profesiona
lais’, kurių metinės algos buvo 
tarp 20,000 ir 50.000 dolerių.

Bedarbių su akademiniu išsi
lavinimu ir “menagerio statusu” 
skaičius iš 280,000 1970 metais 
iki šiol padaugėjęs iki 400,000. 
Dar 1969 m. iš 1120,000 inžinie
rių tik lygiai 4,000 buvę bedar
bių, o šių metų balandžio mė
nesį jau tokių būta 65,000.

Sveikatos komisija 
padariusi klaidą

Auroros sveikatos (įstaiga 
kaltina valstijos sveikatos eg- 
zaminuotojus, kad tie surado 
Auroroje per daug švinu apsi
nuodijusių vaikų. Buvo pa
skelbta, kad iš 600 patikrintų 
vaikų net 90 serga. Auroros 
sveikatos inspektorius dr. O’ 
Connor tvirtina, kad valstijos 
komisija patikrino tik 439 
vaikus ir rado tik 5 sergančius 
ir tai labai lengvai, trys jų rei
kalingi gydymo. Aurora pati 
patikrins dar kartą tuos vai
kus. Galvojama, kad (tikrinto
jai padarė klaidą ir paskubėjo 
paskelbti klaidingus rezulta
tus.

Mažiau apiplėšimų
Speciali Čikagos policijos 

komanda, kuri priskirta prie 
QTA, saugo geležinkelių ir 
autobusų stotis, per du su pu
se mėnesio savo veiklos suėmė 
40 asmenų. Per praėjusi mė
nesį užpuolimų skaičius CTA 
stotyse sumažėjo 29%. Po pas
kutinės savaitės suėmimų, nu
sikaltėlių tarpe pasklido ži
nia- kad stotys pasidarė labai 
nesaugios plėšikams ir vagims. 
Per paskutinę savaitę penki už 
puolikai !buvo suimti, o vie
nas — nušautas.

tais gali pralaimėti bylą, pra
dėjo vyriausybei siuntinėti 
skundus. Esą, Žąslių katalikai 
ruošiasi sukilti prieš valdžią, o 
jiems vadovaująs kažkoks Jur
gis Bielinis. Į Žąslius privažia
vo daug rusų policijos, prasi
dėjo tardymai, kratos ir suė
mimai. Tuo tarpu J. Bielinis 
buvo apsistojęs vieno žydelio 
karčiamoje. Žydelis, pajutęs 
pavojų, perspėjo: “Ui, Bielini, 
slėpkis, nes jie tamstą paims,

Bieli
nis persirengėjir išėjo. Mieste
lio pakraštyje į pastebėjo uriad- 
ninką ir grįžo ?atgal. Įnėrė į ar 
timiaušią kiemą ir pasislėpė 
už vartų. Bet uriadninkas grei
tai atskubėjo iš paskos ir pa
reikalavo parcjdyti pasą. Bieli
nis viena ranka ištraukė pun
dą pinigų, o kitoje rankoje su
blizgėjo revdlveris, kurį jis 
įrėmė Į uriadninko krūtinę. 
Uriadninkas ifet aiktelėjo iš 
baimės ir pritfipė prie žemės. 
Bielinis griežtu’Lalsu sušuko: 
“Pasirink: pinigus arba kul
ką”. Uriadninkas- “malonėjo” 
pasirinkti pinigus, abudu at
siskyrė ir nuėjo savais keliais. 
Bet nuo to laiko Bielinio var
das amžinai pasiliko įrašytas į 
neištikimųjų knygas.

Rusai labai stipriai saugoja 
Vokietijos pasienį. Ne tiek 
jiems rūpėjo vokiškas spiritas, 
šilkas ir kitokia kontrobanda, 
kiek lietuviškos knygos. Jie ži
nojo, kad Tilžėje kasdien šim
tais yra spausdinamos knygos, 
kurias žmonės slaptai gabena 
į Lietuvą. Rusus tai labai py
kino, nes ardė žemesniųjų vir
šininkų sugalvotus lietuviškos 
spaudos draudimo planus. Įsa
kymuose policijai buvo skel
biama, kad iš Vokietijos atneš 
tosios lietuviškos knygos smar 
kiai sukiršino Lietuvos gyven-

džiojo laikų Lietuvos žemėla
pį. Iš tų 300 liko vos tik keli 
rubliai. Bet džiaugėsi, kad ga 
lės parodyti pasauliui, kokia 
Lietuva buvo plati ir galinga. 
Bet ir vėl nelaimė: grįžtantį iš 
Belgijos, jį sulaikė vokiečių 
pasienio muitinė ir konfiska
vo visus žemėlapius. Nusimi
nęs nuvyko pas vysk. Valan
čių pasiskųsti savo nelaimė
mis. Vyskupas jį suramino, 
davė į Tilžę nunešti 3.000 rub
lių ir sumokėti už ten išspaus- ir tamsta būsį kaput! 
dintas lietuviškas knygas. Vys 
kupo palaimintas, ir vėl išvy
ko į pavojingą kelionę. Kelio
nė pavyko laimingai, išpildė 
vyskupo prašymą, o grįždamas 
parsinešė ryšulį lietuviškų 
knygų. Ir taip pradėjo dirbti 
kilnų lietuviškos spaudos pla
tinimo darbą.

Atvykęs Į Žaslių parapiją, 
sužinojo, kad rusai atėmė iš 
katalikų Paparčių vienuolyną 
ir jį. atidavė, pravoslavams. 
Tai/ pasitaręs su žymesniais 
katalikų veikėjais, nutarė by
linėtis. Byla tęsėsi ilgesnį lai
ką ir pagaliau pateko į aukš
čiausiąjį Rusijos teismą. Pra
voslavai, matydami, kad kar-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Chicagoį uždaromos
7 katalikų mokyklos

Chicagos arkidiocezijos kata
likiškų mokyklų tarybos prane
šimu, nuo ateinančio rugsėjo 
mėnesio nebeatsidarys sekan
čios katalikiškos mokyklos:

St. Aloisius, 1616 N. Clare
mont avė. su 279 mokiniais; As
sumption, 5952 S. Marshfield av. 
su 105 mokiniais; St. Anne, 153 PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“naujienose”

rug'piūčio 15 dieną,

BUCO SODE
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 Indėliai
Apdrausti iki S20/XX!.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

tojus ir Įdiegė juose nepasiti
kėjimą rusų valdžia. Todėl 
buvo įsakyta stropiai sekti lie
tuviškos spaudos platintojus 
ir juos sulaikyti. Įsakymuose 
J. Bielinis buvo apibūdintas ši
taip: gautomis žiniomis, visas 
uždraustųjų raštų centras yra 
Kauno gubernijoje, šitai kon
trabandininkų ir maištininkų 
(sukilėlių) gaujai vadovauja 
kažkoks Bielinis arba Bielia- 
kas. Jo žymės: vidutinis ūgis, 
pailgas veidas, namaža nosis, 
su barzda, labai panašus į ru
są. Įsakoma jį suimti ir su 
stnpria sargyba pristatyti į 
artimiausią policijos įstaigą. 
Už gyvą ar negyvą šio maišti
ninko galvą bus gerokai atly
ginta. O tas atlyginimas reiš
kė pinigus, atostogas, pakė
limą laipsnyje ir paaukštini
mą pareigose.

(Bus daugiau)

,--------- -

Pasveikink savo draugus 
per ’’Naujienas”

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS LR LABAI GERI G E RIM A L 
VISĄ LAIKĄ GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS LR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPIŪČI0 15 D. VISI KVIEČIAMI J NAUJIENŲ
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eita kitais keliais”. (Vienybė, 1971 m. liepos 23 d.
2psl)
Amerikos Lietuvių Tarybos veikla yra vieša, visiems 

žinoma. Pagrindiniai veiklos principai buvo paskelbti 
prieš 30 metų, kai padėti pagrindai bendrai Amerikos 
lietuvių veikiat Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavi
mai taip pat yra vieši. Suvažiavusiems atstovams duo
dama ataskaita iš visų padarytų darbų. Suvažiavimuose 
aptariami planai ir būsimiems darbams. Suvažiavusiųjų 
kalbos, patiektos ataskaitos skelbiamos lietuvių spau
doje. Girnakaliui Mažeikos “memorandumo” nebuvo rei
kalo vadinti “atradimu”, nes Alto veiklą gali “atrasti’
kiekvienas, kas tik nori. Užtenka užeiti į Alto centrą ir
paprašyti informacijų, jos mielu noru bus suteiktos. Alto

Padeda rusams niekinti Altą -
Šių metų vasario mėnesio viduryje Antanas B. Ma

žeika buvo užsukęs j Lietuvos Respublikos atstovybės 
Rūmus iWashingtone. Tuo metu Lietuvos atstovybėje 
buvo ir daugiau žmonių. Ten buvo užėję dabartinis Alto 
pirmininkas Dr. Kazys Bobelis ir buvęs Alto pirmininkas 
inž. Eugenijus Bartkus.. Jiedu buvo nuvažiavę Į Washing
ton^., kad galėtų pasikalbėti su kongreso atstovais ir su
teikti jiems informacijų apie galimai tikslesnį ir nau
dingesnį Vasario 16-tos dienos minėjimą senate ir atsto
vų rūmuose.

Antanas B. Mažeika, jam vienam žinomiems tiks- 
lams ir sumetimams, paruošė “memorandumą”, kuria
me išdėstė didelę daugybę dalykų. Jeigu Mažeika būtų 
susipažinęs su Alto darbu ir organizuotų lietuvių veda
ma kova prieš okupantą, tai panašaus “memorandumo” 
jis nebūtų ruošęs ir siuntinėjęs. Mes jau šių metų kovo 13 
dienos Naujienose nurodėme, kad Mažeika su savo “sen
sacija” išlindo kaip Pilypas iš kanapių. Tuo metu nuro
dėme, kodėl aprašomų dalykų negalėjo būti. Netrukus 
paaiškėjo, kad nei dabartinis, nei buvęs Alto pirminin
kas su Mažeika Lietuvos laisvinimo reikalais nekalbėjo. 
Washingtonan jie važiavo pasikalbėti su svarbesniais as
menimis, bet ne su pagarsėti greitai norinčiu Mažeika.

Nežiūrint į spaudoje pasirodančias žinias apie mi
nėtą “Memorandumą”, lietuviškieji “mokslinčiai” mi
nėtą memorandumą rado tokiu vertingu, kad net savo 
mėnraščio pirmame puslapyje atmušė. Jie būtų galėję 
patikrinti, ar iš viso toks pasikalbėjimas buvo ir ar bent 
kuris pirmininkas panašius tvirtinimus galėjo daryti. 
Tai būtų buvęs ne tik mandagus gestas, bet ir pirmas 
mokslininko žingsnis tvirtinimo autentiškumui nustaty
ti. Jlokumento mūsų “mokslinčiai” nepatikrino, bet 
“atviro žodžio” skaitytojams jį paskelbė.

Neatsilieka nuo “mokslinčių” ir Vienybė. Girna
kalis apie Mažeikos “memorandumą” šitaip rašo:

“A. B. Mažeika paskelbė memorandumą Alto 
politikos reikalu. Tai labai vertingas dokumentas. 
ALT, pagaliau, pats atidengia savo 'kortas, šiaip 
ALT politikos principai buvo nesunku nustatyti iš 
darbų, - todėl A. Mažeikos atradimas mums vertingas 
tik tiek, kaip astronautams kai kurios žinios apie 
mėnulį: tyrimai patvirtino tik tai, prie ko buvo pri

tikslai ir darbai aprašyti Amerikos lietuvių spaudoje.
Naujienose buvo aprašyti ir Mažeikos “atradimas”. 

Plačiau apie Mažeikos “atradimą” dar galima, rasti ir 
šios dienos Naujienose. Apie jį pasisako pats Altas. Ofi
cialus Amerikos Lietuvių Tarybos pranešimas sako, kad 
Antanas Mažeika primeta Alto pirmininkams visiškai 
nebūtas intervencijas. Altas savo pareiškime nurodo, 
kąd panašūs išmislai yra kenksmingi ne tiktai Altui, bet 
ir bendram Amerikos lietuvių darbui. Mažeikos ismislais 
pasinaudos sovietų propagandistai..

Iki šio meto Altas tiktai sovietų propagandos įstaigų 
buvo šmeižiamas. Ne tiktai Lietuvoje, bet ir Amerikoje 
leidžiama prokomunistinė spauda nuolat šmeiždavo Altą 
ir įtakingesnių s Alto veikėjus. Dabar jau atsiranda vie
nas “mokslinčius”, iš didelio rašto išėjęs į kraštą, kuris 
pradeda Altą gnaibyti. Rimtų argumentų prieš Alto ve
damą darbą jis neiškelia, geresnių pasiūlymų, nepadaro, 
bet Mažeikos “atradimus” kartoja. Toks nerimtas gnai
bymas ir šmeižtų kartojimas yra naudingas tiktai Lie
tuvos okupantui.

KAZYS ŠKIRPA

1940 - 41 M.
FRONTAS

LIETUVIŲ AKTYVISTŲ 
IR KOVOS KELIAS

(Tęsinys)
Atitinkamais įstatymais ga

rantuojama asmens ir sąžinės 
laisvė, nustatoma asmens teisė 
viešai reikšti savo nusistatymą, 
tarpusavyje bendrauti ir teisė 
steigti visuomenines organiza
cijas ir jose dalyvauti.

Dorovės srityje turi būti re
miamasi krikščioniškosios eti
kos pagrindais. Valstybė ir vi
suomenė turi kovoti visomis 
dispozicijoje esamomis priemo
nėmis prieš nedorus pasireiški
mus.

Valstybė teikia Bažnyčiai, 
kaip tikram tautos moralei stip
rinti faktoriui, visokeriopą pa
ramą ir globą. Tačiau Į Bažny
čios vidinius reikalus ji neturi 
kištis. Taip pat Bažnyčia turi 
vengti kištis į krašto valdymą 
ir valstybinę politiką.

Organizacinė užuomazga

Atbėgėliai iš sovietų okupuo
tos Lietuvos, kuriais teko bazuo
tis sudarant. LAF užuomazgos 
branduolį Vokietijoje, nebuvo 
jokie pronaciai, bet buvo tokio

pat blaivaus lietuviškai patrio
tinio nusistatymo žmonės, ko
kio laikėsi ir visa mūsų tauta, 
nors tuomet troško kuo greičiau 
susilaukti Vokietijos Reicho pa
galbos sovietiniam komunisti
niam jungui nusikratyti. Minė
ti atbėgėliai tebuvo tik vieni iš 
tų laimingųjų ,kuriems pasisekė 
pasprukti nuo raudonojo teroro 
per pirmuosius sovietų okupaci
jos mėnesius mūsų nelaiminga
me krašte ir surasti sau laikiną 
prieglobstį vokiškojo Lietuvos 
kaimyno žemėje.

Socialiniu požiūriu, tai buvo 
visų mūsų tautos socialinių 
sluoksnių žmonių mišinys: jame 
buvo fizinio darbo žmonių, įvai
rios padėties buvusių valstybės 
tarnautojų, buv. karininkų, 
spaudos atstovų ir kultūros dar
buotojų, žymesnių mūsų visuo
menės bei politinių srovių vei
kėjų, eilė buv. valstybės vyrų,( 
ministerių įvairiose Lietuvos vy
riausybėse ir kai kurių pasitu
rinčioje sluoksnio atstovų — 
buv. žemvaldžių, industrinių 
įmonių Savininkų, .bankininkų

ir 1.1. Bet ir šiems visiems “ka
pitalisto” pavadiniynas nebega
lėjo būti taikomas, nes komunis
tiniai plėšikai Lietuvoje jau bu
vo jų turėtą turtą užgrobę. Stai
giai svetimame krašte atsida
riusių asmenų nepavydėtinos 
pragyvenimo sąlygos buvo visus 
juos socialiniu atžvilgiu sulygi
nusios kaip niekad prieš tai: nors 
kuone visi atbėgėliai buvo in
teligentai, tačiau — išskyrus 
vieną kitą, beveik visi jie turėjo 
griebtis fizinio ar pusiau fizi
nio darbo, kad užsidirbtų lėšų 
pragyvenimui. Nors jie ir ken
tėjo nuo materialinių sąlygų, 
bet Tėvynės gelbėjimo reikale 
jie buvo kupini pasiryžimo, kad 
ir didžiausioms aukoms.

Partinės afiliacijos požiūriu 
jie betgi dar nebuvo suspėję at
sipalaiduoti nuo aštrių pažiūrų, 
skirtumų ir šių pastarųjų išug
dytų negerovių tarpusavio san
tykiuose. Vis dar būdavo galima 
pastebėti atveju, kai asmenys 
— dėl partinių susivaidijimu 
taip netolimoje praeityje — pri
vengdavo ištiesti viens kitam 
ranką arba sėsti greta viens ki
to, nors ir susirinkę aptarti vi
siems jiems vienodai svarbių tė
vynės Lietuvos gelbėjimo reika
lų. Bet partinių aistrų kero j i- 
mui Lietuvos dipt posto Vokie
tijoje globoje sąlygų nebuvo. Vi
siems buvo gerai žinoma, jog tas 
postas ne tik nebuvo joks buv. 
Lietuvos režimo įrankis, bet prie
šingai — visados objektyviau
siai tesirūpino bendrų Lietuvos 
interesų ir jos nepriklausomy
bės gynimu santykiuose su Vo
kietija, nenukrypdamas į jokius 
partiškumus. Kuriems šisai ma
no nusistatymas iš seniau dar ne
buvo paaiškėjęs, tie gavo tuo įsi
tikinti per svarbius svarstymus^ 
su rinktiniais politikais ir vals
tybininkais iš atbėgėlių tarpo. 
Juos, organizavau tam, kad su
rasčiau visiems priimtiną veiki
mo platformą ir kad nustatyčiau 
organizacinius pagrindus ap
jungti mūsų tautos ryžtinges
niems elementams po vieną ko
vos vėliava didžiajam Lietuvos 
atkūrimo tikslui siekti.

Buvo tikrai džiugu matyti, 
kaip lietuviai prieš tai partiš- 
kai susivaidiję, noriai rikiavosi 
į bendrą frontą bei vieningą or
ganizaciją, • apsivalydami nuo 
praeities nesantaikos dulkių. To
kioje tad bendro ir laisvo patri
otinio pasiryžimo atmosferoje 
galėjau 1940 m. lapkričio 1 d. 
vakare sukviesti savo privačia
me bute Berlyne, Achenbach- 
strasse 1, Lietuvių Aktyvistų 
Fronto (LAF) formalios užuo
mazgos susirinkimą, nors to są
jūdžio genezė faktiškai siekė 3-4 
mėnesius atgal. Ji buvo glau
džiai susijusi su mano rizikinga 
kelione i Kauna birželio mėn.Ar

Nešmeižkime ALTo
Lietuvių tarpe platinamas “memorandumas *, liečiąs 

Amerikos Lietuvių Tarybos veiklą, jos vedamą politinę liniją, 
Alto bei Alto pirmininkų nusistatymą Lietuvos laisvinimo dar
be yra neigiamas mūsų visuomenės reiškinys.

Antano Mažeikos, jam vienam žinomais tikslais sugalvotas 
ir parašytas, Darbininko komentuotas ir vieno laikraštuko 
perspausdintas “memorandumas” rodo tik vieną tikslą: pa
kenkti vedamai kovai prieš Lietuvą okupavusius ir lietuvius 
naikinančius komunistinius dalinius ir sukelti maišatį Lietuvos 
laisvinimo darbą dirbančioje mūsų visuomenėje.

Minėtas “memorandumas” neteisingai aptaria Amerikos 
Lietuvių Tarybos veiklą ir Altui bei jo pirmininkams primeta 
visiškai nebūtas intervencijas.

Turint tokių asmenų savo tarpe, netenka stebėtis, kad 
Lietuvos laisvinimo darbas sunkiau stumiasi pirmyn, nes tar- 
pusavius lietuvių ginčus svetimieji panaudoja savo naudai.

Amerikos Lietuvių Taryba
1971 m. liepos 31 d.

gale ir daug žadėjusiu, bet ne
įvykusiu planu Lietuvos suvere
numui atkurti liepos mėn. pir
moje pusėje, pasinaudojant 
eventualiu staigiu Maskvos-Ber- 
lyno pakto sužlugimu.

Susirinkime dalyvavo 28 as
menys, ' seniau priklausę įvai
rioms partijoms ar politinėms 
grupėms, išskyrus gal tik kelis, 
kurie prieš tai nebuvo susirišę 
su jokia partija. Susirinkusių, 
tarpe buvo buv. Lietuvos vals
tybės vyrų — ministerių, žy
mesnių visuomenės veikėjų, in
telektualų, kunigų, buv. karinin
kų ir t. t. Susirinkimui pirmi
ninkavo inž. Ernestas Galva
nauskas, Lietuvos Tautinio Ko
miteto pirmininkaskas, pagal 
Lietuvos pasiuntinių ir įgal. mi
nisterių konferencijos Romoje 
priimtą nutarimą, žemiau pa
duodu protokolinį užrašą, pada
rytą dr. J. Jurkūno, kuris buvo 
susirinkimo sekretorius.

. L. A. f:
Steigiamojo susirinkimo, 

įvykusio 1940 m. lapkričio 
mėn. 17 d., Berlyne, Achen- 

bachstr. 1, protokolas.
Susirinkime dalyvavo: p. p. 

min. Škirpa, Galvanauskas, Ski
pitis, dr. Karvelis, Viliušis, Dir
meikis, kun. Yla, Pyragius Juo
zas, Pyragius Jonas, inž. Bru
nius, Danta Aleksandras, Naš- 
liūnas Jonas, Puodžius Stasys, 
Dženkaitis Juozas, Dženkaitis 
Jonas, Valikėnas Antanas, Rai
la Bronys, Maceina Antanas, dr. 
Brakas, Kavolis Martynas, pik. 
Ambraziejus, kun. Barauskas, 
Katilius Juozas, dr. Ancevičius, 
ir Jurkūnas.

Susirinkimą atidarė min. Škir
pa ir jam pirmininkauti pakvie
tė p. -Galvanauską.

Min. Škirpą, trumpai pabrė
žęs, kuriam reikalui jis yra at
vykusius sukvietęs ir pažymė
jęs klausimo svarbumą, perskai

tė lietuvių aKtyvistų pagrindi
nius programinius dėsnius ir bu
simojo sąjūdžio tikslus bei sie
kimus.

Po savo pranešimo min. Škir
pa kvietė dalyvius pasisakyti dėl 
programos ir dėl busimojo są
jūdžio organizavimo.

P. inž. Brunius siūlo LAF pro
gramoje smulkiau paliesti darbo 
klausimą. Ypač esą reikėtų iš
samiai nustatyti darbininkų ap
rūpinimą nuosavybe, darbo avan- 
savimo klausimą ir t. t. Jo nuo
mone, reikėtų į atstatytą Lie
tuvą žiūrėti kaip į socialinę val
stybę. Toliau p. Brunius iškėlė 
mintį atkreipti ypatingą dėme
sį į atstatytos Lietuvos terito- 
rialinius klausimus. Jo nuomo
ne, atstatyta Lietuva turėtų su
jungti visas lietuvių gentis. Jis 
klausia, ar nevertėtų galvoti apie 
Baltijos valstybių sąjungą.

P. Skipitis manytų, kad ne
reikėtų šiuo metu diskutuoti pro
gramines detales, bet pirmon 
galvon steigti organizaciją, jo 
paskum diskutuoti jos pagrindi
nius klausimus.

P. Maceina pasisako visai prie
šingai p. Skipičio tezei. Jo nuo
mone, visų pirma reikėtų iš pa
grindų pasisakyti dėl naujos or
ganizacijos programos, išdisku
tuoti visus jos esminius klausi
mus, o tik. paskum imti steig
ti pačią organtizaciją. Jei to da
bar negalima būtų padaryti, jis 
siūlo tam reikalui sušaukti se
kantį susirinkimą ar kelis su
sirinkimus. Be to, p. Maceina 
klausia p. ministerį, kaip jis esa
moje padėtyje vaizduojasi ma
žųjų valstybių padėtį naujosios 
Europos santvarkoje. Pasak jo, 
jei mažosioms valstybėms nebū
tų lemta naujoje Europoje turė
ti savo nepriklausomybę, tai mū
sų darbas negalėtų būti naudin
gas.
i , (Bus daugiau)

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

Užmirštoji Dievo gatvė
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Praktiškai pradėjus redaktoriauti, pa
sirodė, jog toji kėdė užkrauna savaime ir 
pareigas. Pirmiausia atsirado bėda su 
laikraštiniu popierium. UNRA žadėjo, ža
dėjo ir be pažadų nieko daugiau nedarė. 
Teko pačiam susimeškerioti. Man tai se
kėsi ne taip jau blogai. Už kabliuko užka
binus kavą ar amerikoniškas cigaretes, po
pierinė žuvis davėsi lengvai pagaunama. 
Dienraštis Fulderzeitung šeštadieniais iš
eidavo šešių puslapių, bet atsitikdavo to
kių netikėtų kliūčių, jog pasitenkindavo 
tik keturiais puslapiais...

Atlikęs popieriaus kiekis tuo atveju 
pereidavo “Mūsų Vilčiai”. Visi apie Fuldą 
buvę popieriaus gamitojai, jau visai ne
veikią dabar atidarinėjo savo sandėlių du
ris ir mielai atiduodavo viską, kas dar bu
vo pas juos pasilikę. Daug gelbėjo tada 
stovyklos komendantas Bronius Burba, 
mokėjęs prieiti prie UNRA-os galvų.

Blogiau, daug blogiau man sekėsi su 
redaktoriaus pareigoms. Tam aš nebuvau 
tinkamai pasiruošęs, nei Įgudęs. Mes Ful- 
dos stovykloje mažai teturėjome spaudos 
artojų. Kaimynė stovykla Hanau, nors 
neleido laikraščio, bet turėjo gausų būrį 
plunksnos darbininkų. Ten buvo Aloyzas 
Baronas, Algirdas Gustaitis, Vladas Ci- 
vinskas, Vincas Urbonas, Jurgis Janušaitis, 
Antanas Gintneris ir kiti.

Merkelis, nors ir atsikratęs nuo redak
toriaus naštos, “Mūsų Vilties’’ nelaikė 
pamestinuke. Daug pats rašė ir iš ten 
esančių mums talką organizavo. Buvo net 
gavęs straipsnių iš buvusio Lietuvos prezi
dento Kazio Griniaus. Gavo ir iš tada bu
vusio Vliko pirmininko prelato Mykolo 
Krupavičiaus, nors ir ne ten gyvenusio. 
Tad laikraščio turinys būdavo pusėtinai 
vertas skaityti. Kiti galvoja, jog mes ten 
drąsiau parašydavos už kitus laikraščius. 
UNRA buvo įvedusi kieta cenzūra. Kar
tais, radusi vieną straipsnį prieš komunis
tus, išbraukdavo visą puslapį ar net ir patį 
straipsnį Ta cenzūra ilgai užtrukdavo, kol 
jos vertimus į anglų ar vokiečių kalbą cen
zorius perskaitydavo. Mes nelaukdavom 
jų grįžtant. Spausdinome ir siuntinėjome 
į stovyklas. Aš žinojau, jog su tuo patikri
nimu viskas pasibaigia. Tad gavęs dėda
vau į stalčių, net saviesiems neparodęs. 
Taip po raktu ir pasiliko tas kruopštus cen
zoriaus darbas iki šiai dienai.

Ak tu, Viešpatie, be kelnių ėmiau ir 
nudardėjau į pakalnę. Nusiyriau net už 
Atlanto, štai ką padarė senas amžius. Apie 
vieną užsimeni, ir pradedi kalbėti apie vi
sus dalykus. Taip, lyg iš senatvės vos vilk
damas kojaus eitumei stataus skardžiaus 
pakraščių. Susipynė koja už kojos ir tu 
nuriedėjai žemyn, kol tau dar galima ris
tis. Nebelinksmas ir žmogaus gyvenimas 
tada. Nieko neveikdamas, vis galvoju apie 
praeitį. Kartais galvoju net apie jaunų die 
ų nuodėmes ir šypsaus, žinoma, jei jos 
buvo malonios. Bet dabar tai jau tiesiai

prie tos pažinties su Dambrausku reikalo.
Vis atsirasdavo daug reikalų, ir aš daž

nai važinėdavau į Hanau stovyklą.- Apsis
todavau požeminiame bendruomenės vieš
butyje, kurį savarankiškai tvarkė nuošir
dus žemaitis Kazragys. Bet Hanau stovyk
loje dažnai vykdavo profesinių ir kultūri
nių organizacijų suvažiavimai. Nesant vie
tos ten, mane svetingai pasiimdavo paglo
boti Petras Dambrauskas. Jis dirbo J. A. V. 
armijos sandėliuose ir turėjo pakenčiamą 
butą. Galvojo, dirbo ne vien tik savo as
mens naudai. Suprato, jog turint ir gerų 
solistų, aktorių, šokėjų, reikia ir žiūrovų. 
Ir kultūros darbuotojams reikia paramos. 
Tad jis ir buvo tuo aktyviu rėmėju darbu 
ir skatiku. Su tokiu pat nusiteikimu jis at
keliavo ir Į Ameriką.

Žinojau, jog jis yra bendruomeninin- 
kas ne vien tik iš lietuviško solidarumo rei
kalo, pareigos, bet ir iš visos savo širdies. 
Tuomet, kaip kalbėjau, bėgimo metu iš 
Bridgeporto, niekas perdaug nesistengė ir 
prie bendruomeninio darbo. Tos bėdos 
atveju jis sutiko būti renkamas į apylinkės 
valdybą ir net jai pirmininkauti. To ben
druomeninio darbo buvo daug. Pats sun
kiausias darbas užgriuvo jo pečius dėl li
tuanistinės mokyklos užsidarymo pavo
jaus. Padėtis buvo tokia, kad nebuvo nie
kam jvaikų mokyti, nei iš ko apmokėti 
mokytojoms už pamokas. Taip apie 40 
mokinių galėjo likti be lituanistinio švieti
mo. Naktimis, sako, dėl to reikalo sunku 
buvo beužmigti. Ir plušo, organizavo, 
kaip beišmanydamas. Ieškojo mokytojų,

lėšų ir talkininkų tam reikalui padėti su
tvarkyti. Pavyko ir tokių talkininkų susi
rasti. Vienas, iš tokių pačių svarbiųjų bu
vo Jonas Spačauskas. Jis ėmė dirbti su 
mokyklos ansambliu, paruošdamas jį pro
gramoms ir pasirodymams už mokyklos 
ribų.. Atsirado ir daugiau, tad pavyko 
pašlijusią beviltišką padėti išvesti vėl į 
normalias vėžes. Dabar mokykla veikia 
gražiai. Moko mokytoja M. Šulaitienė, 
daug Įdėdama sielos ne vien tik Į lituanis
tinių pamokų dėstymą, bet ir tų jaunų sie
lų lietuvišką auuklėjimą. Mokosi, berods, 
38 mokiniai. Dideli vaidmenį lėšų ir mo
kyklos išlaikvmo darbe atlieka Tėvu ko
miteto pirmininkė, aktorė Stasė Kielaitė- 
Kelečienė, kurios ir sūnus mokosi šioje 
mokykloje. Patalkininkauja dabar mo
kyklai ir Vytautas Bilitavičius bei jo sesuo 
Rita. Petras Dambrauskas ir dabar tuo 
atliktu (lituanistiniu darbu džiaugiasi, lyg 
tai būtų pats gražiausias jo praeities darbų 
vainikas jojo pirmininkavimo metu. Nors, 
žinoma, ir tų kitų darbų, buvo daug it 
svarbių. Buvo suruoštas ir labai pavykęs 
Maironio gimimo šimtmečio paminėjimas, 
ir poetas Kazys Bradūnas skaitė apie poetą 
Maironį turiningą paskaitą.

Kuomet pasiteiravau, ar ir dabar jis vis 
dar valdyboje, pasisakė, kad ne. Kartu 
pasidžiaugė, jog dabar Bridgeporto apy 
linkės valdybą sudaro veiklūs asmenys, 
kaip tai Antanas Būga pirm., kuris yra ir 
apygardos iždininkas, nariai: Jadvyga 
Skvarčienė, Agota šopienė, Povilas Bur- 
neikis ir Jonas Miceika, buvęs Jurbarko

pašto viršininkas. Žinoma, ir tokia gera 
ir veikli valdyba neįstengs gerai traukti ■ 
bendruomeninio vežimo be talkininkų. 
Bendruomenės vežime visada daug sunkių 
uždavinių ir darbų. Reikia, kad stiprūs 
pečiai padėtų jam judėti, stumiant ir iš 
užpakalio. Ir Petras Dambrauskas savo 
stiprių pečių negaili savo pamiltam reika
lui. Pats dabar sakėsi dažnai pagalvojus, ' 
ar neverta būtų persikelti į saulėtus kraš
tus praleisti rudenėjančio amžiaus dienas.

Gaila buvo, kad neradau Apolinaro 
Petro Bagdono namuose. Mes visuomet 
susitikę pasikalbėdavome literatūrinėmis 
temomis. Susipažinome tik čia, Čikagoje. 
Iš kalbos net nesprendžiant, kad jis žemai
tis. Jo kalba taip išsilyginusi Į suvalkiečių 
kalbos vartoseną, jog jį palaikiau tų ly
gumų sūnumi. Tik jis vėliau pasisakė, jog 
jis tikras žemaitis, gimęs Užvenčio vals
čiuje. Galutinai Įsitikinau, kai jis man pa
pasakojo apie tą Šatrijos Raganos aprašy
tąjį dvarą “Sename Dvare”. Papasakojo, 
jog daug kartų jį lankęs savo jaunose die- 
nosee. Prisiminė, kad šį dvarą Nepriklau
somos Lietuvos laikais buvo įsigijęs Lietu
vos Nepriklausomybės akto signataras Jo
nas Smilgevičius. Tebėra ir tas pats pail
gas rūmas, pastatytas iš ąžuolo rąstų, ir 
jau jo amžius siekia daugiau kaip trisšim 
tus metų. Tebėra ir tas didelis vaismedžių 
sodas su alyvų, jazminų krūmais. Tebė
ra ir liepų alėja, kurioje Marija Pcškaus- 
kaitė, įsimylėjusi į Povilą Višinskį, su juo 
daug kartų vaikščiojo ir dienos šviesoje ir

(Bus daugiau)
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te *»L 239-4663

OR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5 6444 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jcd neatsiliepta, snamhinn 374-bul2

foMu Ptepect 8-1717

ML S. B1EZ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiKtai antradieniais ir penkiadieniais, 
ireciad. ir sekmad. ofisas uždaryta*.

teu 3241 WEST 66th PLACE 
Phene; REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. S EIT 0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Vaiky Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

ML ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSiM 

IR MRKL1S UGOS 

PRITAIKO akinius
2656 W. Ord STREIT

Ofia© telefu PRoapect 8-3225 
teki. talafj WAlhrook 5-5074

Kasdien nuo 10 ild 12 vai. ryto, 
ouo 7 iki 9 vai. vak. Tree. uždaryta.

SOPHIE BARČUS 
! RADIJO ŠEIMOS VALANDOS i

į I S C H I C A G O S IR* 
APYLINKIŲ

Jaunuoliai rūpinasi 
Amerikos gynyba

Dvidešimts Palatine, III. vi
durinės mokyklos mokinių 
savaitgaliais uždarbiauja plau
dami kaimynams žolę, dirb
dami kitus darbus ir taupyda
mi uždirbtus dolerius Ameri
kos gjmybos reikalams, gyny
bos raketoms statyti.

Jaunuoliai priklauso patrio
tinei Young Americans for Free 
dom organizacijai. Jie sako, 
kad Amerika gali atsilikti nuo 
Sov. Sąjungos ir gynybai rei
kalinga daugiau lėšų. Savo žy
giu jie nori atkreipti Amerikos 
žmonių dėmesį į pavojingą pa
dėtį gynybos nuo raketų srity
je. Jie siekia surinkti 75 dole
rius ir juos pasiųsti į Pentago
ną. Jei jiems pinigai bus su
grąžinti, tada jie siųs čekį 
prezidentui Nixonui.

wu Mika
rnYSlCiAN AND aGKUcON 

wear 71st STREET 
Otises; HEmiock 4-5d4» 

kandu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

rmnadieniais ir xevvuuco. 1—7 vaL, 
exiuad^ pežtkiadieių nuo 1—0, tree, 

ir seated. Ūktai susitarus.

Visos programos iš YVO P A, l 
1490 kiL A. AL

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

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

CHICAGO. ILL. 60629
W , .11 ■ -.................. ■ in ■ -

Vienas padegėjas 
mirė ligoninėje

— Lengvoji atletika labai 
naudinga jaunuolių fiziniam 
lavinimuisi, todėl moksleivių 
sporto šventėje šiai sporto ša
kai bus skiriama daug dėme
sio. Daug dėmesio skiriama ir 
pasiruošimui. Pirmadienių ir 
trečiadienių vakarais lengvo
sios atletikos treniruotės Mar
quette Parke praveda Jonas 
Bagdonas. Visi kviečiami tre 
niruotėse dalyvauti. Mokslei
vių sporto šventė įvyks rugsė
jo 18 — 19 d. Marquette Parke.

LENKIŠKI JUOKAI

Lenkų Mokslų Akademijos 
gramatikos komisija patvirtino 
keletą naujų linksnių, k. a.:

Pasikasimas: kas po kuo?
Kyšininkas: iš ko, už kiek? 

. Skundikas: ant ko kam?

• Įrodymas, kad komunisti
nė santvarka yra aukštesnė už 
kapitalistinę : jei toks balaganas 
būtų kapitalizme, jis seniai bū
tų subirėjęs.

NEPAPRASTOS VIETOS

Karščiausia vieta žemėje — 
130 laipsniai — yra San Luis 
Patosi Meksikoje.

šalčiausioj i vieta — 94 laips
niai žemiau nulio — yra Vercho- 
jansko srityje Sibire.

Saugiausia vieta — Calama Či
lėje, kur niekada nelyja.

• Melagio bausmė yra ne ta
me, kad jam niekas netiki, bet 
tame, kad jis pats negali niekam 
tikėti. (G. B. Shaw)

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMA!

— SLA Vyry kuopa 228 rengia lie
tuvių festivalį rugpjūčio 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.

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

te. Gi 8-U873

DR. W. M. tlilN - USiNAS 
AM»cKijM IK MUihKy LIUO5 

GiNtKOLQGiNE GMiKURGMA 
6132 30. K*azi* wA 5-2670 

valandos pa^al susitarimą. Jei neat
siliepia. sKampinn Ml 3-uuul.

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

REMSITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

G1LININKA8 
(POTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMERTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 5S6-1220

gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

» ........... ---..... - *

TĖVAS LR 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 AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Dr. A JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tolu Portsmouth 7-6000 
Read, teistu GArden 3-7278

Ofiso tolu HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rozidenciios; PR 6-9801

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai, 
nuo 8 iki IX ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
- OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71$t St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
įgelia mėgėjus i 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;

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, kaina 1.00 doL

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų koinedija is 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
pslM kaina 1.00 doL

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

Cook County ligoninėje jau 
mirė vienas gengsterių pasko
lų firmos skolų išrinkėjas Dis- 
pensa, kuris smarkiai apdegė 
padegdamas Oak Forest resto
raną. Jo koinpanjonas smar
kia apdegęs dar gydomas ligo
ninėje. šią savaitę Čikagoje 
buvo keli restoranų gaisrai. 
Vakar užsidegė Larry’s Snack 
Shop, 2825 N. Milwaukee Ave. 
Policija. įsitikinusi, kad resto
ranas buvo padegtas. Jame 
rasta tuščia gazolino dėžė.

Išniekino vėliavą
Policininkas sulaikė ant Ei- 

senhowerio greitkelio troką, 
prie kurio pririšta žeme vilko
si Amerikos vėliava. Vairuo
tojas ir dar 8 jaunuoliai buvo 
suimti. Jie kaltinami netvar
kingu elgesiu ir vėliavos išnie
kinimu. Vairuotojui dar gre
sia bausmė už nesaugų važia
vimą.

(Mokykloms gręsia 
mokytojų streikas.

Prasidėjus naujiems mokslo
metams, net 40-ties Čikagos 
švietimo rajonų mokyklose ga
li prasidėti mokytojų streikai. 
Jie vis negali susitarti su švie
timo tarybomis. “Daily News” 
nurodo, kad streikuoti žada 
Niles, Argo, Morton, Summit, 
Oak Lawn, Proviso. Lyons, Ci
cero ir kt. apylinkių mokyto
jai.

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

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

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmad ieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. Hl.: 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., antrai, trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niai e 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

A FORESTS FtTFURB 
IS IN YOUR HANDS

and aK oar wildlife depend ea 
jen tn bdp pee rent 

ioreac Ara. So pfeae Mfca 
ABCr Ahva^a 

hold matchet dH eaiA Be fare 
to drova aO campdrea. 
adr the ashes, and dewa 

them agam. Crash aft
DR. V. P. TUMASONIS 

CHIRURGAS 
2454 WEST 71st STREET 

Ofiso telef.’ HEmiock 4-2123 
Reali fele»'« Glbson 8-6195

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

. P. SREIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Mei Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

' (Arch Supports) ir t t
Vi? • p_ 4 jr 8—8. šeštadieniais 9—L
2850 Weat 63rd St., Chicago, III. 60629

Telefj PRoM-ct 6-50?/

Heaae! Only Ton caa 
peewenc Eoeesc Eres

BIZNIERLAL KURDS GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”. — TŪRI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

SYLVESTRAS ZOLP (ŽOLPYS)
(Zolp's Milhvork) Gyveno 3554 So. Halsted St., Chicago, III.

Lietuvių šachmatų 
pirmenybės

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Šachmatų pirmenybės įvyks 
rugpiūčio 28, 29 dienomis. Či
kagoje. Penkių ratų šveicarų 
sistema turnyras, USCF įver
tintas (rated) Smulkesnės in
formacijos bus paskelbtos vė
liau.. Prašau registruotis pas 
R. Fabijoną, 7744 So. Troy, I 
Chicago, Ill., 60652 Telefonas 
737-0770. (Area 312) 1

Savo naminę vaisty spintelę reikia 
nepaprastai svariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visa$ bo n kūtes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad ne|vyktv klaidu, nes vaistv su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiy vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

Mirė 1971 jm. rugpjūčio 4 d. 7:30 vai. vakaro, sulaukęs 83 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Vaidonų kaime.

Amerikoje;išgyveno 60 metų'
Paliko nuliūdę: žmona Maria (po tėvais Galinskaitė), sūnus Algir

das, marti Milda gyv. Duarte, California, duktė Dalia Ondrick, žentas 
Raymond, 11 anūkų — Marshall, Algird, William, Lourdes, Gregory 
Zolp ir Dalia, Debra, Raymond, Dawn, Donna ir Darlene Ondrik. Se
suo Edith Biliūnas su dukterimis — Betty Jane ir Tillie Jenkins, jos 
vyras Chester, gyv. Omaha, Nebraska, brolienė Anna Zolpis su šeima, 
gyv. New Yorlį N. Y. ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas busipašarvotas šeštadieni, 2 vai. popiet Povilo Ridiko kop
lyčioje, 3354 So. Halsted St.

Pirmadieni! rugpjūčio 9 d. 10 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
Į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. SILVESTER ZOLP giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnus, duktė, giminės.

Laidotuvių. Direktorius Povilas J. Ridikas. TeL YA 7-1911.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tek: YArds 7-1741 -1742

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

ONA KAVALIAUSKIENE

Tragiškai žuvo 1971 m. rugpiūčio 3 dieną, Orangeviltej Ontario, 
Canada.

Paliko nuliūdę: vyras Bronislovas, sūnūs — Anatolijus ir Zeno
nas Miliūnai su šeimomis, sesuo Stefanija Gerki su vyru, trys seserys 
ir brolis Europoje bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje, 1446 South 50th 
Avė., Cicero, Illinois.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Jaunimo Centro statybai.

šeštadienį, rugpiūčio 7 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į Šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojama Lietuvių Sv- Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Onos Kavaliauskienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

ir suteikti jai paskutinį

šeima.Nuliūdusi

OL 2-1003Dėl informacijos prašoma skambinti Tel.

. ............... ■— ' 11 ' * ............... *

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 

Kieti viršeliai §4,00, minkšti — $3.00.

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki- 1 
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60908

GARSINKTTĖS NAUJIENOSE
VISI. LIETUVIAI BIZNIERIAI

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associaeijos

.............. ■ ■■■ ■..................... , 'i-m ■■ ■ ■ z

{ AMBULANCE * 
IPATARNAVi- | 

MAS CIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

.  ____________

ANTANAS M. PHILLIPS '
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Aras 7-3401 .

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tek: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

WBBfM— . ............................ . ■■ , ■ ■

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS | 

10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 | 
649 BAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228 ;
South Holland, Illinois |
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— Pasaulio ir Amerikos Lie
tuvių Gydytojų Sąjungos VIII 
suvažiavimas įvyksta š. m. 
rugsėjo 4 ir 5 d. New York’e, 
The Pierre Hotel’y.. Prelegen
tai jau yra parinkti ir progra
ma sudaryta. Tikimasi, kad 
dauguma lietuvių gydytojų 
Darbo Dienos savaitgaly turės 
’galimybę atitrūkti nuo savo 
kasdieninių darbų ir susirinks 
New York’e.

63,104 dol. Informacijos apie kraštų vietas. Praeitais metais 
šią apdraudos organizaciją 
yra gaunamos SLA centre, 307 
W. 30 St. New York, N. Y. 10001 
ir kuopose. Organizacija ir jos 
nariai aktyviai dalyvauja lie
tuviškoje veikloje ir bendruo
se darbuose.

ji aplankė pietų Europos val-

Kazys Karpius, Euclid, 
Ohio, buvęs laikraščio “Dirva’’ 
redaktorius, atstovauja Tauti
nės sąjungos organizacijas 
Amerikos Lietuvių Taryboje 
taip pat dalyvauja Clevelando 
Altos skyriaus valdyboje.

gydytojai:

* — Povilas P. Dargi s, Pitts
burg, Pa. Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje prezidentas, 
rugpiūčio 13 d. atvyksta Į Či
kagą tos organizacijos reika
lais. Dalyvaus SLA 63 kuopos 
susirinkime, susitiks su Ame
rikos Lietuvių Tarybos Centro 
Valdybos pareigūnais, 
kys Naujienų pikniką. 
Altos centro valdybos 
mininkas ir atstovaujo 
ganizaciją.

— Vasario 16 Gimnazijos 
mokiniai suruošė Balio Sruo
gos minėjimą. Apie rašytojo 
ir dramaturgo kūrybą taip pat 
jo plačią veiklą lietuvių litera
tūroje kalbėjo K. Žilinskaitė' 
ir M. šiušelis.

aplan- 
Jis yra 

vicepir- 
SLA or-

— Bridgeporto ir Čikagos 
lietuviams gerai pažįstamas 
kunigas Gintautas Sabataitis, 
S. J. jau kurį laiką gyvena Cle- 
velande. Pasiekusiomis žinio
mis, š. m. rugsėjo 4 dieną įvyks 
jo sutuoktuvės su Nijole Gry- 
bauskite. Abiejų jaunųjų tė
vai yra medicinos
jaunojo tėvai, dr. Zigmas ir 
Monika Sabataičiai, gyvena 
Čikagoje, o jaunosios — dr. 
Antanas ir Aniceta Miliauskai 
gyvena Clevelande. Sutuok
tuvės Įvyks Clevelando Uni
versity Heights Gesu bažny
čioje. Gintautas Sabataitis 
savo jaunystę praleido Čika
goje, lankė Šv. Jurgio parapi
jos mokyklą, buvo vienas pir
mųjų lietuvių skautų narių 
1949 metais. Įstojęs į Jėzuitų 
ordiną jis ruošėsi savo kuni-

Chicayos gavimą kreipti tapdamas šei- 
gyvenimo problemų 
tačiau ši kryptis ne-

— SLA 74 kuopa , Cleveland 
Ohio, šiemet švenčia 70 metų 
sukaktį. Ta proga spalio 30 d. 
Čiurlionio ansamblio salėje 
yra ruošiamas šaunus banke
tas su atitinkama programa. 
Kuopos pirmin.
A. Braziulis, iždi 
Šūkis.

yra Vytautas 
sekr. Povilas

Los Angeles,r — V. Pažiūra,
Calif., ateinančiais mokslo me
tais vadovaus Lituanistinei 
mokvklai.

— Dr. A. Navasaitis, gimęs 
Scranton, Ja., kandidatuoja į 
Philadelphijos miesto tarybą.

— Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje šiemet per pirmuo
sius 6 mėnesius išmokėjo apsi- 
draudusiems bei jų Įpėdiniams

— Birulė Barodicaitė, baleto 
solistė Stuttgarlo teatre, Vo
kietijoje, atostogauja C.hica- 
goje pas savo tėvą, gyv. Brigh
ton Parko apylinkėje. Ta pro
ga ji dalyvavo 11-to stoties te
levizijos programoje. Pirmuo
sius baleto žingsnius Birutė 
pradėjo baletmeisterio Simo 
Velbasio mokykloje.

— Tradiciniame
Festivalyje ir šiemet yra ruo- myninio 
šiamas Nacionalinis polkos šo- patarėju, 
kėjų kontestas, kuris Įvyks rado greito pritarimo vyresnių 
rugpiūčio 17 d. vakare Grant jų jėzuitų tarpe, 
parke prie Buckingham fon-( 
tano. Teisėjai kreips dėmesį į J 
šio šokio išpildymo stilių, įvai
rumą, originalumą ir bendrą 
vaizdą. Įstojimo blankai su
laukusiems 18 metų ir vyres
niems yra ganami miesto me
ro Įstaigos Specialių parengi
mų departamente, tel. 744-3316

— Muz. Alice Stephens Mu
zikos mokyklos vasaros klasės 
mokinių rečitalis bus rengia
mas rugpiūčio 18 — 20 d., 7:30 
v. v., Chicagos konservatorijos 
Nelson memorial kambaryje, 
7-me aukšte, 410 So. Michigan L 
Blvd. Trečiadienį, rugpiūčio 
18 d. pasirodys lietuviai muzi
kos ir dainos mokiniai, ketvir
tadieni — Įvairių tautybių mo
kiniai, penktadienį lenkų dai
nininkai. Įėjimas nemokamas.

— Tina Austin, Beverly 
Shores , Ind. išvyko atostogų Į 
Norvegiją, Švediją ir Daniją,- 
kur aplankys Įdomiausias tų'

— LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdyba rugsėjo mėn. 
18 — 19 dienomis Marquette 
Parke, Chicagoje, rengia lie
tuvių moksleivių sporto šven
tę. šventėje bus pravestos 
krepšinio, tinklinio ir lengvo
sios atletikos varžybos. Leng
vosios aletikos treniruotės vyks 
ta pirmadieniais ir trečiadie
niais 6:30 vai. Marquette Par
ko stadione, 6700 So. Kedzie. 
Visi lietuviai moksleiviai kvie
čiami treniruotėse ir šventėje 
dalyvauti.

— ZigmasŽiupsnys, apygar
dos valdybos narys sporto rei
kalams, praves krepšinio ir 
tinklinio treniruotes ruošiantis 
moksleivių sporto šventei. No
rintieji treniruotėse dalyvauti 
susitarimui prašomi paskam
binti tel. 776 - 6412.

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 3-8243

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

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

— JAV LB Marquette Parko 
apylinkės valdyba baigiantis 
mokslo metams apylinkėje vei
kiančioms lituanistinėms mo
kykloms paskyrė paramą pi
nigais: Marquette Parko para
pijos mokyklai 100.00 dol. Kr. 
Donelaičio 50.00 doi. Vaikų 
Nameliams (Montesori darže
liui) 50.00 dol. ir Tėviškės pa
rapijos makyklai 50.00. Apy
linkės valdyba kiek išgali mo
kyklas remia kiekvienais me
tais.

— JAV LB Marquette Parko 
apylinkės valdyba stengiasi 
išrinkti solidarumo įnašus iš 
ko didžiausio lietuvių skai
čiaus, nes solidarumo įnašai 
yra pagrindinės bendruomeni
nių institucijų pajamos. Mar
quette Parko apylinkės lietu
viai solidarumo Įnašus gali ati
duoti Marginių ir Tvero krau
tuvėse, apylinkės valdybos iž
dininkui Vaclovui Pliopliui 
(7212 So. Taiwan Ave, Chica
go, III, 60629), arba bet kuriam 
valdybos nariui Apylinkės vai 
dybą sudaro: Jonas Jasaitis, 
pirm. (6822 So. Oakley Blvd), 
Leonas Prapuoleni^ Algirdas 
Dapkus, Petras Stakauskas, 
Viktorija Dirgėlaitė, Bronius 
Liškus, Vaclovas Plioplys, An
tanas Kareiva ir Jurgis Petraš
kevičius.

— Moksleiviu sporto šventė 
kviečiami dalyvauti visi lietu
viai moksleiviai. Tėvai prašo
mi pasirūpinti, kad vaikai 
lankytų treniruotes, kurios 
vyksta pirmadieniais ir trečia
dieniais 6:30 vai. Marquette 
Parke, prie 67 ir Kedzie. Tre
niruotės ne tik paruoš sporto 
šventei, bet yra naudingos kai 
po fizinio lavinimo pamokos 
kiekvienam jaunuoliui. Atvy
kus Į treniruotę taip pat užsire 
gistruojama dalyvauti sporto 
šventėje.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IX BIČIULIS

Sekmadienį, rugpiūčio 15 dieną, specialūs CTA busai veš či
kagiečius Į “Naujienų” Pikniką. Lygiai 12:00 vai. po pietų 
busai paims žmones nuo ‘‘Naujienų” (18-tos ir Halsted gat
vių kampas). Už kelių minučių jis sustos Bridgepor te 
ties Lietuvių Auditorija ir paims ten piknikan! norinčius nuva- 

; žinoti. Vėliau jis važiuos Archer Avenue. Sustos ties Archer ir 
i Western, Archer ir California. Pasuks į California Ave. Sustos 
i ties California ir 43rd St., California ir 55 St, California ir 63rd 
‘St, California ir 71st St., o iš ten jau važiuos, tiesiai j 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 i Bučo Soda. 4;

Iš pikniko busai išvažiuos 6:00 valandą vakaro. ' * v
6 OllC 1 1 Ia B13 ir atgal (round trip) kainuos $2.50.

EXPERIENCED BEAUTICIAN

transportation. 
giri.

CALL GR 5-8700

Part time. Good 
Mature

TYPIST
Minimum 45 wpm to work on asign- 
ments for Polly 1, 2 or 3 days per 
week 
Mall

343

on call. $2.50 hourly minimum.
Mr. Baldwin. 786-0565

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

Chicago. Ill.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
{vairūs Pardavimai

BEVERLY SHORES, IND.
HOUSE FOR RENT. Modern, 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.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir {rengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

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.

—Venezuelos Lietuvių Drau
gijos gegužinė įvyksta sekma
dienį, rugpiūčio 8 dieną Juozo 
Spaičio ąžuolyne, esančiame 
8932 S. Archer Ave, Willow 
Springs.

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

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

ir kito-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkig Reikia

PAYROLL CLERK
Light typing and varied duties. 

Small pleasant office. 
MARVEL ELECTRIC CORP.

3425 No. Ashland 
Chicago. HL

REAL ESTATE FOR SALE Į REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė Pardavimui Į Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: J

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REAŲTY
INCOME TAX SERVICE -■ 7

6455 So. Kedzie Avė. — PRospect 8-2233
4 IR 3 KAMBARIŲ pajamų mūras 
prie 66-tos ir Springfield. Ceramic 
plytelės vonios kambaryje, gazo ši
lima. garažas, 43’ sklypas.

Tel. RE 5-3845 po 6 vai. vakaro

GLENVIEW — Glen Oak Acres. 3 
bdrm. Redwd. ranch. Lot 94x131. 
Appls. avail. By owner. $41,500.

Week days, eves, call: 
729-0222 — 446-4915

PRIE 72-TROS IR WASHTENAW 
aukšto mūras. 5% ir 3^ kamb.

Pilnai įrengtas rūsys. 15 metų senu
mo. Platus sklypas. Parduosime už 
geriausią pasiūlymą. Tel. RE 7A639.

CLEAN, BRICK, 2-FLAT — 2 sixes, 
2 car garage. Cabinet kitchen. 

Nice neighborhood.

Immediate occupancy. By owner 
Phone KE 9-3077

LOMBARD — 4 or 5 bdrms, 2 full 
‘baths and powder rm., den and rec. 
rm. w. wet bar. Must come in to 
appreciate size! Sacrifice.

$38,500.
629-4722 or 627-9188

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

383-5608.

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

5 APARTMENTU mūras prie 5Lmos 
ir Sacramento.

MODERNUS 12 aoartmentu mūras 
63-čios ir Pulaski apylinkėje.

VALGYKLA ir 4 kambarių butas 
prie 51-mos ir Richmond

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4307 So. Kedzie. Chicago

TEL. — 254-5551

MIELA TARP SAVŲ.
TVIRTI DU MŪRAI greta ant pla

taus sklypo duoda po $700 pajamų 
kas mėnesį. Centrafinis alyva šildy
mas, daug priedų, maži taksai už 
abu S47,900. Artima, patogi vieta.

KAIP NAUJAS 2 aukštų 8 butu 
mūras. $14,000 pajamų metams. Da
bar pirksite už $76,600.

2 BUTŲ MŪRAS modemiškai. įren
gtas. 2 nauji gazo šildymai, karpetai, 
kabinetų virtuvės, garažas. $29,900.

5 KAMBARIŲ MŪRAS, 'kabinetų 
virtuvė, gazu šildymas, karpetai, ga
ražas. Arti mūsų ofiso, už $19,000..

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.

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

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdų sklypas už 
$10,900. ’ ■ \ z ; /L

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

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke. __

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Camnbell.

PUIKUS BUNGALOW, įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. <77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke. ..

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar-
ųuete Parke. < -

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta, .....

ŠIMAITIS REALTY ?
2737 WEST 43 STREET 

CL 4-2390 . ;-DAŽAU NAMUS
B VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apylinkėj. ■— $38,000.

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

10 BUTŲ, mūras, alum. langai. šfL 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis. Ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvnas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. 837.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu, aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik 
828,900. • .

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

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. 
Dangis ir pakalbės Susivieniji
mo reikalais. Kviečiame visus 
narius ir SLA vedamam dar
bui pritariančius lietuvius šia
me susirinkime dalyvauti. Šio 
susirinkimo ir SLA reikalais 
galite telefonuoti RE 7-7868.

(Pr-)

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

*

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

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

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

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
■—

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 j NAUJIENŲ rengiamą 
pikniką.

Komisija Piknikui Ruošti

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST fifth STREET 
TeL: REpvbllc 7-1941

APORAUDŲ

<*T

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios Išslmoki- 

|lmo h lygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedrie Avė. PR 8-2233

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERV1C8 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-vpi Ir t. t.
4S24 So. CALIFORNIA AVE* 

CHICAGO, ILL TEL. VI 74317

f — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— FRIDAY, AUGUST 6, 1971

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

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

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

TERRA I
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 

visoms progoms,
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
v

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET..

Tel.: 4714)321

HOME INSURANCE

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

GA M454

StM- fom tne anc Caswltv Comwnv

A. & L. INSURANCE A REALTY
X LAU RAIT1S 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

/“11 ---- — ........ .

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4O« Archer, 
Chicago, |||. 6O63X TeL YA 749M

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

SAVININKAS PARDUODA
12 butų moderniai įrengtą mūrinį na
rna 5 metų. Skalbimo mašinos ir 
džiovintuvai, šaldytuvai, oro vėsin
tuvai. virimui pečiai. 15 mašinų vie
ta. Daug visokių patogumų. $24.000 
pajamų metams. Kaina $176,000.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nimv Stitybt Ir Ramentas

BATING CONTRACTOR
Įrengiu naujas Ir pentatiu senui ri
šu rūšių namo apšildymo pečiui ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai Ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai 
Tnriu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE. 

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL.: VI 7-8447

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
1971 m. rugpjūčio 15 d. 

BUČO SODE

Willow Springs, UI.


