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LIETUVIAI LAIMI MENE, SPORTE
Šią vasarą visa eilė lietuvių pasižymėjo meno srity ir sporte, 

ne tik Lietuvoje, bet ir Maskvoje bei Vakarų pasaulio kraštuose 
Madride, Italijoje ir JAV-se. Tie pasižymėję buvo: Lietuvoje — 
Vilniuje, š. m. birželio mėn. 17 d. atidarytame Sovietų Sąjungos 
M. Glinkos vokalistų penktame konkurse dalyvavo šeši lietuviai- 
dainininkai: Vidutis Bakis, Genovaitė Jasiūnaitė, Monika-Danguolė 
Juodikaitytė, Giedrė-Marija Kaukaitė, Regina Maciūtė ir Juozas 
Malikonis. Pirmąją premiją laimėjo lietuvaitė Giedrė Kaukaitė 
(g. 1943 m.). Tai mezzosopranas, kurioje, pagal kritikus, “har
moningai susilieja aukštos klasės dainininkei ir aktorei reikalingi 
komponentai”. Pažymėtina, kad iš šešių lietuvių dainininkų, 
penki buvo praėję į konkurso II turą.

Birželio mėn. Vilniaus “Var
po” choras laimėjo pirmąją vie
tą tarptautiniame konkurse Ita
lijoje, vėliau dalyvavo Anglijo
je, Langolen mieste, tarpt, cho
rų konkurse. Chorui vadovau
ja Adolfas Krogertas.

Sporte — lietuviai pasižymė
jo Madride, Berkeley, JAV ir 
Maskvos vad. Tautų sportakia- 
doje.

Madride vykusiose Europos 
bokso pirmenybėse birželio 19 d. 
finalinėse rungtynėse dėl čem
pionų vardo laimėjo ir Europos 
čempionu tapo kaunietis boksi
ninkas Juozas Juocevičius. Jis 
nugalėjo rumuną boksininką A. 
Nastase. šalia Juocevičiaus fi
nalinėse varžybose dar rungėsi 
trys sovietų boksininkai — iš 
Maskvos, Volgrado ir Orenburgo.

Lietuviai, būdami priversti at
stovauti Sovietų Sąjungą, tokio
se pirmenybėse dalyvauja nuo 
1933 m. ir beveik visuomet yra 
laimėję. 1953 įr 1955 m. čempio
nų buvo kaunietis A. Šocikas, 
1955 m. pirmenybėse dalyvavo 
kaunietis R. Murauskas. Vėliau 
čempiono vardą buvo iškovojęs 
A. Šociko auklėtinis Ričardas 

.Tamulis (1961,1963 ir 1965m.). 
Dar daugiau sėkmės turėjo vil
nietis Danas Pozniakas — 1963 
m; 'jis buvo gavęs’ sidabro me
dalį, gi 1965, 1967 ir 1969 m. 
— aukso medalius. _ ,

Liepos mėn. pradžioje Berke
ley, JAV, Kalifornijoje, įvyku
siose JAV-Sovietų Sąjungos len
gvosios atletikos varžybose, (jos 
baigėsi lygiomis, 186: 186), da
lyvaudami sovietų rinktinėje, pa
sižymėjo keturi lietuviai; 3,000 
metrų kliūtiniame bėgime, pir
mąją vietą laimėjo lietuvis Ro
mualdas Bitė, šokime į aukštį 
trečiąją vietą laimėjo Kęstutis 
šapka, rutulio stūmime Riman
tas Plungė buvo ketvirtas, gi 
moterų varžybose 800 mtr. bė
gime pirmąją vietą laimėjo lie- 

■ tuvaitė Nijolė Sabaitė.
Liepos 16 Maskvoje buvo ati

daryta penktoji Sovietų S-gos 
Tautų spartakiada, kurioje da
lyvavo-apie 10,000 dalyvių. Nu
matoma kad geriausiai pasiro
dę atletai dalyvaus kitų metų va
sarą Muenchene įvyksiančiose 
olimpinėse žaidynėse. Lietuviai 
varžėsi įvairiose sporto šakose. 

-Jau pirmąją dieną, 10 km. bėgi
me lietuvis, uteniškis, Petras ši- 
monėlis prasiveržė antruoju (jo 
laikas buvo 28 min. 41.8 sek.). 
8,000 kliūtiniame bėgime R. Bi- 
■tė buvo antruoju. Į finalines 
varžybas pateko N. Sabaitė 800 
m. bėgime ir K. šapka, įveikęs 
208 cm. aukštį.' V. Kairys lai
mėjo bronzos medalį savigynos 
imtynėse. Baidarių ir kanojų 
varžybos 5 Lietuvos valtys pate
ko į pusfinalį.

Spartakiadai prasidėjus, bai
gėsi kelių dienų krepšininkų ko
vos — lietuviams jos buvo ne
sėkmingos — iš Lietuvos Mas
kvon atvykę krepšininkai nelai
mėjo nei vienos pirmųjų vietų.

. (E)

IŠ VISO PASAULIO

MASKVA. — Amerikos negrų 
organizacijos Negro vadas dr. 
Thomas Matthew protestuoda
mas baigė savo vizitą Sovietų 
Sąjungoje ir išvažiavo anksčiau, 
negu žadėjo. Jis norėjo susi
pažinti su sovietų žydų gyveni
mu, tačiau Kremlius jam to ne
leido daryti ir konfiskavo apa
ratus ir filmus, kuriuos negrai 
tikėjosi susukti Sovietų Sąjun
goje. Dr. Matthew pareiškė, 
■kad rusai daug kalba apie neg
rų persekiojimą-Amerikoje, apie 
Angelą Davies, tačiau nieko ne
galima kalbėti apie persekioji
mus Sovietų Sąjungoje. Jam ne
pavykę įrodyti, kad sovietų žy
dai yra geriau traktuojami už 
Amerikos negrus.

TOKIJO. — Komunistnė Ki
nija atmetė sovietų pasiūlymą 
sušaukti penkių valstybių gal
vų, konferenciją svarstyti ato
minio nusiginklavimo. Kinija 
sako, kad ji tokioj konferenci
joj dalyvautų tik tuo atvejų, jei 
joje dalyvautų visų pasaulio val
stybių galvos ir svarstytų vi
sokių ginklų uždraudimą. Kini
ja atominių ginklų pirma ne
naudosianti, ji atmeta “Atomi
nio klubo” ir atominio šantažo 
įdėjas.

HUMBLE. — Britanijos prin
cas Pilypas, premjeras Heath, 
princas Čarlis ir princesė Anne 
sutiko jūreivį škotą Shay Blyth, 
kuris per 292 dienas vienas su 
jachta apiplaukė aplink visą pa
saulį, padarydamas 30,000 mylių.

SANTIAGO. — Iš Čilės pro
komunistinės koalicinės vyriau
sybės pasitraukė keturi radika
lų ministerial: kasyklų, švieti
mo, gynybos ir žemės ūkio.

LAUS AN A. — Šveicarijoje 
už 18,500 dol. užstato iš kalėji
mo buvo paleistas amerikietis 
narkotikų naudotojas Timothy 
Leary. Jis prašo Šveicarijoje 
politinės globos, pabėgęs iš Ame
rikos kalėjimo, kur jis buvo nu
baustas už narkotikų turėjimą.

BROOKLYNAS. — Policija 
vienam Brooklyn© darže surado 
augančią marijuana, apie 50 sva
ru. Daržo savininkas aiškina
si galvojęs, kad tai auga pami- 
dorai.

ČIKAGA. — “Chicagos Tri
bune” laiškų skyriuje Ray Nis
sen, kalbėdamas apie lenkų sker
dynes Katyno miške, griežtai 
nurodo, kad už tas skerdynes at
sakingos ir Amerika su Brita
nija, nes sovietai tuo metu buvo 
jų sąjungininkai. Karo nusikal
tėlių teisme sovietų žmogžu
džiai sėdėjo su britais ir ameri
kiečiais viename teisme, nutei- 
susiame nacių žudikus, tačiau 
visai neminėjusiam sovietų žu
dikų. Partnerystė su komuniz
mu atidavė sovietų valiai Bal
tijos valstybes, Lenkiją, Rytų 
Vokietiją ir Centrinę Europą, 
šiandien mes mokame šios išda
vystės kainą, sako autorius.

SIMAS KUD1KKA

ASTRYNAUTAI LAIMINGAI SUGRĮŽO 
Vienas parašiutas neišsiskleičiė

HOUSTONAS. — Apollo 15 erdvėlaivis laimingai sugrįžo iš 
mėnulio ir nusileido numatytoje vietoje, Ramiajame vandenyne, 
vos dvi sekundes pavėlavęs ir penkias su puse mylios nuo nu
statytos vietos ir lėktuvnešio “Okinawa”. Nusileidimas sukėlė 
daug rūpesčių Houston© centre, nes paaiškėjo, kad iš trijų pa
rašiutų, kurie pristabdė erdvėlaivio nusileidimą į vandenyno ban
gas, tik du pilnai išsiskleidė. Iš aplink skraidančių helikopterių 
astronautai buvo įspėti tikėtis didelio atsitrenkimo į vandenį. Su 
trim, parašiutais erdvėlaivis, paprastai, krinta i^aiidenį 22 mylių 
per valandą greičiu, o su dviem parašiutais jis nukrito 25 mylių 
greičiu.

Astronautai nusileidę tuoj pra
nešė per radiją, kad jie visi, yra 

•tvarkoj. ‘A. r . .
■ Po 40 minučių astronautai jau 
buvo ant “Okinawos” denio. Čia 
juos pasveikino laivo kapitonas 
Huff ir astronautų gelbėjimo jė
gų vadas admirolas Hayward. 
Laivo kapelionas sukalbėjo mal
dą, trumpai visiems padėkojo 
visi trys astronautai. Po to as
tronautus ėmė tikrinti medici
nos gydytojai.

Prezidentas Nixonas.tuoj pa
sveikino sugrįžusius astronau
tus, išreikšdamas visų amerikie
čių džiaugsmą, kad kelionė bai
gėsi laimingai.

Astronautų nusileidimo vie
toje jau kelios dienos sukinėjo
si sovietų laivas, bandydamas 
nufotografuoti visą nusileidimo 
ir gelbėjimo techniką. Rusų lai
vo kapitonas pasveikino “drą
siuosius kosmonautus su laimin
gu grįžimu” ir-pasisiūlė padėti 
juos ištraukti iš vandens. “Oki- 
nawos” kapitonas mandagiai at
sisakė rusų • pagalbos.

Palaidojo K. Zubovą
Liepos 8 d. Petrašiūnų kapi

nėse ties Kaunu palaidotas lie
pos mėn. pradžioje Tianšanio 
kalnuose žuvęs Konstantinas Zu
bovas, M. K. Čiurlionio anūkas. 
Jis buvo Lietuvos alpinistų rink
tinės narys, įvykdęs ne vieną žy
gį, kopiant į kalnus Kaukaze ar 
kitur,

Petrašiūnų kapinėse palaidota 
ir daugiau lietuviu alpinistų.

(E)

DETROITAS. •— Lenkų kul
tūros Amerikos taryba rengia 
Detroite rugpiūčio 10-14 d. pla
tų lenkų dainos, literatūros, mu
zikos ir meno festivalį, kuris už
sibaigs dideliu baliumi, kuriame 
žadama duoti net 30 patiekalų.

Turime padėkoti 
Anatolijui Šubui

Amerikos Lietuviu Taryba 
prašo Amerikos lietuvius rašy
ti padėkos laiškus Chicagos Sun- 
Times dienraščiui, dėkojant žur
nalistui Anatolijui Shubui už ga
vimą ir paskelbimą Simo Kudir
kos dramatiško ir drąsaus pa
reiškimo sovietu teismui, pra
šyti spaudą ir toliau kelti vie
šumon nelaimingo jūreivio Si
mo Kudirkos bėgimą į laisvę, 
kol jis ir visi pavergti žmonės 
bus išlaisvinti.

Amerikos Lietuviu Taryba

Apie rusų rasizmą 
ir rezistenciją

Pavergtųjų Tautų Savaitės 
JAV-se proga Washington© ar- 
kidiocezijos savaitraštis “Ca
tholic Standard” liepos 15 d. pa
skelbė jėzuito, Tėvo Fr. Denis 
Dirschel straipsnį apie “rasiz
mą — sovietų vyriausybės poli
tinę kryptį”. Autorius plačiai 
apžvelgia ukrainiečių pasiprieši
nimą komunizmui. Esą, šiuo me
tu Sovietų Sąjungoje pastebimas 
rasinės bei etninės įtampos pa
didėjimas. Autorius nurodo, 
kad sovietams okupavus Balti
jos ir kitus kraštus, kieta re
zistencija vykusi Estijoje, Lat
vijoje, Lietuvoje, be to, Gruzi
joje ir Ukrainoje. (E)

WASHINGTONAS. — Texas 
ir Louisianoje baigiama api
purkšti 7 milijonai akrų, kur vei
sėsi uodai, kalti dėl arklių mie
go ligos epidemijos. Penkiose 
valstijose buvo įskiepyta virš 
milijono arklių.

Pensininkas Justas 
dar uždarbiauja

■Justas Paleckis laikytinas 
okup. Lietuvos “atstovu”, bene 
daugiausia pasinaudojusiu savo 
tarnybos, komunistams, progo
mis kelionėms po Vak. Europos, 
Azijos ar Afrikos kraštus. Tie
sa, Paleckis jau pensininkas, 
tačiau jis tebesi untinėjamas, 
kaip įvairių sovietinių delegaci
jų narys. Šių metų birželio mėn. 
jis dalyvavo Kopenhagoje vy
kusiame vadinamame “Taikos 
forume”, ir iš ten lėktuvu at
skrido į Vak. .Vokietijos Ruhro 
krašto didmiestį Duesseldorfą, 
lankė aplinkinius miestus bei 
miestelius, jų tarpe ir Julichą, 
kur veikia atominių tyrimų cen
tras, jis vyko ir į Vokietijos lai
kinąją sostinę — Bonną, Stutt
gartą ir Frankfurtą prie Mai
no.

Iš tikrųjų, Paleckis drauge su 
21 sovietų delegatu dalyvavo 
Giįmmersbacho miestely, Ruh
ro krašte, surengtame koliokvi- 
jume, kurį surengė 1968 m. Fed. 
Vokietijoje įsisteigusi organiza
cija — “Draugija santykiams 
tarp Vokietijos Fed. Respubli
kos ir Sovietų Sąjungos skatin
ti”. Paleckis dar paaiškino, kad 
šios organizacijos vadovai, tai 
“žymus mokslininkas”, kilęs iš 
Rusijos istorijoje žinomos šei
mos, prof. dr. Boris Rajewski 
ir dr. Herbert Michalski, evan
gelikų pastorius.

Dalyvaujant ir 50 vokiečių, 
buvo svarstyti du klausimai: 
Europos saugumo problema ir
Europos bendradarbiavimo per
spektyvos.-' Kaip ir reikėjo lauk
ti, dalyviai pasisakė už komu
nistų peršamą Europos saugumo 
konferenciją bei džiaugėsi per
nai pasirašyta, bet ligšiol nerati
fikuota Maskvos - Bonnos sutar
timi.

J. Paleckis, aišku, skubėjo pa
simatyti su vokiečiais-komunis- 
tais, pamatė ir Barmeną, Engel
so gimimo miestą, ir stebėjo
si “puošniausiomis vitrinomis” 
Duesseldorfe. Jis nepridūrė, ko
dėl vyko į Bonną, Frankfurtą 
bei Stuttgartą, tačiau džiaugėsi, 
kad “geros valios žmonės” Va
karų Vokietijoje dedą pastan
gas tirpdyti nepasitikėjimo le
dus tarp vak. vokiečiu ir sovie
tų... * (E)

Pamiršo įteikti, 
bet priekaištauja 
žurnale “Į Laisvę” 1970 m. 50 

(87) nr., 66-67 psl., yra įdėtas 
nutarimo projektas, kurį Lie
tuvių Fronto Bičiuliai buvę įtei
kę 1970 m. gruodžio 5-6 d. Či
kagoje įvykusiam Vliko Seimui 
priimti.

Tą patį pakartojo ir V. Vai
tiekūnas savo straipsnyje š. m. 
“Aidų” 2 nr. Vienur ir kitur 
priekaištaujama Vlikui, kad tas 
LFB pasiūlymas nebuvęs Seimo 
nei svarstytas nei priimtas, t. y. 
ignoruotas. Viename Vliko Ta
rybos posėdyje tą patį priekaiš
tą LFB atstovas ir vėl pakar
tojo.

Dalyką ištyrus paaiškėjo, kad 
visais trim atvejais minimo LFB 
nutarimo projekto nebuvo ga
vęs nei Vliko Seimo prezidiu
mas, nei Seimo sudaryta nutari
mu komisija, nei Vliko Valdyba.

(E)

DĖL LIETUVOS GEROVĖS Aš IŠSIŽADU 
ASMENINĖS LAISVES, PASAKĖ KUDIRKA

Vakarus pasiekė Simo Kudirkos teismo 
protokolo transkriptas

PARYŽIUS. — Lietuvis jūrininkas Simas Kudirka, kurs ne
sėkmingai bandė gauti politinę prieglaudą praeitą rudenį nušok
damas į JAV-bių Pakraščių Sargybos laivą, stipriai gynė Lietuvos 
nepriklausomybę, neprįpažindamas rusų teismo, kurs jį praeitą 
gegužės mėnesį nuteisė dešimčiai metų prievartos darbams.

Washington Post ir Chicago Sun-Times per visą pus
lapį antraštėmis “Sovietų teismo santrauka: Pasakoja apie de
tektoriaus jaudinantį prašymą Lietuvai laisvės” ir “Lietuvos 
jūrininkas teisme prašo tautai laisvės” paskelbė sekantį savo 
bendradarbio Europoje Anatole Shub specialų pranešimą:

Šią savaitę Vakarus pasiekė 
Kudirkos teismo santrauka, jo 
draugų paruošta Sovietų Sąjun
goje. Dokumentas atskleidžia 
kas darėsi rezultate incidento, 
kurį prezidentas Nixonas pava
dino “sukrečiančiu”.

Praeito lapkričio 23 d. 32 me
tų amžiaus Kudirka slaptai.pate
ko į U. S. Pakraščių Sargybos 
kuterį Vigilant, kurs buvo pri
rištas prie jo laivo Sovietskaja 
Litva, buvusio priešais Marthas 
Vineyard, Mass.

Aštuonias valandas išbuvęs 
Vigilant kuteryje maldaudamas 
laisvės, Kudirka buvo jėga ir 
smurtu grąžintas į sovietų lai
vą. Rezultate dū aukšti Pakraš
čių Sargybos karininkai buvo 
paleisti dimisijon ir vienas gavo 
papeikimą.

Kudirkos teismas įvyko pra
eitą gegužės mėnesį nuo 17 iki 
20 dienos Lietuvos Respublikos 
(vienos iš nominaliai autonomi
nių respublikų, kurios sudaro 
Sovietų Sąjungą) Aukščiausia
jame Teisme Vilniaus mieste.

Dokumentų ištraukos rodo, 
kad teismo pirmininkas buvo 
vardu Nisiunas, o prokuroras 
buvo Petrauskas. Gynybai skir
tasis advokatas buvo Gavrons- 
kis, bet Kudirka jo gynybos ne
prisiėmė.

Paklaustas kodėl, jis atsakė: 
“Jei Gavronskis yra sąžiningas 
žmogus ir mane gins pagal sa
vo sąžinę, tatai gali jam pačiam 
pakenkti. Bet jei jis yra nesą
žiningas ir vaidins antro proku
roro rolę, kaip dažnai atsitinka 
politiniuose teismuose Lietuvo
je, dėl to aš manau, kad ma
no byla yra jau ganėtinai su
dėtinga ir jai vieno prokuroro 
užtenka”.

Paklaustas, ar jis jaučiasi 
kaltu, Kudirka atsakė: “Aš ne
sijaučiu kaltu, kadangi aš neiš
daviau savo tėvynės Lietuvos. 
Rusijos, kuri šiandien vadina
si Sovietų Sąjunga, aš neskaitau 
savo tėvyne”.

Aiškindamas priežastis, ku
rios paskatino jį bandyti pabėg
ti į Vakarus, Kudirka kalbėjo 
daugiau kaip keturias valandas.

Jis pasakė, kad yra užaugęs 
labai neturtingoje šeimoje ir ga
vo pažinti socialines neteisybes. 
1940 metais, kai Raudonoji ar
mija okupavo Lietuvą, Kudirka 
kalbėjo, socialinė neteisybė pa
didėjo, kadangi prie jos prisi
dėjo ir nacionalinė neteisybė.

Daugelis ištremta į Sibirą
Jis priminė, kaip 1941 metų 

birželio mėnesį žmonės buvo ga
benami į Sibirą, žmonės, kuriuos 
jis skaito labiausiai politiniai 
susipratusiais lietuviais, įskai
tant ir daugumą tautinių moky
tojų, kuriuos sovietų propagan
da apšaukė “buržujais”.

1941 metais sovietų valdžią 
pakeitė vokiečių okupacija. 1944 
m. prieš Raudonajai armijai 
grįžtant, pasakė Kudirka, pra

dėjo sklisti gandai, kad Sovietų 
sistema pasikeitė. Tačiau, tų 
pačių metų vasarą jis gavo pa
tirti, kad jei ir pasikeitė, tai pa
sikeitė blogojon pusėn.

Jis vėl matė kaip žmonės, ku
riuos jis skaitė nekaltais, buvo 
siunčiami į Sibirą. Jis taip pat 
buvo masinių žudynių liudinin
kas. Daugelis jo draugų įsijun
gė į prieškomunistinius partiza
nus, ir beveik visi jie mirė. Jis 
pats neturėjęs drąsos sekti jų 
pavyzdį, Kudirka pareiškė teis
mui. Jis bandęs tęsti mokslą 
Vilniuje, baigdamas aštuntą sky
rių ir tada apsisprendęs pasida
ryti jūrininku.

“...Aš maniau, kad jūroje ga
lėsiu užmiršti savo tautos tra
gediją. Aš norėjau pabėgti nuo 
tos keistos scenos: nes nė sa
vaitės nepraeidavo, kad įvairiuo
se Lietuvos miesteliuose nebūtų 
turgaus aikštėse parodai išsta
tyti sužaloti lietuvių partizanų 
kūnai. Aš norėjau pabėgti nuo 
bado, kurs tuo metu siautė ko
lektyvinėse fermose (kolchozuo
se), visiško teisių nebuvimo... 
panašiai kaip kad Lietuva ver
gavo prieš 100 metų...”

Diskriminacija sovietų laivyne

“Gėda, bet aš net laivyne ra
dau tos pačios rūšies neteisy
bes ir tautinę diskriminaciją”.

(Sovietų) “spaudoje skaity
davau apie didelį Lietuvos lai
vyną, bet tikrumoje jokio Lietu
vos laivyno nėra: jis tik -tiek 
lietuviškas, kad eiliniai jūrinin
kai yra lietuviai...” ’ -

Vyriausias teisėjas uždavė 
Kudirkai tokį klausimą:

“Tvirtini, kad norėjai JAV-bė- 
se rasti laisvę, kurios nėra So
vietų Sąjungoje. Kaip išaiškini 
tai, kad jie pačiam atsuko nu
garą?” i-

Kudirka atsakė, kad “papras
tieji amerikiečiai mane priėmė 
labai gerai. Matydami, kad šal
ta, jie man davė šiltus drabu
žius, o rusų jūrininkai mane mu
šė, kol netekau sąmonės, ir,, man 
keletą mėnesių gulint kalėjime, 
jie man sužalojo kelį.

“Kad jie (amerikiečiai) man 
atsuko nugarą, aš neskaitau di
dele tragedija. Teherano, Jal
tos ir Potsdamo konferencijų 
nutarimais ištisos tautos atsi
dūrė vergijoje. Amerikos kari
nės administracijos akimis, aš, 
kaip lietuvis, buvau Stalino .įpė
dinio Brežnevo (Sovietų komu
nistų partijos sekretoriaus) 
nuosavybė ir dėlto turėjau,būti 
jam grąžintas”.

Gegužės 18 dieną kryžminiai 
apklausinėjant liudininkus, jū
rininkai prisipažinę mušę Kudir
ką.

(Nukelta į 6 psl.)

ATT. ANT A. — Amerikoje nuo 
arklių miego ligos buvo apsikrė- 
tę ir 52 asmenys, arklių nuo tos 
epidemijos žuvo 1,411.
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Skyrių veda LJS-jos Vadija. Medžiagą siųsti Vadijos Pirmininkui ’
— v. v. sen j. Algiui Ankui, 2616 W. 69 St., Chicago, lit. 60629.

Telefonas 776-8507
VU-ji metai N R. 3 (119)

kur buvo sustota apsirūpinti ( sustojo ir nesidavė užvedamas 
maistu ir motoro kuru.

Esant palankiam oro praneši
mui, nutarta dar vakare išplauk
ti, nes laikas visiems buvo ribo
tas. Iš pradžių sekėsi neblogai, 
nes buvo vidutinis ir palankus

kvepiantį romą pasidalinta įspū-

Lietuvių Jūrų Skautijos, Či
kagos Jūrų Skautų-čių 1971 me
tų vasaros stovyklavimas įvyks 
rugp. paskutines 2 savaites, t. 
y. nuo rugp. mėn. 14 iki 28 d. 
Stovyklavimui užsiregistravo šie 
LJS-jos Čikagos ir apylinkių vie
netai: 1. Baltijos Jūros Tunto 
jūrų skautai, 2. Čikagos Vai
vos laivo jūrų skautės ir 3. Le
mento Vietininkijos jūrų skau
tai ir skautės.

Kadangi jau eilė metų yra pri
gijusi LJ Skautijoje tradicija sa
vo stovyklavietes pasirinkti kas
met kitoje vietovėje, todėl ir 
šiais metais yra parinkta nauja, 
graži vieta stovyklavietėms: j. 
s. Liudo šlenio 90 akrų vasar
vietėje “Neptūne Resort”, prie 
didelio Lake Columbus ežero, 

Wisconsine.
Stovyklos vadovybė yra suda

ryta iš patyrusių LJS-jos vądo- 
vų-ių, kurie rūpinsis sklandžiu 
stovyklavimo pravedimu. Jūrų 
skaučių pastovyklės vadovybę 
sudaro j. sktn. J. Lukošiūnienė, 
j. psktn. D. Baltramonaitienė ir 
stud. v. v. A. Karaitytė.

Jūrų skautų pastovyklės vir
šininkas — bud. v. v. V. Kubi
las, Komendantas — j. psktn. 
j. Butkus, uosto komendantas 
— stud. v. v. G. Karaitis abejom 
stovyklom, o taip pat abiejų sto
vyklų ūkio viršininkas — bud. 
j. psktn. A. Butkevičius ir pa
dėjėja — skltn. J. Bąukutė. Sto
vyklinis mokestis — 25 dol. Į sa
vaitę, bet jei vienoje šeimoje 
stovyklaus daugiau asmenų, su-

teikiama nuolaida. Stovyklavimo 
registracijos mokestis yra 5 dol. 
o draudimo mokestis — 2.50 dol,. 
nes per stovyklavimo laiką visi 
stovyklų dalyviai bus apdrausti 
nuo nelaimingų atsitikimų ir su- 
sižeidimų. Užsiregistravusiems 
prisiunčiama smulkios instrukci
jos, kelionės planas ir reikalin
gi blankai.

Kadangi Baltijos jūros Skau
tų Tuntas yra Įsigijęs naujų ir 
moderniškų palapinių bei kt. sto
vyklavimo reikmenų, maloniai 
yra kviečiami tėvai ir svečiai 
irgi pastovyklauti, nes kitoje 
ežero pusėje yra numatoma 
Įrengti tėvų ir svečių pastovyk- 
lė. Primenama, kad šių metų 
stovyklavietė yra labai graži; 
sausa, švari ir su smėlėtu paeže
rės krantu, o aplinkui augan
tis pušynas sudaro sausą ir svei
ką orą. žuvingas ežerasir arti | 
esanti tokia pat upė suteikia tė- j 
vams ir svečiams retą progą sėk
mingai pažuvauti. Taip pat ir 
šiemet yra pasirūpinta sutelkti 
pakankamai laivų, kad visi sto
vyklautojai galėtų praktiškai 
paburiuoti ar su “canoes” pairk
luoti. šioje stovykloje bus 2 pin
gvino tipo burlaiviai pradedan
tiems, 1 didesnis Flyng Dutch
man tipo greitas burlaivis pa
žengusiems buriuotojams ir 4 
“canoes” kelionėms netoli esan
čioje Eagle River. Būsimos LTS 

’ stovyklos adraesas yra toks: 
% Liudas Slėnis, Neptune Re
sort, Rt. 2, Eagle River, Wiscon
sin 54521

Čikagos įūry skautai neša L. J. S-įos vėliavą per vėliavą paradą Wisconsino 
Lietuviu Dienos Šventėje. Priekyje matosi Čikagos jury šauliai su savo 

vėliavomis.

šventę. Čikagos jūrininkai bu
vo labai draugiškai ir maloniai 
sutikti. Kadangi visi buvo at
sivežę ir savo organizacines vė
liavas, tai teko dalyvauti ir vė
liavų parade, kurį organizavo 
pats Kenoshos šerifas E. S. Po- 
lansky. Būdinga tai, kad Wis
consino lietuviai sugeba pri
traukti daug žymių asmenų. 
Šventėje dalyvavo ir kalbėjo net 
Wisconsino gubernatorius p. P. 
—J. Lucey, o taip pat Kenoshos, 
Racine ir Mihvaukės burmistrai 
bei kt. žinomi asmenys. Geriau
siai visiems patiko p. inž. A. Ru- 

I džio kalba, kuri visų šventės da
lyvių buvo palydėta ilgu ploji
mu. Visi šios kelionės dalyviai 
Įdomiai ir naudingai praleido 
šventėje laiką. Dalis jūrų skau
tų Įgulos dėl darbo turėjo grįž
ti Čikagon automobiliu, todėl jų 
vieton, pagal susitarimą, atvy-

ko iš Čikagos kiti LJS-jos na
riai, kad galėtų su jachta atlik
ti kelionę iš Kenoshos Į Čika
gą. Pirmadienio pavakaryje bu
vo laimingai pasiektas Čikagos 
uostas ir mūsų Įgulos nariai šio
je kelionėje Įgijo, daug patyri
mo. šioje kelionėje dalyvavo 
bud. j. psk. J. Butkus, Įgulos 
vadas, v.'v. L. Mintautas, štur
manas, v. v. P. Mintautas, b. v. 
v. Algis Ankus, bud. kand. v. 
E. Kniūkšta, v. A. Matutis, v. 
sklt. R. Koncevičius ir svečiai 
— L. Tvist su Z. Šefleriu. ši ke
lionė paliko nepamirštamus Įs
pūdžius, juo labiau, kad beveik 
visi šios tolimos vandens kelio
nės dalyviai pirmą kartą lankė
si laivu Kenoshos jūriniame uos
te, o taip pat pirmą kartą 
matė tokią Įspūdingą Wiscon
sino lietuvių šventę ir patyrė 
jų nuoširdumą. '

Audrą prastume pro Manistee 
uosto švyturį, o po poros valan- 
rų jau matėsi tolumoje ir Big 
Sable Iškyšulio švyturio žybčio
jimai. Tačiau jie netrukus din
go kaip į vandenį prasmegę. Tuoj 
buvo prikeltas poilsin nuėjęs lai
vo. Įgulas vadas ir buvo išsi
aiškintą,.. kad atslenka tirštos 
miglos banga, kuri netrukus ap
glėbė taip tirštai visa aplinku
mą, kad vos laivo priekis buvo 
matomas. Laivo kursas pakeis
tas 10 laipsnių Į ežero pusę, bet 
tada atsirado pavojus susidurti 
su didžiaisiais laivais, kurie kaip 
tik dažnai kursuoja tuo pakraš
čiu. Todėl reikėjo, nuolat pūsti 
miglos ragą m taip pat atidžiai 
klausytis ar iš kitur nesigirdi 
atplaukiančio laivo garsai. Iš
aušus rytui padėtis pagerėjo, o 
pakilęs vėjelis išblaškė miglų de
besis. Su palankiu vėju vakare 
buvo pasiektas Grand Haven uos
tas, kur teko praleisti naktį, kad 
galėtų bent kiek pailsėti nuvar
gę kūnai ir įtempti nervai. At
sikėlus kitą rytą, nustatyta, kad 
pučia stiprokas NE apie 30 m. 
per vai. vėjas. Tačiau Audrai 
toks vėjas nepavojingas, jei tik 
galima laimingai išeiti pro var

stus. Pasiekus uosto, žiotis, ma
tėsi milžiniškos bangos, lūžtan- . 
čios per uosto molų viršų. Lai
vas stojosi piestu ir po akimir
kos vėl • nėrė žemyn. Motoras . 
kranksėjo ir nelygiai dirbo. Jei 
dabar motoras sustotų, tai ištik
tų Audrą likimas: Budžio, kuris 
žuvo panašiose aplinkybėse Klai
pėdoje, išplaukdamas per uosto 
vartus. -d

šiek tiek išėjus pro vartus, at
sitiko kas buvo, bijota: motoras

Tada laivo įgula per kelias se
kundes iškėlė paruoštas bures 
ir Audra skriejo vėl didingai Či
kagos link. Naktį buvo pasiek
tas St. Joseph-Bęnton Hąrbor 
uostas, kur trumpai pailsėta ir 
auštant vėl pasileista namų kryp
timi. Vėjas pūtė palankiai ir ga
na smagiai, todėl Čikaga artėjo 
apčiuopiamai. Įgula pasidarė 
linksmesnė ir net pasigirdo jū-

nis nukrypo į Audros aukšto 
stiebo viršūnę, kuri atrodė žai
džia dausų žvaigždyne, o tenai 
skrieją nepasiekiantis jūreivio 
sielos troškimas.

Sudiev, Audra ( ateityje Tau 
Gero Vėjo!

j. psk. bud. J. Butkus

Kelionė j Kenoshą
Įsigijus Baltijos Jūros Tun

tui naują ir modernią burinę 
jachtą “Coronado 25” tipo, ku
ri yra tinkama ilgesnėm jūri
nėm kelionėm, š. m. liepos mėn. 
17 d., šeštadieni, grupė LJS-jos 
vadovu, budžių ir b. kandidatų 
išsirengė ilgesnei vandens ke
lionei iš Čikagos i Kenoshą, kur 
Wisconsin© lietuviai sekančią 
dieną turėjo “Wisconsino Lietu
vių Dieną”, kuri sutapo su “Pa
vergtų Tautų Diena”.

Iš Čikagos uosto buvo išplauk
ta apie 1 vai. 30 min. po pietų 
ir, turint palankų NE 10-15 my
lių Į vai. vėją bei malonų orą, 
kelionė sekėsi pasigėrėtinai. Ne
jučiomis dingo iš akių Čikaga 
ir- praslinko Bahai šventovė 
Evanstone, o po to ir Wilmettas, 
Glencoe, Highland Parko, Lake 
Forest ir kt. miesteliai, kol prieš 
Waukegano miesteli vėl vėjas 
nurimo, burių įtampa sumažė
jo ir jachta vos-vos judėjo pir
myn. Galų gale apie 2 vai. nak
ties buvo pasiektas Kenoshos 
uostas ir prisitvirtinta prie kran
tinės ties Hollywood Inn pasta
tu. Apsitvarkius ir pasistipri
nus sumuštiniais bei karšta ka
va, visi sugulė laive užtarnau
tam poilsiui. Sekmadienio gra
žus rytas niekam neleido per il
gai. miegoti, o visų nustebimui 
prie tos pačios krantinės mato-

j oreivio dalia — linksmas išplau
kia į tolimus kraštus ir linksmas 
grįžta į namus.

Čikagos uostas buvo pasiek
tas antradienio 7 vaL vak. t. y. 
liepos 27 d. ir netrukus pasiro-. 
dė uoste dr. K. Aglinskas, A. 
Levanas ir B. Bulotaitė. Jie sa
vo mašinomis atvažiavo parvež
ti namo maloniai išvargusius jū
reivius ir jų mantą. Dar pora 
valandų buvo praleista laivo vi
duje prie stalo, kur gurkšnojant

KAIP PAŽINTI SAVO VAIKĄ
Viena maisto firma pradėjo 

garsinti naują kūdikiams mais
to produktą, pagamintą- perpus ' 
iš apelsinų ir česnakų. Sako, tai 
ne vien vaikui eina-į sveikatą, •• 
bet dar tuo gera, kad padėda vai- ' 
ką ir tamsoje atrasti.

<3 Buvau apsirgęs ir pora ssir'^ 
vąičių teko pagulėti. .Gayąų tik 
vienui vieną atvirutę su-Jinkę^ .; 
j imu greičiau pasveikti, _ Atvi
rutė buvo iš Blue Ooss
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Audros bendras vaizdas sugrįžus į Čikagos.uostą.i
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“Audra” per audrą -

Audra aukštoje jūroje, grįžtant atgal į Čikagą BUCO SODE
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si ir Čikagos taip pat j viskon- 
siniečių šventę atplaukę Čika
gos 'jūrų šaulių Įgula su jų kuo
pos laivu “Gen. T. Daukantu”. 

“ Papusryčiavę ir susitvarkę su
sižinojome su Kenoshos lietu
viais, kurie sutartu laiku priža
dėjo atsiimti šiuo atveju jau pės
čius Čikagos visus jūrininkus, 

:kad iš uosto būtų galima nuvež
ti į jų šventę. Dar prieš tai liko 
pakankamai laiko apžiūrėti Ke
noshos jūrinį uostą, Coast Gu
ard stotį ir miesteli.

Buvo aplankytas ir Kenoshos 
jachklubas, iš kurio kaip tik tą 
rytą jachtos ruošėsi ir vėliau iš
plaukė vietinėm lenktynėm. Su
tartu laiku atvyko malonūs Ke
noshos lietuviai: p. V. Bagdo
nas, buvęs Lietuvoje karininkas 
ir veiklus dabartinėje Wiscosi- 
no šaulių kuopoje, o taip pat bro
liai Milišauskai, sūnūs žymaus 
Wisconsino veikėjo p. Jono Mi- 
lišausko, visos šventės rengimo 
komiteto pirmininko. Jie ir jūrų 
skautus bei jūrų šaulius (viso 
12 asmenų) nuvežė į šv. Teresės 
parapijos parką, kur vyko šven
tė. Pamažu parkas prisipildė mi
niomis žmonių. Lietuviai su šei
moms ir svečiais ne tik iš Keno
shos, bet ir iš Racine, Milwau- 
kees, Waukegano, Čikagos ir net 
Rockfordo bei aplinkinių ma
žesnių vietovių suvažiavo į šią

Čikagos jury skautai ant savo jachtos Kenoshos uoste. Antroje uosto 
pusėje matosi Kenoshos Jachtklubas.

Jau visa eilė metų dr. K. Ag
linsko ir dr. P. Mažeikos lenk
tyninė burinė jachta “Audra” 
dalyvauja Mackinac jachtų lenk- 

\ tynėse. šiemet tos lenktynės 
Įvyko liepos mėn. 17 d. Dalyva
vo ir Audra su šia Įgula: dr. K. 
Aglinskas, dr. P. Mažeika, dr. 
A. Aglinskas, inž. K. Oželis, J. 
Mažeika, dr. G. Rėklaitis, B. Bu
lotaitė ir D. Brown. Paminėti
na, kad dr. A. Aglinskas dabar 
tarnauja gydytoju Amerikos lai
vyne ir šiom lenktynėm paėmė 
specialias atostogas. Audra yra 
naujausios gamybos, plastikinė 
37 pėdų burinė jachta su pagal
biniu motorų ir Įvairiais elek
troniniais bei meteorologiniais 
Įrengimais. Išvystymui tinkamo 
greičio ši jachta turi net 11 kom
plektų Įvairių burių, kurie var
tojami prie Įvairių vėjų. Audra 
su savo lietuviška įgula yra ge
rai pasižymėjusi vietinėse lenk
tynėse ir amerikiečių buriuoto
jų tarpe yra laikoma pagarboje, 
nes ją aptarnauja visuomet su
manūs lietuviai buriuotojai, šie
met irgi viskas laimingai susi
klojo, nors stipri audra gero
kai pakratė plaukiant per Mani
tou Sąsiaurio uolynus. r*raplan
kus Frankfort uostą, yra Mie
gančio l.okio iškyšulys, kurį pa
siekus pradėjo formuotis audros 

R I debesys ir blykčioti žaiba.i o to- 
> i liau Į šiaurę, plaukiant pro pa

vojingą Manitou Sąsiaurį, rei- 
, kėjo gerokai pakovoti, kad bū- 
l tų išvengtos ten esančios gau
sios povandeninės uolos. Pažy
mėtina, kad kiekvienais metais 
toje vietoje kartojasi ta pati is- 

Į torija. O per pereitų metų Mac
kinac lenktynes net 80 procen-

tų laivų buvo apgadinti stiprios 
audros kaip tik plaukiant pro šį 
sąsiaurį, šiais‘metais keletas 
laivų irgi nukentėjo, bet Audra 
su savo Įgula laimingai ir geru 
laiku pasiekė finišą prie Mac
kinac sąsiaurio.'

Kitą dieną Audra pasiekė Be
brų Salą, kur, iš anksto susita
rus su šeimos nariais, porą dienų 
buvo praleista poilsiaujant, žu
vaujant ir besigėrint gamtos 
grožiu. Tai ir yra šio rašinio pir
moji dalis, nes dėl tarnybinių 
reikalų daugumas Įgulos narių 
turėjo grįžti paskubomis Į Či
kagą ir Audra buvo perduota 
naujai Įgulai, kuri ją atvedė at
gal į Čikagą. Naują Įgulą suda
rė: LJS-jos Baltijos Jūros tun- 
tinintkas bud. j. psk. J. Butkus, 
įgulos vadas, bud. f. psk. inž. K. 
Oželis, navigatorius, bud. j. psk. 
V. Macieža, šturmanas, ir įgu
los nariai — L Mintautas, K. 
Oželis jr. ir M. Prapuolenis, kpt. 
Kukučio laivo budžiaL Laivas 
buvo perimtas Charlevoix uoste, 
kuris yra apie 300 mylių nuo 
Čikagos. 4* ' •

Naują įgulą iš Čikagos Į Char
levoix nuvežė uolus jūrų skau
tas iš Detroito bud. A. šatraitis. 
Pasitaikė taip, kad jis, atsitar
navęs Amerikos laivyne ir pa
leistas iš San Diego jūrinės ba
zės. važiavo namo pro Čikagą 
ir, susitikęs, sava senus draugus 
savo mašina vykdamas Į Detroi
tą, nuvežė visus į minimą vietą. 
Liepos 24 d. anksti rytą naujo
ji įgula iš Charlevoix uosto at
sisveikino su senąja įgula ir iš
plaukė su 
tus. Apie 
pasiektas

Audrą, pro uosto var- 
7 vai. vakare buvo 
Frankfurto uostas,

rug'piūčio 15 dieną,

WILLOW SPRINGS. ILLINOIS”
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BUS įdomi prograaia, gera muzika šokiams, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI 
VISA LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ-
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Paarbu Jaan sėdėjo kalėjimo]tokio, jo galvojimu, menko nu- 
vienutėje ant suolo ir laukė pa
šaukiant pas teisėją. Jo jūrei
viškai apkarpyta barzda kerojo
ant storo vilnonio šaliko, kuris 
buvo du kart apsuktas apie kak- 
la. Jam sujudėjus, subraškėda
vo neperšlampąs apsiaustas. Iš 
nuobodumo jo akys klaidžiojo 
vienutės lubomis, bet ir tas pa
sirodė neįdomu, kai pagalvojo, 
kad šį kambarį jis pažįsta ne
blogiau negu savo žvejo trobe
lę Kilhelkona pakraštyje jau tre
čią kartą jis sėdi tarp šitų sienų.

1 Kurį laiką savo žvilgsnį nu
kreipė į vienutės bendrus — du 
jaunuolius, kitame kambario ga
le žaidžiančius kortomis. Jie gi 
tik- dėjosi užimti žaidimu, o iš 
tikrųjų su šypsenoms veiduose 
ir jaunuolišku žingeidumu ste
bėjo seną žvejį.

Paarbu Jaan vėl akimis, ku
rios pratusios žiūrėti į begalines 
jūros platybę, užmetė žvilgsnį į 
jaunuolius, kurie jam atrodė 
net per arti, suraukė antakius,, 
lyg juos atidžiai tirdamas ir su
metė ką sakyti. Greitai jo vei
de pasirodė šypsena. Pasikėlė 
nuo suolo, keletą kartų apėjo ap
link kambarį ir praeidamas už
šnekino jaunuolius.

— A, tai reiškia, vogėte sve
timą mišką?

Jo balse jautėsi švelnumas ir

sikaltimo pateisinimas.
— Tiesiai pataikei į vinies 

galvutę! — atsakė išdidžiai ir 
pasigiriančiai vienas jaunuolis.

Paarbu Jaan nesiteikė į jau
nuolį pažvelgti ir atsakymo iš
klausyti. Visu savo ūgiu jis jau 
stovėjo prie grotomis apkausty
to lango. Langas buvo gana auk
štai, gal kokių šešių pėdų plo
čio, bet žvejo ūgis leido jam 
pasidėti smakrą ant palangės. 
Kambaryje buvo matyti lango 
grotų ir Paarbu Jaan didžiulis 
šešėlis.

Kurį laiką jis stovėjo neju
dėdamas. Jo žvilgsnis užkliu
vo ant tipiško Kuresaare kiemo 
su raudonų plytų namais, čerpių 
stogais. Kieme virė gyvenimas. 
Lesinėjo vištos, gaidys, prisi
merkęs stovėjo ant vienos kojos, 
prie tvoros pririštas muistėsi 
arklys, keistai krypuodami tarp 
vištų įsimaišę, sukaliojosi trys 
ančiukai. Juk jie turėjo ilgėtis 
vandens, jis pagalvojo ir pasi
stiepęs bandė pamatyti stogų už
stotą tolimą horizontą, kur van
duo raibuliavo, o smėlėtoje pa
krantėje drebėjo įkaitusio oro 
sluoksniai. O čia apačioje, kie
me, nesimatė gelsvų smilčių tik 
daržovių lysvės driekėsi. Nieko 
įdomesnio neužmatęs ir nusivy
lęs, jis nusisuko nuo lango. Jūrą 
laikė užstojusios smėlio kopos.

Londono meno parodoje žiūrovas gėrisi modernaus, optinio meno kūriniu, kuris primena tuš
čias sporto stadijono sėdynes.

inikan. Visi bu$ gražiai priimtų 
bei gausiai vaišinami.

Reikia manyti, didžiumą' 
Į pikniko publikos sudarys vie-' 
lines organizacijos, jų valdy-j 
bos, veikėjai ir nariai, kurių 
priskaitoma gana daug. Mūsų 
organizacijoms dalyvauti yra 
būtina, tai bus kaip atsilygini
mas Naujienoms už talpina
mą korespondencijų ir prane
šimų, kurie mums visuomet 
būna naudingi, nes skaitytojai 
žino ką organizacijos veikia.

Kita pikniko publikos dalis 
susidės iš inteligentų, profe
sionalų, biznierių kunigų ir 
kitų, kurie turės progos sma
giai su sa\o geraisiais klien
tais pasisvečiuoti. Negana to, 
girdėjau atvažiuos didžiulis! 
autobusas pilnas Naujienų ger
bėjų iš Rockfordo. Jie kartu 
atsiveš ir savo garbų plačiai

Taigi, visi ir visos iš visur 
trauksime į seniai laukiamą 
Naujienų pikniką ir pagal iš
gales paremsime savo dienraš
ti. A. J ūsas

Pašto rotos didėja, o 
patarnavimas negerėja
Chicagos arkidiocezijos savait

raštis ‘The New World” skun
džiasi, kad naujajai Pašto Įstai
gai (Postai Service) padarius su
tartį su savo tarnautojais dėl al
gų pakėlimo, sekantis žygis bus 
padidintos ra tos už antra klase 
siunčiamas laikraščių ir žurnalų 
siuntas, ir už trečia klase siun
čiamą garsinimų paštą.

Jau dabar antros klasės siun
tos padidintos, o per ateinančius 
10 metų numatomos dar žymiai 
padidinti. Pašto Įstaigos parei
gūnai pareiškę, kad dėl biudžeto

• i—— —i —

; DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

. šuolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.
. Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 

Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame- 
■ '.rikės Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psk, 

kaina 2 doL
i į L GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE , .

— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus lankus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė
Pbezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

’kšt&vimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie-

H Butldenė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY- 
KUKĖS, 34 psl su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
{fubtos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol
-iŠ. r į V**<U FrankUnė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mafiėsifflfiB. ’ Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra

lius leidinys.' $1,50.
•v V ■. ■ ' _■> ' ....

'r- 3; A. Giedriu*, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail V. Siman- 
kevi&aus iliustruota, .130 psl, $1,80.
•Ų 4. Steeė Vanagaitė . Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, Įdėtais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol. ~
. 5. Meironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.

8. R. -Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 
sėaimūi. Dail A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon-

o?

"v. 7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
fatlntins Jį ją gyvenimo, svajonių ir žygių.1 Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl leidinys. S3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
FUisinti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai benaravo su savo dievais, 54 psl, $1.00.
<; Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

Kelias savaites mintant ne
skania duona ir vandeniu, jo 
kūnas troško druskos. Kamba
ryje jautėsi sunkus oras ir tik 
pro lango plyšį įsiverždavo dul
kino oro srovelės. Savo minty
se jis matė ne švelnų smėlį Ku
resaare pakraštyje, kurį mėgo 
vasarotojai, bet plačius vienišus 
jūros plotus ties Kilhelkonna. 
Tas vaizdas pasidarė jam toks 
artimas, jog atrodė, kad jis už
uodžia ant kranto jūros išmes
tų žolių kvapą ir juto traškan
čius po jo sunkiais batais kiau
kutus. Jis pasijuto brendąs į ra
mų tyrą vandenį. Ant dugno uo
lų matėsi nuo srovės linguojan
čios jūrų žoles ir būriai mažyčių 
žuvelių, bėgančių nuo jo. Van
duo vis kilo; jau pripylė jo aukš
tus guminius batus, permerkė 
kelnes ir pasiekę juosmenį... Da
bar jis buvo ant savo laivo, už- 
inkaruoto seklumos pašonėje. 
Nieko daugiau aplink nesigirdė
jo tik takelažo girgždėjimas, ne
paliaunantis bangų plakimasis jį 
jo laivo priekį, einantį palankiu 
vėju. Bet jo laivas neplaukė. 
Inkaro nagai laikėsi įsikibę jį 
baltą smėlį, burės apsuktos apie 
stubą, o laivo šešėlis atsispindė
jo ramiame vandenyje.

Rytoj, poryt sekančią savai
tę jam reikia būti Klaipėdoje. 
Dabar jis pasidarė neramus, jo 
lūpos, r atsikišusias iš barzdos 
susičiaupia, jo* akys sužėruoja, 
o smegenys dirba ieškodamos 
neviltyje išeities. Jis turi būti 
laisvas! Turi! Tik daugiau pa
sitikėjimo savimi, kaip kad tada, 
kai jam pavyko prasmukti pro 
pavojingas uolas ir budrią kran
tų apsaugą.

Tas akligatvis, į kurį jis atsi
dūrė, darosi stačiai nepakenčia
mas. Jis vėl pasisuko į vienutės 
bendrus, kuriuos likimas atne
šė į tą patį kambarį ir, žiūrėda
mas į jų įdomias akis, skaitė jų 
mintis, kurios spėlioja, ar jam 
pavyks šį kartą išsisukti iš ka
lėjimo, ar ne?

— Krūmokšnių vagys, 
nusijuokė iš jų, išsitiesdamas vi
sų ūgiu, taip, kad jo platūs pe
čiai atrodė parems kambario lu
bas.

— Ei, berniokai, ką jūs gal
vojate apie mano stambumą?

Vienas jaunuolis, kuris anks
čiau jam atsiliepė, išsišiepęs ta-

jis

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

— Per stambus, kad šios sie
nos sulaikytų.

— Teisingai, — jis sugriau
dė iš pasitenkinimo.

— Mes žaidžiame “kvailį” iš 
tavo laimės, — pridėjo tas pats 
jaunuolis.

H

«i

Jau išėjo seniai laukta
Juoze s Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.

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

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

čekj ar Money orderi tokiu adresu:
vi a au v KJ f

1739 S. Halsted St, Chicago, 111 60608

— Aš ir pasitikiu tik savo lai
me, — atsakė Paarbu Jaan, at
gal atmesdamas gauruotą galvą.

— Sako, kad yra naujas tei
sėjas, — neseniai atvykęs iš 
krašto gilumos, — norėdamas 
ką nors pasakyti įsiterpė ant
ras jaunuolis.

Paarbu Jaan atidžiai žiūrėjo 
į kalbėjusio pailgą veidą, jo 
susivėlusį pakaušį ir kaulėtą no
sį ir smakrą.

— Kieno tu sūnus? — gerai 
nusiteikęs paklausė bernioką.

— Naujas teisėjas ? — jau už
miršęs apie tą naujieną, pra- 
neŠusį jaunuolį, murmėjo sau.

— Tarė Tiiu sūnus.
— “Tiiu... Tiiu”, nesąmonin

gai pakartojo Paarbu Jaan.
Susijaudinęs jis vaikščiojo pir

myn ir atgal. Naujas teisėjas! 
Kad taip pakartojus seną pokš
tą!... Deja, per gerai žinomos!... 
Kiekvienos karčiamos sienos 
Saaremaa miestelyje tai jau gir
dėjo, o visose pamiškėse aidas 
atsiliepė... Jis pats stebėjosi sa
vo ryžtumu ir beveik jautėsi ki
tu žmogumi... I

Ir tada jis laukė teismo, o ko
jas niežtėjo bėgimui, nes lai
vas buvo paruoštas plaukimui. 
Taip tada jis sučiaupė lūpas, nu
taisė rimtą veidą ir prašėsi pasi
kalbėti su teisėju!

— Maloningas Teisėjau, žmo
na laukiasi prieauglio, reikia už
raugti alų ir krikštyti vaiką. Ąr 
aš negalėčiau išvykti dviems sa
vaitėms iš kalėjimo?

Teisėjas žinojo šitą seną ap
gaviką, kurį laiką delsė, bet pa
galiau jį išleido.

— žiūrėk, kad po dviejų sa
vaičių vėl būtum čia! Paarbu 
Jaan nereikėjo raginti. Greitai 
atsirado Kilhelkonna pakraštyje, 
pakėlė bures ir išbėgo į Klai
pėdą, kur jo laukė romo ir pa
rako važta. Paskirtą dieną jis 
pasibeldė į kalėjimo duris. Jo 
mintys nuskrido į senus laikus, 
lyg norėjo iš ten stiprybės pasi
semti. Nežiūrint dabartinės pa
dėties, jį pagavo juokas, kuris 
kėlė jo nuotaiką ir pasitikėji
mą.

Prisiminimai plaukė jame, 
kaip tie laivai virs bangu ir ver
tė jį šypsotis. Daug ką jau pri
miršo. Bet vien praeitimi dar 
negyveno ir vis troško naujų 
nuotykių. Aiškiai jis juto, kad 
niekad neatsigaus, kol nepajus 
vėl tvirtų denio lentų po kojo
mis, d kietos rankos nespaus 
vairo rankenos.

Tai buvo rudens vakaras... to
lumoje neaiškiai buvo matyti 
kranto linija. Priėjus arčiau, 
krantas jam pasirodė toks ne
svetingas, mėnulis rodėsi lyg 
per didelis, kaip kokia skylė 
danguje, kažkaip mažai-ir ne
aiškiai švietė. Beveik nenorėjo 
tikėti savo akimis, kai juodos 
rūko debesėlis atsigulė ant kran
to. Paarbu Jaan jautė, kad ta 
tamsuma slepia kažką pavojin
go, artimas pavojus buvo čia, 
jis tai aiškiai pramatė. Staiga 
krante pasirodė signalinės Švie
sos... pakrančių apsauga! Su sa
vo draugais jis ėmė risti į van
denį metalines statinaites, ku
rios iš lengvo skendo. Atidžiai 
apžvelgė krante esančius me
džius, uolas, smėlio nuožulnu
mus, atstumą nuo kranto. Viską 
susižymėjo savo mintyje, lyg

Naujienų piknikas 
sekmadienį visi važiuosime! 

Naujienų didžioji vasarinė iš 
kilmė — piknikas jau čia pat. 
Įvyks sekmadienį rugpjūčio 15 
dieną visiems gerai žinomoj 
Bučo sodyboje, Willow Springs, 
III. ir prasidės punktualiai 
nuo 12 vai. pietų.

Manau svarbioji pikniko at
rakcija bus įdomi programa 
bei Jurgio Joniko orkestras, 
kurs gros šokiams. Taigi bus 
kitų įdomybių svečių malonu
mui, neskaitant visokiausių 
gardžių vaišių ir bendro bi
čiuliško piknikautojų pasis
večiavimo.

Naujienas skaito bei joms 
bendradarbiauja daugybė įvai
rių pažiūrų lietuviai’ne tik Chi 
cagoje, bet ir už Chicagos ri
bų, tad, aišku, jie atvyks pik-

žinomą rašytoją Žvalgą (J. Ba
cevičių). Žvalgui noriu patar
ti, kad išvykstant iš namų pri
sipiltų rašomąją plunksną pa
kankamai kuro. Mat, norint 
pasižvalgyti po Chicagą bei 
jos plačias apylinkes ir sukurti 
pikniko vaizdą, kad nepritrūk 
tų “kuro.”. Beje, pora auto
busų veš į pikniką čikagiečius, 
kurie neturi kaip kitaip nuva
žiuoti. Jie turės patėmyti Nau
jienose kokiu laiku busai va
žiuos.

sumažinimų ir šlubuojančios 
ekonomijos paštas greičiausia 
turės deficito 1972 metais apie 
$422 milijonus.

New World nuo savęs paste
bi, kad laikraščiai ir žurnalai 
dabartinius tarifo pakėlimus 
greičiau kad pakels, bet “pasi
baisėtina” esą tai, kad tarifo kai
nas per ateinančius 10 metų nu
matoma dar “gigantiškai” pa
kelti ir laikraščiai turėsią arba 
vėl kelti prenumeratos kainas 
arba eiti iš biznio.

kartografas ant j ūrlapio. Se
kančia diena su laivakabliais sta
tinaites išsigriebė iš vandens.

Kraujas pasimaišo jo atsimi
nimuose, dangus paraudonuoja. 
Ant savo laivo atramų jis ma
to didžiulę rudą geležimi apkau
stytą ranką, su kurios savinin
ku jis neturi nieko bendro — 
ranka iškilusi iš gelmių, norė
dama sustabdyti jo laivą. Jo 
pyktis nežmoniškas, kaip gali iš
drįsti... Jo kirvio asmenys su
švytruoja ir ranka krinta į. jū
ra...

(Bus daugiau)

... ...................................................................................................................

O T A SUSIVIENIJIMASI . lietuvių
AMERIKOJE

SLA — jau 80 metų tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau- ; 
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy* 
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriy kapitalu, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti ivairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000.00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme- t 
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA Į

307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001 j

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, III 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Simas Kudirka kovojo teisme
Simas Kudirka, bėgęs nuo komunistų, bet neapdai

rių Amerikos pakraščių sargybos admirolų grąžintas ru
sams, gynė savo ir pavergtos lietuvių tautos teises ne tik 
“Vigilante”, bet ir okupanto suruoštame teisme Vilniuje. 
Naujai vakarų pasauli pasiekusios žinios parodo, kad jū
reivio Simo Kudirkos pasiryžimas ir drąsa yra daug di
desni, negu laisvo pasaulio lietuviai iki šio meto žinojo.

Praeitais metais okupantas paskelbė, kad Simui Ku
dirkai Vilniuje buvo suruoštas teismas ir kad jam pa
skirta 10 metų sunkiųjų darbų kalėjimo. Kelioms savai
tėms prieš teismą sovietų policija, apgavusį Amerikos 
žurnalistus, paleido spaudos antį, tvirtinančią, kad Ku
dirka Klaipėdoje gavo naują butą, kuriame laimingai su 
savo žmona gyvena.

Anatolijus Šubas, žinomo rusų socialdemokrato Da
vid Šubo sūnus, dirbąs Washington Post žinių agentū
roje, gavo praeitais metais lapkričio 23 dieną Vilniuje 
vykusio teismo transkripciją. David šub dešimtmečius 
rašinėjo rusų ir žydų socialdemokratų spaudoje apie so- 

. vietų valdžios elgesį, su Rusijos darbininkais ir Rusijoje 
įvestą vergiją. Jis turėjo nepaprastai tikslias informaci
jas, kurias drąsiai teikė laisvajam pasauliui. Matyt, kad 
jo sūnus Anatolijus gavo iš tėvo tuos pačius ryšius ir tę
sia ilgus metus tėvo vestą darbą.

Chicago Sun-'Times pirmame puslapyje paskelbė 
Šubo gautas teismo transkripcijos ištraukas,'- iš kurių 
matyti, kad Vilniuje Kudirkai suruošto teismo pirminin
ku buvo tūlas Misiūnas, o prokuroru buvo Petrauskas. 
Pirmieji šių teisininkų vardai šubo rašinyje nepaminėti. 
Jiedu yra naujai okupanto keptos teisininkų laidos moki
niai. Teismas paskyrė Simui Kudirkai gynėju adv. Gav-. 
ronskį, bet Kudirka nuo gynėjo atsisakė. Teismo pirmi- 
nikui užklausus, kodėl jis atsisakąs nuo gynėjo, Simas 
Kudirka šitaip atsakė:

— Jeigu Gavronskis yra garbingas vyras ir mane 
gins sąžiningai, tai jis tiktai sau pakenks. Bet jeigu jis 
nėra garbingas vyras, o vaidins tiktai antrojo prokuroro 
vaidmenį, kaip labai dažnai politinėse bylose Lietuvoje 
esti, tai man atrodo, kad mano byla jau ir šiaip yra pa
kankamai sudėtinga, antras prokuroras visai nerei
kalingas.

Simas Kudirka buvo įsitikinęs, kad suruoštas teis
mas jam paskirs mirties bausmę, todėl jis nepaprastai

trims mėnesiams  $6.00 
vienam mėnesiui $2.00

Kanadoje:
metams$22.00 
pusei metų $12.00 
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
metams  $23.00 
pusei metų $13.00 
vienam mėnesiui  $3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. .Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.
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1940-41 M. LIETUVIŲ AKTYVISTŲ
FRONTAS IR KOVOS KELIAS

(Tęsinys)
Parašai: J. Viliušis, E. Gal-

vanauskas/M. Kavolis, St. Puo
džius, P. Skurauskas, J. Pyra
gius, J. Nasliūnas, J. Jurkūnas, 
R. Skipitis, Jz. Dženkaitis, K. 
Brunius, B. Raila, A. Valiukė
nas, Jn. Dženkaitis, J. čiubers- 
kis, Jz. Pyragius, M. Kukutis, 
T. Dirmeikis, St. Yla, A. Ma
ceina, dr. P. Karvelis, A. Danta, 
pulk. Ambroziejus, kun. Baraus
kas, J. Katilius, dr. M. Brakas 
ir dr. Pr. Ancevičius.

Sutinku: (pas.) K. Škirpa.
Kaip tiems, kurių parašai fi

gūruoja po LAF steigiamuoju 
aktu, taip ir man pačiam buvo 
aišku, jog kitaip pasielgti tada 
nebuvo galima ir kad Lietuvos 
dipl. postas Berlyne turėjo vado
vavimo naštų, prisiimti. Tai čia 
pažymiu ne dėl to, kad man te
ko griebtis iniciatyvos efekty

drąsiai pasakojo teismui savo giliausius įsitikinimus. Ku
dirka pasakė, kad vokiečių okupacijos laikais Vilniuje 
buvę tiktai du kalėjimai suimtiesiems laikyti, o rusų 
okupacijos metu Vilniuje yra net septyni kalėjimai. Ru
sams okupavus Lietuvą, žuvo apie 50,000 jaunuolių. Bu
vo išžudyta vyresnioji karta, bet ir jaunesnieji yra pasi
ryžę eiti vyresniųjų pėdomis. Kudirkai atsisakius eiti 
žvalgybos nurodytais keliais, čekistai jam pasakė, kad 
jis bus nužudytas.

Teismo pirmininkas, prieš baigdamas posėdį, dar 
kartą paklausė Kudirką, ar jis norėtų daugiau ką teis
mui pasakyti. Kudirka jiems trumpai ir aiškiai atsakęs:

— Prie jau pasakyto, nieko pridėti neturiu, tik vy
riausiam teismui ir Sovietų Sąjungos valdžiai norėčiau 
pareikšti vieną pageidavimą: — Duokite Lietuvai, mano 
tėvynei, nepriklausomybę.

— Kaip tu įsivaizduoji nepriklausomą Lietuvą? — 
paklausė teismo pirmininkas.

— Neprikausoma Lietuva, mano nuomone; turi tu
rėti suvereninę vyriausybę ir nėra jokios kariuomenės 
okupuota. Kitų kraštų įstatymai Lietuvai neprivalomi, 
kaip dabar lietuviams yra privalomi rusų įstatymai.....

— Ar nori pasakyti, kad dabartinis teismas nedemo
kratinis ir nelegalus? — vėl paklausė teismo pirmininkas.

— Aišku, — atsakė Kudirka. — Jis eina prie uždarų 
durų ir štangomis apkaltų langų, o prie durų stovi <du ru
sų kareiviai. Į demokratinį teismą bet kas galėtų užeiti.; 
Jeigu aš savo kraštą išdaviau, tai kodėl, bijote išdaviką 
žmonėms parodyti ? Tegu žmonės mane teisia. Deja, teis
mo salė tuščia. Be mano žmonos ir kelių čekistų, aš nieko 
nematau. Ten yra keli sargai, bet jie nemoka lietuviškai 
ir nežino, apie ką mes čia argumentuojame....

Simas Kudirka buvo kovotojas už Lietuvos nepri
klausomybę. Niekas okupantui ir kvislingams nepasakė 
tokios karčio teisybės, kokią pasakė Kudirka. Laisvieji 
lietuviai yra dėkingi Anatolijui šubui už sugebėjimą gau
ti Simui Kudirkai suruošto teismo protokolu ir už jo iš
traukų paskelbimą didžiojoje Amerikos spaudoje.

viam pasipriešinimui Sov. Ru
sijos agresijai prieš Lietuvą — 
pačiam įdiegti pirmų pogrindžio 
organizacijos daigą, būnant Kau 
ne birželio mėn. gale, pirmam 
iš Lietuvos diplomatinių pos
tų užsieny pareikšti formalų 
protestą prieš Lietuvos valsty
binės nepriklausomybės sugrio
vimą ir paruošti pradinį jos su
verenumo atkūrimo planą. Tai 
pažymiu dėlto, kad šio tikslo sie
kimas, išnaudojant Maskvos- 
Berlyno pakto eventualų žlugi
mą, automatiškai vertė Lietu
vos postą Berlyne imtis atsa
kingos veiklos bei vadovavimo 
LAF-tui, be kurio vargu ar bū
tų pavykę paruošti ir įvykdyti 
1941 m. birželio 23 dienos vi
suotiną mūsų tautos sukilimą.

Lapkričio 17-ji tebuvo tik vie
na iš lietuvių aktyvistų organi
zacinės veiklos datų, kuria tapo 
atžymėta formali LAF užuomaz

ga. Tuo būdu buvo duotas vaiz
dingas pavyzdys lietuviams ak
tyvistams kaip organizuotis be
sąlyginės vienybės pagrindais 
sėkmingai kovai pravesti. Bet 
tai dar nebuvo joks galutinis 
LAF vado klausimo išsprendi
mas. Šio klausimo tinkamas iš
sprendimas tebūtų pasidaręs 
praktiškai įmanomas, kai pati ko
va jau būtų laimėta. Todėl LAF 
organizacijos įstatų projekte 
buvo pasakyta (str. 4) štai kas:

— Pirmuoju Lietuvių Akty
vistų Fronto vyriausiuoju vadu 
laikomas mūsų tautos sūnus, sa
vo darbu ir asmeniniu pasiau
kojimu lemiamai paveikęs Lie
tuvos prisikėlimą naujam nepri
klausomam valstybiniam gyve
nimui. Apie tokio asmens pa
sireiškimą sprendžia pirmasis 
Lietuvių Aktyvistų Fronto di
dysis kongresas. Jei toks as
muo neišryškėtų, tai Lietuvių 
Aktyvistų Fronte vyriausiąjį va
dą renka Lietuvių Aktyvistų. 
Fronto didysis kongresas balsų 
daugumas.

Asmuo, laikinai ar galutinai 
pastatytas didesnės organizaci
jos priešakyje, vienas viską at
likti nepajėgtų. Jis yra reikalin
gas gerų talkininkų darbe, už 
kurį formali atsakomybė tačiau 
gula ant to, kam patikėtas ben
dras vadovavimas organizacijai 
ir jos veiklai. Alano pasiūlymu 
duotieji man talkininkai, vadi
nami LAF vado patikėtiniais, 
galėtų būti prilyginami štabo 
karininkams, juo. labiau, kad 
•LAF nebuvo jokia partija, bet 
konspiratyvinė kovos organiza
cija su jai privaloma kuone ka
rine drausme. LAF vadas ir 
jam paskirti patikėtiniai suda
rė vadovaujamąją organizacijos 
grandį, kurioje visi klausimai 
būdavo išdiskutuojami ir spren
džiami be baimės, kad veiklos 
paslaptis galėtų išeiti į viešumą 
arba kurios nors svetimos šalies 
patirtos.

Ilgainiui kai LAF veikla vis 
labiau išsiplėtė ir vadovaujamą
ja! grandžiai pasidarė per sun
ku vienai viską aprėpti, buvo 
sudaromos specialios komisijos 
pagal atskiras sritis. Joms bu
vo pavesta iš anksto pastudijuo
ti ir paruošti projektus, kaip 
tą ar kitą sritį reiktų tvarkyti, 
kuomet kraštas bus nuo bolše
vizmo apvalytas ir teks gyveni
mą kurti iš naujo. Komisijų pir
mininkais buvo pakviesti asme
nys geriausiai nusimanę toje ar 
'eitoje srityje, turėję iš seniau 
patyrimo ir intelektualiai kva
lifikuoti kiekvienas savo komisi
jos srityje. Jie buvo įgalinti pa
sirinkti į komisijų narius dau
giau atitinkamų sričių specialis
tų bei tokių, kurie savo jėgas ir 
savo patirtį norėjo paskirti pa
sirinktai veiklai. Tuo būdu pa-'
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Jeigu nori linksmas būti, reikia su draugais 
pabūti Naujienų piknike, rugpjūčio 15 dieną, 

Budo sode, Willow Springs, III.
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laipsniui buvo pritrauktos prie
LAF kūrybinio darbo beveik vi-
sos intelektualinės pajėgos, kiek 
tik jų tada buvo Berlyne ir ar
čiau Reicho sostinės prisirinkę 
lietuvių atbėgėlių tarpe.

Buvo sudarytas ir faktiškai 
veikė arba dar tik formavosi se
kančios komisijos, kurių pjrmi-- 
ninkais buvo: 1) doc. dr. A.1 
Maceina — ideologijos komisi
ja, 2) inž. K. Brunius — organi- 
zacijos, 3) inž. E. Galvanauskas
— finansų, 4) dr. A. Danta «—■ 
prekybos, 5) pulk. Itn. inž. Am
braziejus — pramonės, 6) dr. 
P. Karvelis — žemės ūkią, 7). 
dr. Pr. Ancevičius — darbo ir 
socialinės apsaugos, 8) dr. M. 
Brakas — teisingumo, 9) prok.. 
K žalkauskas — administraci
jos, 10) adv. R. Skipitis — už
sienio lietuvių, 11) redakt. Alan
tas — kultūros, 12) kun. prof. 
St. Yla — dorovingumo, 13) inž. 
J. Augustaitis — susisiekimo, 
14) gen. St. Raštikis — krašto 
apsaugos, 15) -dr. Karvelienė — 
moterų, 16) dr. T. Dirmeikis
— politikos, 17) redakt. B. Rai
la — propagandos, 18) dr. J. 
Jurkūnas — jaunuomenės, 19) 
maj. St. Puodžius — ryšiams su 
kraštu, ir 20) polic.: kapt. J. 
Dženkaitis — saugumo reika
lams.

Komisijų pirmininkai buvo ap
jungti į didesnį kolektyvinį or
ganą, kuris drauge su LAF va
dovaujamosios grandies nariais 
(vado patikėtiniais) buvo suda
ręs provizorinę LAF Tarybą. Ji 
būdavo sukviečiama tik kart
karčiais, kada kildavo koks prin
cipinis politinės reikšmės klau
simas arba šiaip koks ypatin
gai svarbus reikalas, liečiąs LAF 
-veiklą.

žiūrėjusiems į LAF-to bran
duolį Berlyne iš toli, iš Sovietų 
prislėgtos Lietuvos, galėjo at
rodyti, jog tą branduolį sudariu
sių lietuvių darbas Tėvynės-Lie- 
tuvos labai turėjo vykti labai 
sklandžiai, be jokių savitarpių 
nedarnumų. To iš jų reikalavo 
pati LAF-to užsibrėžtoji misija 
ir lietuviškas patriotizmas. De
ja, taip tik galėjo atrodyti, bet 
faktiškai taip nebuvo. Tiek 
prieš LAF-to formalinį įsikūri
mą, tiek jam įsikuriant, o ypač 
jam. pradėjus vystyti savo vei
klą, buvo įvairių nesusipratimų 
bei nuomonių skirtumu, kurie 
pasunkino LAF vadovybės naš
tą ir kartais kėlė jai dideli susi
rūpinimą.

Pirmo apgailėtino siurprizo, su

silaukiau ne iš kur kitur, kaip 
iš ten, iš kur jo tikrai nebuvau 
tikėjęsis susilaukti. Dar prieš 
LAF. susiformavimą, pulk, K. 
Grinius, buv. karo attache prie 
pasiuntiny  bės ^Berlyne, suintri
gavo buv. jos kai kuriuos parei
gūnus statyti reikalavimą, kad 
sudaryčiau iš jų kažkokį veiklos 
komitetą. Atsivedęs lapkričio 
3 d. pas mane į mano būtą, buv. 
prekybos patarėją St. Kuzmins
ką ir ėjusį konsularinio skyriaus 
viršininko pareigas VL -Čepą, 
pulk. K Grinius mėgino jų visų 
vardu įtikinti mane, jog vokie
čiams pasiuntinybę uždarius, ji 
kaip įstaiga nustojusi egzistuoti 
ir kad todėl aš nebegalįs laikyti 
save jokiu jų šefu. Jie dėstė 
nuomonę, jog tolimesnį bendra
darbiavimą su manim, kaip su 
buv. Lietuvos pasiuntiniu Ber
lyne, jie tesupranta tik kaip ben
dradarbiavimą lygybės principu, 
kur tesiskaityčiau “pirmuoju ly
giųjų tarpe”. Be to, reikalavo, 
kad pritraukčiau prie jų grupės 
kai kuriuos buv. mūsų visuome
nės veikėjus iš atbėgėlių tarpo. 
Tuo būdu esą susidarytų veik
los komitetas, kur visi klausi
mai būtų aptariami ir sprendžia
mi balsų daugumą. Ponas Kuz
minskas, kurį buvau prieš tai 
pravedęs į Lietuvių Draugijos 
Berlyne pirmininkus rūpintis at
bėgėlių šalpos ir globos reika
lais, rodė pasikėsinimo, kad kuk
lų piniginį rezervą arba jo dalį, 
kurį buvau sudaręs sau tolimes
nės diplomatinės veiklos reika
lams- po pasiuntinybės suspen
davimo iš vokiečių pusės, per
teikčiau jo vadovaujamos drau
gijos valdybai atbėgėlių šalpai.

Pasiuntinybės suspendavimas 
iš vokiečių pusės dar nereiškė 
tarptautinės teisės požiūriu jos 
galutinio likvidavimo Pagal Lie
tuvos įstatymus, tai tegalėjo pa
daryti tik teisėta Lietuvos vy
riausybė. Sugrįžęs iš pasiunti
nių konferencijos (Romoje),,, aš 
buvau savo buvusius bendradar
bius painformavęs, jog ten bu
vo nutarta, kad tie Lietuvos pa
siuntiniai, kurių pasiuntinybės 
tapo suspenduotos, turi su savo 
pagrindiniais bendradarbiais ir 
karo attaches, kur tokie buvo{ 
akredituoti, . ir toliau rūpintis 
•Lietuvos interesais, kiek kuriam 
dar būtų įmanoma. Sudarymas 
bet kokio “veiklos komiteto” ne 
tik nebūtų galėjęs atstoti suspen
duotos pasiuntinybės, b tik bū
tų reiškęs galutinį sulikvidavi- 
mą Lietuvos dipl. posto Berlyne.

-(Bus daugiau)

LIETUVIO NAŠLAIČIO
NUOTYKIAI

Rašo LEONAS APOLIS — OPULSKIS

ĮŽANGA
Pirmojo pasaulinio karo metu aš pabė

gau iš Rusijos kariuomenės, kai mane ga
beno antrą kartą Į karo lauką. Tas pabė

gimas sudarė labai nepalankias sąlygas 
mano nuolatiniam apsigyvenimui. Todėl 
aš basčiausi po plačiąją Rusiją ir Sibirą, 
bet nebuvau nei areštuotas, nei tardytas. 
Dirbau bet koki padorų ir naudingą dar
bą ir lankiau įvairias mokyklas.

Kai man grėsė pavojus, ar bado šmėkla 
artinosi prie manęs, aš visada susilauk
davau pagalbos iš savo partnerio. Mano 
Angelas Sargas per sapną pranešdavo 
man, kur ir kada reikia ieškoti pagalbos.

Nuo 1921 m. liepos 9 d. gyvenu JAV. 
Esu bendradarbiavęs lietuvių spaudoje, 
teikdamas žinių iš Žemaitijos Kultūros 
Draugijos veiklos, o taipgi rašinėdamas 
straipsnelius Įvairais dienos klausimais. 
Tačiau dėl ypatingo mano būdo vengiau 
rašyti arba pasakoti apie savo gyvenimą. 
Net mano artimieji draugai pažinojo ma
ne labai pavišutiniai. Todėl ir kiti spau
dos bendradarbiai pristatydavo mane tik 
kaip profesionalą arba biznierių.

Bet žmogaus gyvenimas nėra amžinas. 
Savo draugų raginamas pagaliau sutikau 
prabilti viešai, kad nenusineščiau į amži
nybę savo pergyvenimus, patirtus nepap
rastus nuotykius bei atsiektus rezultatus.

Dabar aš esu pilnai Įsitikinęs, kad tos 
mano žinios paskatins geros valios lietu
vius ir lietuvaites prie aktyvesnių naudin
gų darbų, priduodant jiems daugiau drą
sos ir energijos ir sustiprinant jų pasiryži
mą siekti savo pasirinkto tikslo ir galuti
nio laimėjimo; o nupuolusius dvasioje — 
pakels jų ūpą ir ištvermę,, kad atgavus 

pilną pasitikėjimą savimi ir paskatins 
tolimesniam produktingam veikimui.

Aš jau esu pergyvenęs ir labai šiurpių, 
kartais beveik tragiškų nuotykių. Nuo 17 
metų savo amžiaus pradėjau savarankiš
kų gyvenimą: pats rūpinaus savo pragy
venimu, išsiauklėjimu ir mokslu, nor-s ir 
gaudavau kuklią paramą iš savo tėviškės. 
Sulaukęs 19 metų amžiaus, aš buvau pa
liktas negailestingam likimui: atskirtas 
toli nuo Tėvynės, visų giminių ir -draugų, 
ir be skatiko. Tuo laiku buvau blaškomas 
žaurios karo audros iš vienos vietos Į kitą 
šešerius metus. Buvo daug dienų, kai aš 
neturėjau duonos kąsnio burnoje. Ne sykį 
mano gyvybė kybojo, kaip ant plauko.

Tiksliau tariant, mano vargai ir kova 
su jais prasidėjo žymiai anksčiau, būtent 
nuo mano tėvo mirties, kai palikau naš
laitis, turėdamas tik penkis metelius. 
Autorius

KŪDIKYSTĖ
Norėdamas pateikti aiškesnį vazdą, ką 

turėjau pergyventi, pradėsiu nuo pat savo 
gimimo. Aš esu sūnus Leodoldo ir Ievos 
(Vitkevičiūtės) Opulskių. Gimiau 1896 
metais vasario 19 dieną Daubarų kaime, 
Tirkšlių vals. ir parapijoj, netoli Mažeikių 
miestelio. Buvau pakrikštytas Leopoldo 
vardu, bet atvykęs Amerikon pasivadinau 
— Leonas Leopoldas Apolis. Savo pavar
dės keitimo priežastį papasakosiu vėliau.

Mano tėvas buvo bajoras, valdė pave
dėtą iš savo tėvų 30 dešimtinių ūkį. žino

ma, turėjo išmokėti kitiems savo 5 bro
liams ir vienai seseriai. Jis buvo siuvėjas. 
Menkos sveikatos būdamas, mano tėvas 
ėjo per kaimus siūdamas, o ūkio gaspa- 
doriumi samdydavosi savo brolį Juozapą. 
Vertėsi vidutiniškai. -Iš atliekamo siuvėjo. 
uždarbio ir ūkio pajamų mano tėvas buvo 
Įsigijęs namus Mažeikių miestelyje. Juos 
išnuomodavo rusams, dirbantiems prie 
geležinkelio.

1901 metais sausio 10 dieną mirė mano 
tėvas plaučių uždegimu, dar jaunas bū
damas. Apie savo tėvą aš atsimenu ne
daug. Remontuojant mūsų gyvenamąjį 
namą, bežaisdamas su papiltais ten akme
nukais, vieną iš jų užmečiau tėvui ant ba
sos kojos, už ką gavau mušti. Kai tėvas. 
mirė ir buvo pašarvotas mūsų namuose, 
susirinkusieji pas mus giesmių giedotojai 
kaimynai ramino mane, sakydami, kad 
jis miega, ir aš jais patikėjau. Kai laido
tuvių dieną išnešė karstą su tėvo kūnu lau
kan ir Įkėlė Į vežimą, aš jau supratau, 
kad kas nors negero atsitiko, ir, pradėjęs 
verkti, Įbėgau į miegamąjį kambarį ir už- 
sisklendžiau duris. To kambario “pečiur- 
koje’’ buvo butelis % su šiltu pienu mano 
broliukui. Auklė negalėjo prieiti prie pie
no, o vaikas verkė. Ji pakvietė talkon 
vieną kaimyną. Kaimynas pagrasino man, 
kad išlauš duris, jeigu aš neatidarysiąs jų, r 
ir dar priedo aš gausiąs mušti nuo motinos 
už savo šelmystę. Atidariau duris, bet pa
griebęs dideli smeigtuką grasinau kiekvie
nam, kas tik drįs mane paliesti.

Mirus tėvui, motina liko su trimis ma

žučiais vaikučiais ir vienu dar negimusiu. 
Aš buvau vos 5 metelių amžiaus, pats vy
kiausias vaikas šeimoje. Mano motina 
buvo taipogi bajoraitė iš Mėrininkų kai
mo, to paties Tirkšlių valsčiaus, pavarde 
Vitkevičaitė. Jai buvo neįmanoma valdy
ti ūkį vienai ir tinkamai prižiūrėti bei auk
lėti savo vaikučius. Motina ištekėjo antrą 
kartą už mano tėvelio brolio Juozapo 
Opulskio, tuo laiku tarnavusiu pas ją gas- 
padoriumi.

šeima pasidaugino idar 3 vaikais 
(dviem dukrom ir vienu sūnum). Gyveni
mas vėl Įėjo i normalias vėžes ir visa šei
ma pusėtinai gerai gyveno, išskyrus ma
ne, nes iš prigimties buvau paveldėjęs iš 
savo tėvo silpną sveikatą. Dar kūdikiu 
būdamas, aš persirgau Įvairias ligas, kaip 
va: blusinėmis, geltonUge, mažakraujys
te ir plaučių uždegimu net tris kartus. 
Paskutinį — tretiji kartą tas plaučių užde
gimas taip smarkiai kamavo, kad mote
rėlės — lankytojos kuždėjo tarp savęs: 
“Jis nebesulauks rytojaus išauštant”, ir 
panašiai.

ŽEMALĖS MOKYKLA
1908 metų rudenį mane ir mano brolį 

Antaną, kaip našlaičius, atidavė Į dvikla- 
sę Žemalės pradžios mokyklą, esančią Ži
dikų valsčiuje. Mokslas ir užlaikymas ten 
buvo nemokamas, bet reikėjo pyraginti 
tos mokyklos mokytoją: 1) kad priimtų į 
niokylą ir 2) kad ten laikytų.

(Bus daugiau)
4 — NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL.— MONDAY, AUGUST 9, 1971



Mt AMHA BAUUHAS
AKiųi.. AUSy,
IR GERKLĖS LIGOJ 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W, 63fd STREET
Ofi*o PRospwd 8-3229

R«j<L talafu WAlbrook 5-5076
KiukUeo nuo 10 IM 12 vaL ryto, 

-ux» 7 iki 9 vai, vak. Tree, užriai-yta

Rax. t»L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUAER.UA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGU A 
5o» Puiaikj Rd, (Crawford 

Medical Building). T*L LU 5-6446 
Pmma ligonius pagal susitarimą. 

Jei neaUiliepia, skambinti 374-8U12

r.lefu PRospect 84717

DR. S. BOS ,
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad, ofisą# uždarytas.

> Raza 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

DR. G K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SETON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

GRADINSKAS
VĖSINTUVAI

KIEKVIENAM I
NAMUI, NORS IR SENAM

2512 W._ 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LiETUV}! |

»------ ■------------- 'J

;--------- ---------------------- ------------------------------------------------

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

žema kaina
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL W Al b rook 58063 
V

h M 0 V l N G 
Apdraustas per kraustymai 

iš {va iri y atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Talu FRontier 6-1882 

*-■ ............... .... . r

Ar skaitei Naujienas?

Uk. Fiitii £>aju.ū 
t*HY5iCiMM AND SukGEWN 

2XKH WEST 7 Hl STREET 
Ofisas: HEmiock 4-544* 

Reside: 388-2233 
_ OFISO VALANDOJ 

rirmaUieaiais h kc i. y iriau. 1—1 vaL, 
iuiLraa., penKtacLeių nuo 1—5* tree, 

ir sesuo, ukuu. susitarus.

Rax. G1 W473-

DR W. M. tlilN - ESINAS 
AKUSEKUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kectzit Av< WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
smepia. saamumū Ml 3wul.

Dn A JiNKiHS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3344 WEST 63rd STREET , .
/ OFISO VALANDOS: 

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

Ofiso taū Portsmouth 7-6000
, Rozid. teiaf.: GArden 3-7273 y į 

Ofiso tat: HE 4-1818 arba RE 7-9708 
Rozidsnciįos: PR 6-9801 ? r '

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
.2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

“contact lenses”
Vai, pagal susitarimą, Uždaryta treč.

/— ” ==^
SOPHIE BARČUS'

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA, 

1490 kit A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 

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

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

CHICAGO. ILL. 60629
i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

— Ar skaitei Naujienas?
— Ot kova, vyreli, užvirė 

dėl lietuvių teisių Kazimieri- 
nėse!

— Na, ir gerai atsakyta tam 
bičiuliui, kuris anais metais 
visus norėjo suvaryti j vieną 
savo kambarį, o dabar užsi
manė atskirų rėmų...

— Nagi, pasakyk, ar ne Nau
jienos daugiausia kovoja su 
Lietuvos okupanto bernais čia 
ir ten?

— Okupantas neturi argu
mentų atremti Naujienų kelia
moms jų šunybėms, todėl pasi
tenkina tik Naujienų kolioji- 
111 u..

— Ar ne Naujienos katalikiš 
klausias laikraštis, — pasakė 
vienas senas kunigas. — Nau
jienos visada ir visur gina lie
tuvių katalikų teises čia ir ten. 
Naujienos nesivaržo pasakyti 
tiesą, ar ji kam patinka, ar ne.

— Kas atvirai pasisako prieš 
visokių spalvų svirplius, kurie 
stengiasi Įkąsti mūsų bendri
nėms organizacijoms?

— Visos lietuvių organizaci
jos, draugijos ir klubai Nau

jienose randa, vietos pasigar
sinti, duoti pranešimus apie 
savo susirinkimus ir parengi
mus.

Tokius atsiliepimus apie 
Naujienas kasdien girdime. 
Sunku Įsivaizduoti, kaip šian
dien eitų mūsų visuomeninis 
gyvenimas, jei nebūtų Naujie
nų. Tur būt, viskas prarūgtų, 
lyg tylioje maurais apaugusio
je baloje... Bet žinome, ko
kioje sunkioje padėtyje šian
dien yra mūsų spauda, ypač 
toji, kuri nepriklauso jokiai 
srovinei organizacijai. Todėl 
ir mes visi jauskime pareigą 
padėti savo spaudai, kuri vi
sada ir visur mums padeda; 
kuri visada gina mūsų teises. 
Taigi šia proga ir aš klausiu:

— Ar žinai, kad šio mėne
sio 15 d. Įprastoje vietoje įvyks 
Naujienų piknikas? Atvykę ir 
išleidę vienątitą dolerį, pa- 
remsite Naujienas, ir turėsite 
didelį malonumą praleisti die
ną, savo pažįstamų ir nuošir
džių Naujienų bičiulių tarpe.

P. Varis

tęsti lietuviams naudingą SLA 
darbą.

Dargis padėkojo už priėmimą 
ir pareiškė pageidavimą aplan
kyti kitas SLA kuopas, bet lai
kas jam neleidžia. SLA narys

• M alk on tentų šūkis: “Liau
kimės pagaliau mokytis iš savo 
klaidų. Pradėkim mokytis iš ki
tų”.

VONLA IR TELEFONAS
Maudymosi vonia buvo “išras

ta” 1850 metais, o telefonas 1875 
metais. Kitais žodžiais, jei bū
tum gyvenęs 1850 metais, tai 
ištisus 25 metus būtum galėjęs 
vonioje maudytis nė karto tele
fonui nesuskambėjus!

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

čio 14 d., 2 vak 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.

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
aoejingą 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 Rūkąs, 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 
4l doU Puikus leidinys' kiekvienam 
knygos mėgėjui

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

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

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

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl.t 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.

N A U J I E N OS,

GĖLI NINKAS 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje
gražiausios gėlės ir vainikai antk> 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

i R.OY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harkm Avo. — 586-122$

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”

GUŽAUSKŲ]
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA I
2443 WEST 63rd STREET

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL; antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—-7 vaL vak. 

Ofisą tetefu 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545f

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
B«ndr« praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 W«st 71 st St. 
Tek 925-8296

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

uždaryta.
Rex. tek WA 5-3099

1739 So. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL. 60608

Legalūs patarimai
Klausimas: — Mano vaikai 

aiškina, kad pagal naują Illi
nois konstituciją, jie, sulaukę 
18 metų amžiaus savo vardu 
galės pirkti automobilį, namą, 
baldus ir kitus dalykus. Man 
dalykas neaiškus ir būčiau dė
kingas už paaiškinimą.

Atsakymas: Federalinė JAV 
konstitucija jau leidžia ir Illi- 
nojaus valstijos konstitucija 
leis 18 metų amžiaus sulauku
siems balsuoti. 18-kos metų su
laukusieji dar neturi teisės pa
sirašyti dokumentą, vadina
mą deed, judgement note, ar 
pirkti automobili ar kitokius 
pirkinius pagal kontraktą. Tik 
tai sulaukęs 21 metų vyrukas 
ir 18 metų mergaitėi turi tas 
teises. Jeigu 18 metų vyrukas 
nuėjęs Į krautuvę, nusipirks 
drabužius ar bet kokius kitus 
pirkinius pagal kontraktą, tai 
tėvai ir šiandien bus atsako- 
miugi, kaip jie buvo atsako- 
mingi iki šio meto.

Klausimas: — Prieš kelis 
mėnesius mano brolis padarė 
testamentą. Jis jau yra vyres
nio amžiaus ir šiomis dieno
mis sirguliuoja. Prieš išvažiuo 
damas Į ligoninę, jis padavė 
man savo testamentą. Mes 
peržiūrėjome testamentą ir 
pastebėjome, kad jis neturi 
notaro parašo ir nėra užrekor- 
dnotas. Ar tas testamentas 
galioja ar reikalingas naujas?

Atsakymas: Testamentui ne
reikalingas notaro parašas. 
Nėra reikalo jį registruoti. 
Testamentas turi turėti dviejų 
ar trijų liudininkų parašus. 
Testamentas neturi jokios ga
lios,, kol testamento darytojas 
yra gyvas. Testamento daryto
jas turi teisę pakeisti testa- 
nientą. Labai svarbu, kad ori
ginalus testamentas būtų kur 
nors užrakylas arba padėtas 
saugioje dėžėje (safety deposit 
box). Charles P. Kai

cionierių metamus pagrindo ne- 
ttįrinčius kaltinimus.

Liepos 31 dieną Kingston, Pa,. 
7-toji apskritis buvo suruošusi 
pokylį prezidentui susitikti ir 
išsikalbėti. Apskrities vadovybė 
patenkinta prezidento atvykimu. 
Jis išaiškino daugelį dalykų, su
stiprina nuotaikas ir pasiryžimą

Šiame susirinkime dalyvaus 
SLA prezidentas Povilas P. 
Dargis 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.)

VIKTORUI ŠTUOPIUI
mirus, broliui Viktorui, jo mamytei ir sesu
tėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime J

-F i%

L Lituanicos Skautu Tuntas
* "

....................................................................................... .. ........

Mielam Draugui
SILVESTRUI ZOLPIUI

mirus, jo žmonai Marijai, dukrai Daliai, sū
nui Algirdui su šeimomis ir visiems giminėms 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Antanas ir Konstancija Stankai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. YYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
■ CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123
Rezid. tele... Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 84>195

A FORESTS FUTURB
IS IN YOUR HANDS

Every tree, every ihrob, 
•nd cor ▼ikllife depend ok 

yon id help prereoc 
fcrw fireL So pierce

Scockeft ABCk Al’Kiyi 
hold mKtcbes till cold. Be mr* 

to dro*A all cacapfireu 
stir the a*bes, tod drew 

tbein KgsitL Cnxh rf 
KDobei Je^d oetr

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L L

Vol • g—4 ir 6—8. šeštadieniais 0—L 
2R50 West 63rd St, Chicago, III. 606291

T«laf4 PRospect 6-5084

Pletwl Only yog cm 
prerenc forest £tck

BIZNIERUL KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

WILKES BARRE, PA.
Povilas Dargis lanko SLA kuopas

Povilas P. Dargis, SLA pre
zidentas, savo atostogas leidžia 
belankydamas Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje kuopas. Jis 
veik ištisą savaitę praleido bu
vusioje angliakasių ir stiprių lie
tuvių organizacijų apylinkėje. 
Jis aplankė Kingston, Edwards
ville, Pittston ir Scranton, Pa., 
lietuvių kolonijose esančias SLA 
kuopas.

Visur prezidentui teko sueiti 
su SLA kuopų nariais ir išsikal
bėti su valdybomis.’ Saro lai
ku vienas kitas neramuolis šioje 
srityje buvo bepradedąs orga
nizuoti “opoziciją”, bet pirmi
ninkas Dargis labai gražiai na
riams išaiškino vadinamų opozi

A. t A.
MARCELLA MNGIS 
Pagal tėvus Stalilionis 

Gyv. 41 d7 So. Archer Avė.
Mirė 1971 in. rugpjūčio 7 dieną, 10:00 vaL ryto, sulaukusi senat

vės. Gimusi Lietuvoje, Panevėžio mieste.
Paliko nuliūdę: duktė Neryan Moore, anūkė Karen Psanas, žen

tas Phanasie, ir daug giminių, draugų ir pažįstamų.
Priklausė Brighton Parko Moterų klubui, Joniškiečių. Suvalkie

čių, Našlių - Nasliukių klubui, Kęstučio Pašalpos Klubui, Demokratų 
klubui. _ . . !

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California 
Avenue.

Antradieni, rugpiūčio 10 dieną, 8:30 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Nekalto Prasidėjimo Šv. Panelės parapijos bažnyčią..o po ge
dulingų pamaldų bus laidojama Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Marcella Langis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar- 
navtrną^r atsisveikinimą.

Nunfkję lieka: Duktė, anūkė ir kiti giminės.
Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. TeL LA 3-3572.

MARY JANELIŪNAS
Pagal tėvus Pūkelis

Mirė 1971 m. rugpiūčio mėn. 7 dieną, 12:55 vai. ryte. Gimusi 
Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę sūnus George, marti Manon; anūkai: Clifford su 

žmona Peggy ir Cynthia Janeliūnas, brolvaikiai ir kiti giminės.
Priklausė Joniškiečių ir Chicagos Liet. Našlių Klubams.
Kūnas pašarvotas Lack koplyčioje, 2424 West 69th Street.
Trečiadieni, rugpiūčio 11 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš ko

plyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Mary Janeliūnas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir Isutcikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, marti, anūkai, brolvaikiai ir giminės.

Dėl informacijų skambinti tel. 927-3401.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTJ 

★ 
TURIMĖ 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

BUTKUS- V ASAITIS
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: YAras 7-1138-113S

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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AKUAER.UA


DĖL LIETUVOS GEROVĖS Aš IŠSIŽADU
i

ASMENINĖS LAISVĖS, PASAKĖ KUDIRKA
(Atkelta iš 1 psl.)

Nepatinkamas liudininkas 
nutildytas

Teismo pirmininkas paklausė 
antrąjį liudininką, kurs Kudir
ką gerai pažino, kodėl Kudirka 
norėjo pabėgti iš Sovietų Sąjun
gos. Kai liudininkas atsakė, kad 
Kudirka buvo iki to privarytas, 
pirmininkas tuojau jį sustabdė, 
nebeleisdamas toliau liudyti.

Sovietskaja Litva laivo politi
nis komisaras paklausė Kudir
kos, ar jis būtų siekęs politinės 
prieglaudos Jungtinėse Valsty
bėse, jei būtų žinojęs, kad ten 
negaus darbo arba jei gaus, tai 
turės valyti išvietes?

Kudirka atsakė; “Darbas ne
svarbu. Nėra negarbingo dar
bo, ir jei aš būčiau valęs išvie
tes, būčiau tai daręs gryna są
žine, o tai nėra tas pats, kaip 
tamsta atlieki savo darbą. Jūsų 
partijos narystės kortelė yra tik 
racijų (produktams gauti korte
lė”.

’■ Kudirkos likimas saugumo 
( organų nuspręstas

.< Gegužės 19 dieną prokuroras 
pasakė savo paskutinę kalbą, 
reikalaudamas Kudirką nubaus
ti 15 metų sunkaus režimo dar
bo stovykloje ir sukonfiskuoti vi
sus jo asmeninius daiktus.
- Save gindamas Kudirka pasa
kė:
. . “Tarptautinės teisės požiūriu 
aš nesu kriminalistas. Mano ap
sisprendimas išvykti svetur ne
prieštarauja Jungtinių Tautų de
klaracijai dėl žmogaus teisių, 
net Sovietų Sąjungos konstituci
jai. Dėlto aš skaitau save vi
siškai nekaltu. Tačiau aš žinau, 
kad mano likimas jau yra sau
gumo organų nuspręstas”...

Kudirka nupasakojo, kaip slap 
tosios policijos pareigūnai, kai 
kurie specialiai atvykę iš Mas
kvos, stengėsi jį perauklėti jam 
esant kalėjime. Jam buvo Įkal- Katalikų Bažnyčios paskutines 
binėjama pasmerkti “buržuazinį apeigas.

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

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

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

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

-------- :--------------------------------- f

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VAL ANTINAS
-• ..„..u-.,. .................................................. , ....

p"".. ... . ......  %

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SODYBŲ PIEVELĖS
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

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

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

NAUJIENOS,
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
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nacionalizmą” Lietuvoje ir sve
tur, kas esą ideologiniai paruo
šė jo išdavikystę; jam buvo pri
žadama lengvesnė bausmė, jei 
bendradarbiaus. Bet Kudirka 

I pareiškė, kad jis dėl Lietuvos 
labo išsižada savo asmeninės lais- 1
vės. šešis mėnesius užrakintas 
vienutėje jis turėjo užtenkamai 
laiko apsigalvoti.

Kudirka tęsė: “Pamenu, kai 
aš Vilniuje mokiausi, tai vieto
je vokiečių laikais buvusių dvie
jų kalėjimų, dabar Sovietų val
džioje buvo septyni ir juose bu
vo apie 20,000 kalinių. Tie ka
lėjimai buvo perpildyti iki 1955 
metų. Dar 1950 metais lietuvių 
žmonos su savo vaikais keliavo 
j koncentracijos stovyklas... Sta
lino mirtis išgelbėjo mano tau
tą nuo fizinio išnaikinimo. Ta
čiau tos politikos esmė tebėra 
ta pati.
Sulėtinta mirtis — asimiliacija

“Dabar mums lemta išmirti 
daug lėtesne mirtimi— per asi
miliaciją. Bet mes nenorime 
mirti. Per dešimtį metų mūsų 
“miškų broliai” (Lietuvos par
tizanai) kovojo, tikėdami kad 
Vakaruose mūsų kova yra žino
ma ir remiama nors morališkai. 
Tie, kurie mirė kovoje ar kon-- 
centracijos lageriuose, taip pat 
tikėjo. ( Net valstybės saugumo 
valdininkai prileidžia, kad 50,- 
000 lietuvių partizanų žuvo).

“Drąsiausieji ir ryžtingiausie- 
ji Lietuvos patriotai buvo' fi
ziškai išnaikinti. Tačiau nauja 
gentkartė užaugo, kuri ryžtasi 
eiti savo tėvų keliu. Kai aš at
sisakiau išpildyti valstybės sau
gumo organų norus, jie man gra
sino mirties bausme. Aš tikiu, 
kad tas pažadas bus išpildytas.

‘ “Aš esu tikintis katalikas.
Dėlto, jei aukščiausias teismas 
nusmerks mane mirti, aš pa
prašysiu kunigą suteikti man

“Grąžinkite mano tėvynei, 
Lietuvai, nepriklausomybę”

Prieš pat nuteisiant gegužės 
20 dieną Kudirka pareiškė: “Aš 
nieko daigiau neturiu pridėti 
prie to ką jau pasakiau, tik vie
ną norą, specifiškai reikalavimą 
kaip aukščiausiam teismui taip 
Sovietų Sąjungos vyriausybei: 
aš prašau jūsų, grąžinkite mano 
tėvynei Lietuvai nepriklausomy
bę”.

Pirmininkas: Kaip pats įsi
vaizduoji nepriklausomą Lietu
vą?

Kudirka; “NepriklausomaLie
tuva, mano nuomone, turi su
vereninę valdžią ir nėra jokios 
armijos okupuota. Valdžia turi 
tautinę administraciją^ nuosa
vą sistemą ir laisvą demokrati
nę rinkimų sistemą.

“Kitų kraštų įstatymai tai 
valdžiai nėra privalomi, kaip da
bar čia yra privalomi Rusijos 
įstatymai. Nepriklausoma Lie
tuva nebūtų dominuojama rusų 
kalbos, kaip šiandien yra.

“Aš noriu, kad tokių teismų, 
kaip mano, Lietuvoje nebebūtų”.

Pirmininkas: Ar pats galbūt 
sakai, kad dabartinis teismas 
nėra demokratiškas ir legalus?”

Kudirka: “žinoma, kadangi 
jis vyksta rūpestingai uždangs
tytais langais ir durimis su rusų 
sargyba. Demokratiniame teis
me kiekvienas, kas nori, būtų 
leidžiamas įeiti. Jei aš išdaviau 
savo tėvynę, dėlko jūs bijotės 
išdaviką viešai parodyti? Tegul 
publika pati mane teisia. Deja, 
šio teismo kambarys yra tuščias. 
Be savo žmonos ir kelių čekistų 
(saugumo policijos) aš čia nie
ko nematau, čia dar yra keletas 
sargybinių, bet jie lietuvių kal
bos nesupranta ir jie nežino dėl 
ko mes čia ginčijamės”.

Po trumpo pasitarimo, pirmi
ninkas paskelbė sprendimą: “De
šimti metų griežto režimo sto
vykloje konfiskuojant visą pri
vačią nuosavybę”.

Rusai norėjo išsiųsti
Į beprotnamį 

Išgirdęs toki sprendimą Ku-

Sekmadienį, rugpjūčio 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- 

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

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

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

Kaip nuvažiuoti į NAUJIENŲ pikniką

dirka negalėjo nuslėpti pasiten
kinimo. Jis manė, kad bus su-
Šaudytas.

Tuojau po teismo, valstybės 
saugumo valdininkai paėmė iš jo 
apartmento baldus, kilimą, ra
dijo priimtuvą, viso apie 700 
rublių vertės.

Kudirkos teismo aprašytojai 
savo raportą baigia tokiu prie
rašu:

“Iki šiai dienai Kudirka neži
no, kad jis gyveno grėsmėje bū
ti internuotas psichiatrinėje li-
goninėje. Tačiau jo giminės ir 
pažįstamieji atsisakė pabūgti 
čekistų grasinimų ir pasirašyti 
pareiškimą, kad jis esąs psicho
logiškai nenormalus. Vilniaus 
miesto daktarai, su savo virši
ninku psichiatru Gutmanu taip 
pat nepasidavė čekistų spaudi
mui. Jie Kudirką paskelbė visiš
kai normaliu”.

Sovietų disidentai, turėję as
meninių patyrimų, seniai jau 
tvirtina, kad internavimas so
vietų psichiatrinėje ligoninėje 

Į yra daug baisesnis negu prievar
tos darbai ar kalėjimas...

NE VISI CHULIGANAI
Pasirodęs straipsnelis “Chu

liganai ir visokie banditai par 
kuose” nuspalvina -viską tam
siau, negu yra. Ne visi langai 
Jaunimo centre išdaužyti, ir 
ne visiems šachmatininkams 
bei kortuotojams suskaldytos 
galvos.

Netikslu kalbėti apie “pa
saulio pabaigą’’ dėl vieno kauk 
štelėjimo per galvą. Gal jam 
ir Ireikėjo. O kad išvežė be 
sąmonės, tai ir tai dar nereiš
kia nieko ypatingai tragiško. 
Gal tas tipelis buvo girtas, gal 
jis tik šiaip sau nualpo, o gal 
vėliau visiškai atgijo?

Ir kokio langelio išmušimas 
Jaunimo centre dar nereiškia 
“pasaulio pabaigos” ar žemės 
drebėjimo. Tuo labiau, kad 
niekas nepasako tikrai, kas 
Įmetė tą akmenį ar plytgalį. 
Ir čia šachmatininkai bei cent- 

rėje esantį Bučo sodą, vadinamą 
Willow West Picnic Grounds.

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

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

Kviečiame visus čikagiečius 
atvykti į NAUJIENŲ rengiamą 
pikniką.

Komisija Piknikui Ruošti

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

HANDYMAN
— WANTED — 

Woodworker, mechanically 
inclined. Steady part time 

work.
Phone: MI 2-1576

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKO apylinkėje 
išnomuojamas kambarys 3 aukšte. 
Atskiras įėjimas. Skambinkite 

737-3148.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

PARDUODAMAS mažai vartotas 17 
kubikų šaldytuvas su frizeriu. Skam
binti nuo 5 iki 9 vai. vak. 776-8931.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

SAVININKAS PARDUODA
4 BUTŲ NAMĄ, 

po 5 kambarius, mūrinis gazo šiluma 
ir moderniška virtuvė.

70-ta. ir Washtenaw apylinkėj. 
Skambinkite 
778-7268

DES PLAINES —
’ PARAPLEGICS

This home is for you. By owner. 7 
rm. 3 bdrms., 2 full baths, 2 c.-att. 
gar., cent. air. many extras. Low 40’s. 

Cal for appt. 
827-4019.

DOWNERS GROVE AREA —
BILEVEL, 

brick, alum, siding, 3 bedrooms, cer
amic. tile bath. Hdvvd. firs

S27.500.
Days: 943-1949, 

eve. + wknds: FA 3-1158

ro tėveliai gali būti visiškai 
nekalti. O toks incidentas gali 
atsitikti bet kur ir bet kam. 
Net ir pačiam to straipsnelio 
autoriui A. Baltušiui.

Bendrai tai tik atskiri atsiti
kimai, ir atskirų neatsakingų 
asmenų veiksmai, kurių gal ir 
visai nusikalstamais (krimi
naliniais) negalima būtų pa
skaityti, jeigu žinotume visas 
aplinkybes. Juk esti žmonių 
nesubrendusių, neįstengiančių 
tvarkyti savo jausmus ir nesu
vokiančių realybės. Jie nuolat 
kovoja su juos “persekiojan
čiais” įvairiausiais priešais, 
šnipais ir sekliais. Jiems pasi
vaidena velniai ir visokios 
nečystos dvasios”. Yra praži
lusių moterų, kurioms atrodo, 
kad jas vis sekioja vyra. Yra 
net ir tokių vyrų, kuriems vai
denasi, kad į jų grožį ir cna- 
tas” nuolat kėsinasi net ir ne 
moterys... Tai ar jie gali būti 
pilnai atsakingi už savo veiks
mus?

Aišku, kai kurių nemalonu
mų ir tokie tipai gali sudaryti. 
Bet jie neduoda pagrindo kal
bai apie chuliganų antplūdį ar 
“pasaulio pabaigą”. A. Bajukas

Dėl asmens mokesčių
Illinojaus valst. senatorius 

Thomas Lyons (D., Chicago) pa
sakė, kad jis šio rudens sesijoje 
įteiks legislatūrai bilių, kuriuo 
būtų nuimti asmens mokesčiai 
(personal taxes) nuo visų to
kių dalykų, iš kurių asmuo ne
daro sau jokio biznio. Taigi, bū
tų apdedami mokesčiais tik to
kie daiktai, kaip sunkvežimiai 
(trokai), spaustuvės mašinos 
arba turbininiai generatoriai ir 
pan., jei savininkas iš jų turi 
pajamų, bet nebūtų apdedami 
mokesčiais tokie dalykai, kaip 
pav. turimas arklys, motorinė 
valtis ir t. p. Senatoriaus Lyons 
siūlomas bilius turi galvoje ap
dėti mokesčiais ne asmenis, o jų 
turimus pelno duodančius daik
tus.

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
1971 m. rugpjūčio 15 d. 

BUČO SODh 

Willow Springs, m.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiv Raikia

PAYROLL CLERK 
Light typing and varied duties. 

Small pleasant office. 
MARVEL ELECTRIC CORP. 

3425 No. Ashland 
Chicago, Ill.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM! 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: J
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ' _
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY -
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
INCOME PROPERTY—BY OWNER 
8 apts., 2—4’s. 6—3’s, selected oak 
woodwork. Gd. income Located —> 
45th-Whipple. For appointment 

CALL 847-2352 
After 4 P. M.

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

5 APARTMENTU mūras prie 51-mos 
ir Sacramento.

MODERNUS 12 apartmentu mūras 
63-cios ir Pulaski apylinkėje.

VALGYKLA ir 4 kambariu butas 
prie 51-mos ir Richmond

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4307 So. Kedzie, Chicago .

TEL. — 254-5551

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

VISKĄ apie namus
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

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

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

T I R R A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST.r CHICAGO

Telef. 434-4660

A. & U INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs airtomobilię draudimai.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 40fi5 Arohor, 
Chicago, III. 60632. T.L YA 74980 

' . - ■■ ■. ___ ■ -

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 6^th STREET 

TtU REpublIc 7-1941 
______________________________/

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- j 
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Pitoglof IHImokė- 

|lmo ntyvo*.
J. BACEVIČIUS 

6455 So Kedzie Ave. PR 3-2233
— .

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICI 
TaltAml auto motorai, rfabdHal, 

tuno-up. Ir ♦. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

j MIELA TARP SAVŲ r
TVIRTI DU MŪRAI greta ant pla

taus sklypo duoda po $700 pajamų 
kas mėnesi. Centralinis alyva -šildyj 
mas, daug priedų, maži taksai už 
abu’ $47,900. Artima, patogi vieta.

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

2 BUTU MŪRAS moderniškai Įren
gtas. 2 nauji gazo šildymai, karpetai, 
kabinetų virtuvės, garažas. $29,900.

5 KAMBARIU MŪRAS, kabinetų 
virtuvė, gazu šildymas, karpetah ga
ražas. Arti mūsų ofiso, už $19,000.

SVEIKAS MEDINIS modemus 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 KAME. 15 METŲ MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie; 55-tos už 
Pulaski. $26.800.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdų sklypas ūz 
$10,900. -

Valdis Real Estate •
7051 Ss. 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 Campbell. ;-.2

PUIKUS BUNGALOW, Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave. -- ,;s

MAISTO KRAUTUVE ir 2- butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais Įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
WEST 43 STREĘą 

CL 4-2390 ‘ "

6 BUTŲ MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 547 ir 
Damen apylinkėj. — $38,000.

LABAI GERAS 10 butų mūras, ‘S 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $89,000.

10 BUTŲ, mūras, alum. langai, šiL 
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 sklypas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šflima ga
zu, aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas. Marquette Parke. Tik 
S28.900.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET '

Tel.: 471-0321 •

- SAVININKAS PARDUODA
12 butų moderniai Įrengtų mūrini na
mą 5 metų. Skalbimo mašinos ir 
džiovintuvai, šaldytuvai, oro vėsin
tuvai. virimui pečiai. 15 mašinų vie
ta. Daug visokių patogumų. Š24.000 
pajamų metams. Kaina $176,000.

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

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

Week days 641-5050, eves, call: 
729-0222 — 446-4915

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

Nice neighborhood.

Immediate occupancy. By owner 
Phone KE 9-3077

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramontaa

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus Ir perstatau šernu ti
sų rūšių namo apšildymo pečiui fcr 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 6060©
TEL: VI 7^447

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”


