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SOVIETU m JUNGOS IR INDIJOS SUTARTIS
SOVIETAI ŽADA INDIJAI GINKLŲ, 
TIKISI UOSTU INDIJOS VANDENYSE

NEW DELHI. — Indijos vyriausybė labai džiaugiasi nauja 
20 metų draugiškumo sutartimi su Sovietų Sąjunga, kuris padė
sianti išlaikyti taiką Azijoje. Indiją dabar bus garantuota, kad 
jai reikalingi ginklai ir karinė medžiaga nesustos plaukti, jei 
kiltų karas, kaip sustojo Kašmiro karo metu, kada Amerika nu
traukė ginklų siuntimą abiems to karo dalyviams — Pakistanui 
ir Indijai. Dabar užpuolikai turės gerai pagalvoti prieš puldami

PEKINAS. — Vakar visa Amerikos spauda paskelbė Ameri
kos žurnalisto James Reston, New York Times viceprezidento, 
pasikalbėjimą su Kinijos premjeru Chou En Lai. Pasikalbėjimas 
truko penkias valandas ir buvo įrekorduotas į juostelę, kurią iš
klausęs premjeras- leido Restonui pasikalbėjimo turinį paskelbti. 
Kinijos premjeras pareiškė, kad jis gerbia prezidentą Nixoną už 
nutarimą atvykti į Kiniją, nes Nixonas galėjo ir kitą pasirinkti 
kelią. Pasikalbėjime buvo paliesti įvairūs klausimai, liečia Azijos 
ir Amerikos santykius.

Chou En Lai pabrėžė, kad jam 
rūpi ne vien Indokinijos klausi
mai ar Vietnamo karo užbaigi
mas. Su prezidentu Nixonu jis 
pasirengęs kalbėti apie kintan
čius vaidmenis Amerikos, Japo
nijos, Sovietų Sąjungos ir Kini
jos. Jis išreiškė susirūpinimą 
Japonijos augimu ir stiprėjimu, 
bei jos ambicijomis Korėjoje ir 
Taiwane. Jam rūpi ir sovietų 
kariuomenės stiprinimas Kini
jos pasienyje.

“Mes kinai nebijome atomi
nių bombų, pareiškė Chou. Mes 
esame pasirengę jų puolimui, 
jų planams pulti mus pirmą. 
Tam mes ir statome po miestais 
tunelius, pareiškė Kinijos prem
jeras. Jis pridėjo, kad Kinija, 
norėdama, kad Amerika pasi
trauktų iš Azijos kraštų, laiko 
tai principo klausimu, kad sve
timos kariuomenės neturėtų bū
ti laikomos kitose šalyse, čia jis 
pridėjo, kad Mongolijoje yra sti
prios sovietų kariuomenė? jė- 
gos, kas irgi esą prieš tą patį 
principą. Kinija siekianti,’ kad 
visos svetimos kariuomenės pa
sitrauktų ir įleistų vietiriiams 
žmonėms spręsti patiems savo 
problemas. “Mes nereikalauja
me vien* tik Amerikos jėgų ati
traukimo, bet ir sovietų jėgų...”

Kalbėdamas apie santykius su 
Amerika, Chou pareiškė, kad jis 
nesitiki vienu susitikimu išsprę
si visų klausimų, nes tai neįma

noma, tačiau kontaktuose būsią 
galima surasti kelius, kuriais 
ateity teks eiti problemas spren
džiant. ..

_ Iš pasikalbėjimo atrodo, kad 
. Japonija .yra didžiausias Kini
jos rūpestis. “Japonija gali pa
sigaminti įvairias raketas ir bom 
bonešius. Japonijos branduoli
nės medžiagos gamyba kasdien 
didėja. Ji gauna iš Amerikos 
urano ir jo dabar jau nebeuž
tenka, todėl japonai uraną ėmė 
importuoti iš kitų šalių. Ji ga
li lengvai pasigaminti atominius 
ginklus” — pareiškė premjeras.

Tarp kitų klausimų, Chou pa
reiškė, kad partizaninį karą iš
rado Amerika ir pirmas tokio 
karo vadas buvęs Washingtonas, 
kada 3 milijonai amerikiečių re
voliuciją pradėjo prieš 30 mili- 

’ jonų kolonialinę galybę — Bri
taniją.

Leido eksportuoti 
fabriko mašinas
WASHINGTONAS. — Pre

kybos departamentas paskelbė, 
kad buvo išduoti du eksporto į 
Sovietų Sąjungą leidimai, api
ma mašinas ir įrankius sovietų 
sunkvežimių fabrikui. Jų kai
na siekia 162 milijonus dolerių. 
Dar svarstomas trečias prašy
mas iš Mack Trucks bendrovės, 
kuri pažadėjo sovietų vyriausy
bei pastatyti sunkvežimių fa
briką. Tos bendrovės eksportuo
ti numatomi sunkvežimių dalių 
liejyklos įrengimai kainuos dar 
daugiau.

IŠ VISO PASAULIO

PAKISTAN: DIVIDED NATION

ČIKAGA. — Vandalai, važiuo
dami iškeltu CTA traukinėliu, 
plėšė iš vagonų sėdynes ir mė
tė jas pro langą, kol viena pa
lietė elektros bėgį ir užsidegė. 
Atvykus ugniagesiams ir išjun
gus iš bėgių elektrą, traukinys 
stovėjo tamsoje prie 40 ir S. In
diana gatvių. Kitas traukinys 
užlėkė ant stovinčio ir abiejuo
se 72 žmonės buvo sužeisti, šeši 
vagonai nuėjo nuo bėgių.

ATĖNAI. — Iš Albanijos į 
graikų salą Corfu atplaukė lai
vas su 33 albanais. Jie išplaukė 
ekskursijon, nuginklavo komu
nistus sargybinius ir privertė 
laivą plaukti į Graikiją. Jie visi 
graikų kilmės.

WASHINGTONAS. — Sen. 
Thurmond paskelbė, kad Kuba 
ir Sovietų Sąjunga sulaužė 1962- 
metų susitarimą ir sovietų lai
vai su branduolinėmis raketomis 
laikomi Kubos vandenie."'n

TOKIJO. — šiaurės Korėjos 
premjeras Kim II Sung pareiš
kė, kad prezidentas Nixonas va
žiuoja į Kiniją “pralaimėjusio 
kelionėn su balta vėliava”.

NEW YORKAS. — Valstybės 
sekretorius Rogers įteikė Jung
tinėms Tautoms vieno milijono 
dolerių čekį Pakistano pabė- 
liams šelpti. Tai esąs pirmas 
milijonas pabėgėlių šalpos ka
soje.

Sudane suimta 
dar 2,000 komunistų

KHARTOUMAS. — Sudano 
vyriausybė paskelbė, kad praė
jusią savaitę buvo suimta dar 
700 komunistų partijos “narių, 
daugiausia Mėlynojo Nilo pro
vincijoje, į pietus, nuo sostinės.

Tuoj po nepavykusio sukili
mo prieš generolo Nimeirio val
džią, buvo suimta apie 2,000 ko
munistų, o keli jų svarbiausi va
dai buvo tuoj pakarti. Gyvento
jų didelė dalis pritaria šiam ko
munistų valymui, nes religingi 
musulmonai nekenčia komuniz
mo, kuris skelbia ateizmo prin
cipus ir kovą visoms religijoms.

Sudane registruotų komunis
tų partijos narių buvo apie 6,000 
—didžiausia partija visoje Afri
koje. Su visais rėmėjais ir sim- 
patikais partija galėjo turėti 
apie 40,000.

Sovietų Sąjungos ambasada 
pranešė visiems savo piliečiams 
Sudane neiti iš namų. Sudano 
valdžia painformavo sovietus, 
kad jiems gresia “Sudano liau
dies pyktis”. Apie 150 sovietų 
piliečių šeštadienį išskrido į So
vietų Sąjungą, kartu išsivež- 
dami apie 50 didelių dėžių.

Turint galvoje, kad pernai me
tų eksportai iš Amerikos į So
vietų Sąjunga siekė 120 mil. dot, 
nauji eksporto leidimai smarkiai 
pakels abiejų šalių prekybą.

Pakistanas suskaldytas ne tik geografine, bet ir politine prasme, gavo dar vieną 
smūgį, kai Indija pasirašė 20 metų draugiškumo sutartį su Sovietu Sąjunga.

MASKVA — Sovietų Sąjungoje iš kalinių stovyklos, atlikęs 
bausmę, buvo, paleistas Anatolijus Marčenko; kuris, išgarsėjo 
Sovietų Sąjungoje ir ypač Vakaruose savo knyga-apie gyvenimą 
sovietų. politinių kalinių stovyklose. Marčenko’-buvo paleistas 
liepos 28 J. ir apsigyveno Rytinio Sibiro- mieste-čuhoje, miško 
pramonės centre. Vėliau jis tikisi persikelti gyventi kitur.

Marčenko yra 33 metų vyras, 
bet per tą trumpą gyvenimą jis 
daug metų praleido kalinių sto
vyklose. Jis gimė Sibiro mies
te Barabinske, kur jo tėvas bu
vo geležinkelio darbininkas. Pra
dėjęs darbą žibalo laukuose, Mar
čenko tapo gręžimo grupės for- 
manu. Kartą 1958 metais dar
bininkų stovyklos' barake įvyko 
muštynės, grupė • darbininkų, 
jų tarpe ir Anatolijus Marčen
ko buvo suimti ir išsiųsti į Ka
ragandos kalinių stovyklą atlik
ti trumpos bausmės. Iš čia Mar
čenko pabėgo ir nukeliavo į Aš- 
kabadą, iš kur bandė pabėgti per 
sieną į Iraną. Jis buvo pagautas 
ir nuteistas 6 metais kalėjimo. 
Kaip bėglys iš “socialistinės tė
vynės” jis buvo patalpintas kar
tu su politiniais kaliniais.

Pabaigęs šią bausmę Marčen
ko parašė knygą, kuri rankraš
čio formoje pasklido po Sovietų 
Sąjungą, o užsienyje buvo iš
leista “My Testimony’* pavadi
nimu. Marčenko buvo vėl suim
tas už atvirą laišką Čekoslova
kijos vyriausybei 1968 m liepos 
29 d Jis rašė Dubčekui, ragin
damas jį spirtis sovietų spau
dimui. Už tai autorius gavo me
tus kalėjimo Dar nepabaigęs 
tos bausmės Marčenko buvo vėl 
nuteistas dar dviems metams 
stovyklos už “Sovietų Sąjungos 
šmeižimą”. Mat, sovietai suži
nojo, kad Vakaruose plačiai pa
plitusi knyga yra Marčenkos pa
rašyta.

Toje knygoje Marčenko rašė: 
“šių dienų sovietų stovyklos po
litiniams kaliniams yra lygiai 

tokios pačios, lygiai baisios, kaip 
ir Stalino laikais.“ Kai; kurie da
lykai pagerėjo, kai kurie pablo
gėjo, tačiau visi turi apie juos 
sužinoti. Aš norėčiau, kad mano 
liudijimas apie sovietų kalėji
mus ir stovyklas politiniams ka
liniams atkreiptų kitų šalių pa
žangių žmonių ir humanistų dė
mesį, tų žmonių, kurie užtaria 
Graikijos, Portugalijos, Ispa
nijos ar Pietų Afrikos politinius 
kalinius. Tegu jie pasiteirauja 
pas savo sovietinius kolegas ko
voje prieš nežmoniškumą: Ir ką 
gi jūs padarėta savo šalyje, kad 
neleistumėt perauklėti politinių 
kalinių marinant juos badu?”

Buvęs Britanijos premjera* ir dabar
tinis darbo partijos vadas Harold Wil
son turi rūpesčiu. J it anksčiau pats 
nerijo (vesti Britaniją Į Europos Ben
drąją Rinką, o dabar ftėjo priel (sto
jimą. Tat rimtai suskaldė darbo pir- 

- tijos narluv

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Senatorius Edward Kenne
dy, aplankęs Indijoje esančias 
bengalų pabėgėlių stovyklas, pla
navo važiuoti į Pakistaną, tačiau 
Pakistanas jo nepriėmė. Senate 
jis kelis kart yra pasisakęs prieš 
Amerikos paramą Pakistanui.

♦ Amerikiečių dezertyrų iš 
kariuomenės nuošimtis šiais 
metais pralenkė ir II-jo Pasauli
nio karo dezertyrų skaičių ir 
pasiekė 68,449. Dezertyrais lai
komi tie kareiviai, kurie be lei
dimo pasišalina ilgiau negu 
30-čiai dienų. Iš 1,000 kareivių 
1941 metais dezertyrų būdavo 
62, o šiais metais jų buvo 62.6.

♦ P. Vietnamo prezidentas 
Thieu pasiūlė įstatymą, kuris 
skirtų narkotikų pardavinėto
jams mirties bausmę. Matyt, šis 
įstatymas yra Amerikos spaudi
mo pasėka. Vietname amerikie
čiai įpranta naudoti narkotikus.

♦ So5’ietų “Pravda” rašo, kad 
Kinijos pakvietimas prezidentui 
Nixonui yra smūgis Vietnamo 
komunistams.

Sen. Javits iš New Yorko 
sako, kad šią savaitę meras Lin
dsay paskelbs savo perėjimą iš 
respublikonų partijos į demo
kratų.

♦ Chanute aviacijos bazėje, 
Illinois, susimušė balti karei
viai su juodais ir 10 buvo su
žeistų.

NEW YORKAS. — Sen Hen
ry Jackson, kuris minimas, kaip 
demokratų kandidatas į prezi
dentus, pareiškė, kad demokra
tų partijai gresia kairieji libe
ralai, kurie juokiasi iš darbo 
žmogaus ir pašiepia tvarką ir 
įstatymus.

NEW YORKAS. — Teismas 
pripažino nekonstituciniu New 
Yorko valstijos reikalavimą, kad 
šalpos prašantieji žmonės būtų 
išgyvenę valstijoje bent metus 
laiko.

Indiją, pareiškė Indijos valdžios

Šiaurės Airijoje 
vyksta tikras karas

BELFASTAS: — Britų karei
viams pradėjus be teismų sui
minėti airių katalikų vadus, šiau
rinėje Airijoje kilo tikras karas. 
Gatvėse sustojo judėjimas, dega 
namai ir sprogsta padegamosios 
bombos. Nušauta iš viso 14 as
menų, jų tarpe 1 kareivis, 16 
kareivių sužeisti. Teroristai su
degino daug automobilių ir auto- 
sų. Įmonės uždarytos. Kovos 
gatvėse vyksta ne tik Belfaste, 
bet ir Londonderry, Newry ir 
Fermanagh mieste.

šiaurinės Airijos valdžios įsa
kymas suimti airių vadus su
kėlė kritiką ir britų parlamen
te. Kaimyninės Airijos premje
ras pareiškė, kad protestantai 
šiaurinėj Airijoj parodė, kad jie 
nemoka valdyti.

Protestantai nepatenkinti, kad 
kartu su katalikų vadų suėmi
mais valdžia šešiems mėnesiams 
uždraudė visus paradus ir de
monstracijas. Valdžią puola iš 
abiejų pusių. Darbo partija Bel
faste ragina žmones nemokėti 
nuomu ir mokesčiu.

Prasideda bengalų 
vado teismas

KARACHI. — šiandien Pa
kistane turi prasidėti slaptas 
šeiko Mujibar Rahmano teismas. 
Jis kaltinamas valstybės išdavi
mu ir karo prieš Pakistaną pra
dėjimu. Jam būsiąs paskirtas 
advokatas — gynėjas, tačiau iš 
Rytų Pakistano ateinančios ži
nios sako, kad Rahmanas ad
vokato atsisakė.

šeikas Rahmanas buvo už
draustos Awami Lygos vadas, 
kuri Rytų Pakistane buvo stip
riausia politinė organizacija. 
Bendruose Pakistano rinkimuo
se į konstitucinę asamblėją ta 
lyga laimėjo absoliučią daugu
mą. Kitos partijos ir pati Pa
kistano valdžia neleido asamblė
jai susirinkti. Iš to prasidėjo ir 
bengalų, tos lygos narių, bruz
dėjimas.

Naujas dievaitis 
Šiaurės Korėjoje

MANILA. — šiaurės Korėja 
neįsileidžia žurnalistų iš Vaka
rų pasaulio, todėl apie ją labai 
mažai teskelbiama žinių. Vie
nam Filipinų korespondentui pa
vyko gauti leidimą. Jis lankėsi 
šiaurės Korėjoje ir pastebėjo 
tris dalykus, kurie jam buvo 
naujiena. Komunistinėj' Korė
joje vyksta labai plati namų sta
tyba, labai globojami ir prižiū
rimi vaikai ir labai garbinamas 
š. Korėjos premjeras Kim II 
Sung.

Stalino asmenybės kultas So
vietų Sąjungoje išblunka prieš 
Kim garbinimą Korėjoje. Pa- 

atstovas.

Kalbos, kad Pakistanas gali 
pulti Indiją, nesibaigia. Diplo
matai mato labai įtemptą padėtį 
pasienyje ir Pakistano kariuo
menės ir vyriausybės kritišką 
padėtį. Pakistano valdžia, pa
statyta prie sienos sukilimo Ry
tiniame Pakistane, gali pradėti 
didesnį karą su Indija.

Sovietų Sąjunga jau dabar yra 
didžiausia ginklų Indijai tiekė
ja. Sovietai tikisi gauti Indijos 
pietiniame smaigalyje savo ka
ro laivams reikalingus uostus ir 
bazes. Todėl jie skuba įsigyti 
Indijos simpatijas. Pakistanas 
draugauja su Kinija, o sovietų- 
indų draugyste prilaiko Azijoje 
jėgų balansą.

Indijos premjerė Gandhi savo 
kalboje išjuokė pakistaniečius 
ir jų grasinimus. Atsiliepdama 
į Pakistano prezidento žodžius, 
kad karas gali kilti bet kuriuo 
metu, Gandhi pareiškė: “Tuš
čios statinės garsiai skamba”.

Sovietų-indų sutartis nukreip
ta prieš Pakistaną ir Kinija, o 
tuo pačiu ir prieš Ameriką. Ma
noma, kad ateityje'sovietaiJms 
gerinti savo santykius ir su Ja
ponija, laukdami susitarimo tarp 
Washingtono ir Pekino.

Planuoja Karibų 
federaciją

BRIDGETOWN. — Barbados 
saloje susirinko Karibų salų 
valdžių delegatai svarstyti dar 
karta visu Karibų salų fede
racijos klausimų. Kartą tokia 
federacija buvo įsteigta britų, 
duodant saloms nepriklausomy
bę 1958 metais, tačiau po ketve- 
rių metų ji iširo.

Liepos mėn. septynių Vaka
rų Indijos šalių vyriausybių 
galvos aptarė federacijos planus 
ir nutarė pamažu, atsargiai ban
dyti ieškoti , politinės jungties. 
Federaciją nelengva įsteigti, nes 
didžiosios. salos, kaip Barbados 
ir Jamaica neatvyko į pasitari
mą.

Buvusioje federacijoje buvo 
10 britų kolonijų su 3 milijonais 
gyventojų. Jų tarpe ir dabar 
veikia bendroji rinka, prie ku
rios prisidėjo Domininkonų res
publika ir Gvijana. šiuo metu 
federacijos planuotojai yra vi
si anglų kalbą vartojantieji Ka
ribų salų gyventojai, tačiau 

ateityje, galimas daiktas, bus 
bandoma į federaciją įtraukti ir 
ispanų bei prancūzų kalbas var- 
tojančias valstybes.

veikslai, knygos, lapeliai, muzie
jai, statulos, portretai visur tu
ri Kim nuotraukas. Kur jis lan
kėsi, sėdėjo, kalbėjo, visur sto
vi paminklai: kėdės, stalai, lėkš
tės, iš kurių valgė ir t. t. Kim 
vienas laimėjo karą prieš Japo
niją, vienas laimėjo Korėjos karą 
Darželiuose ir mokyklose vaikai 
dainuoja apie Kim dainas, žino 
ne tik jo paties žygius, bet gar
bina jo tėvą ir motiną, jo brolį 
jo senelius ir prosenelius.



A. V. GAJUS

SAULĖTOS ATOSTOGOS PRIE WISCONSIN) 
EŽERŲ HARRIS-VILLA VASARVIETĖJE

Vasarai jau daugiau kaip įpu
sėjus, visi, kurie dar neturėjo 
atostogų, skuba jas gauti iš dar
boviečių. Skuba, kad galėtų iš
trūkti iš dulkėmis ir dūmais skęs
tančių miestų kur nors prie eže
rų. Ir 99 kelias iš Čikagos dul
ka ir kvepia vairuotojų mašinų 
prakaitu ir benzinu. Daug sku
bančių ir į Harris-Vila Rudenų 
vasarvietę. Ir atstumas nuo či-

tam reikalui ceremonijomis: su 
žvejojimo konkursu. Konkurso 
sąlygose buvo numatyta: geg. 
8 dieną, 6 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro, kas vasarvietės ežere 
pagaus didžiausią lydeką, gaus 
vieną nemokamą savaitę atosto
gų vasarvietėje. Kas bus toks 
laimingas ir pagaus didžiausią 
žuvį angliškai vadinamą bass, 
tas gaus nemokamai dviejų die-

kagos nedidelis, tik vos apie 200 nų savaitgalį. Ir kas bus suma- 
mylių. Užtenka 4-5 valandų lai
ko ir automobiliui su vėjais ne
lenktyniaujant.

Ir gražūs vaizdai atsiveria, ar
tėjant prie vasarvietės. Kaž
kaip atrodo panašu į Zarasų eže
rų kraštą. Vis nedidelės kalvos, 
miškeliai, ežerėliai, žavu taip 
akiai ir taip lengva laukų eteriu 
plaučius atgaivinti. Gražią va
sarvietę Rudėnai iš Mikučio įsi
gijo. Tenka pastebėti, jog ir 
vasarojimo sezonas čia anksti 
buvo pradėtas, net gegužės 8 d. 
Ne tik anksti, bet su deramomis

PRANAS REMEIKIS,

nūs pasigauti didžiausią iš ne- 
perdaug didelių užaugančių 
“bluegill”, tas gaus pačią malo
niausią premiją — vyno bonką.

Tegu atleidžia dievai ir skai
tytojai, kad paskutinių premijų 
žuvų vardus neparašiau lietuviš
kai. Tai atsitiko todėl, kad se
nieji mūsų dievai nebuvo tokių 
žuvų įveisę pas mus vandenyse. 
Tad, kai tokių žuvų nebuvo, aiš
ku, jos negavo vardų nė per Jo
gailos ir Vytauto krikštą Lie
tuvoje. z

To paskelbimo užteko, kad žve
jus atviliotų prie jų vasarvietės 
ežero. Suskrido, suvažiavo iš 
Čikagos ir apylinkės žvejų gau
siai. Vien sąrašuose įsiregistra
vo daugiau per 30 meškerioto
jų. Kur tik užkliūva akių žvilgs
nis, vis matai ežere plūduriuo
jančią valtį. Ežero vilnys mir
guliuoja, o žvejai ir valtys kaip 
sustingę kantriai tyko savo lai
mikio. Slenka valandos, o stam
biosios žuvys vis nekimba, ma
tyt, galvodamos, tegu mažiau
sios pirma pasisotina apgaulin
gu meškerės kabliuku, Vargs
ta žvejai, savo laime patikėję ir 
-su‘ puikiais meškerkočiais užsi
moję.

Jau saulė svyra į vakarus, prie 
kranto renkasi visi vaikai, mo-
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Žemės ūkio departamento veterinorius dr. Lloyd Weldon paima 
jauno arklio kraujo pavyzdį, ieškodamas arkliy miego ligos bacily.

Harris Vilta vasarvietės meškerioji- terys, seni ir šlubi, laukdami ty- 
liai laimingųjų. O jų vis nėramo čėmpijonas, su savo laimikiu 

7 svaru lydeka.

ir nėra. Žuvys, kaip susitarusios, 
nekimba už kabliuko. Giedriau
siai nusiteikęs jaučiasi A. Rim
kus, tikėdamasis, kad bus suga
vęs pačias didžiausias žuvis pir
mai ir antrai vietai laimėti. Bet 
dėl nesėkmingos dienos meške- 
riojimui sutariama pratęsti lai
ką ir kitai dienai iki pirmos va
landos dienos. Sutinka ir Rim
kus savo laime pasitikėdamas, 
lyg būtų iš anksto su žuvimis 
gerą sandėrį padaręs.

Nelinksmai eina ir kita diena 
meškeriotojams; Visų veidai 
apsiniaukę. Tik vienas Rimkus 
šypsosi, rodos, jau būdamas už
tikrintas, nes kas gali atsirasti,

Ši atstovavimo pferogatyva 
tik jai priklauso.

Kodėl?
Todėl, kad ALTas yra su

darytas iš Amerikos piliečių 
:lietuvių ir yra junginys dauge
lio organizacijų. Šis organiza
cijų atstovų junginys yra sa
voje valstybėje, Amerikoje.

Pasižiūrėkime, kas yra Lie
tuvių Bendruomenė. Pirmiau
sia, ji neatstovauja Amerikos 
piliečių lietuvių. Ji yra viena
lytė organizacija. Jos svar
biausias tikslas yra rūpintis ir 
puoselėti lietuvių kultūrą.

Jei Lietuvių Bendruomenė 
ir būtų priimta į ALTę, tai ji 
galėtų atstovauti tik savo or
ganizacijai. Būdama . ALT© 
junginys, negalės .ALTui jo
kių nurodymų bei LB nutari
mų duoti, nes visi nutarimai 
yra daromi organizacijos jun
ginio atstovų daugumos. :

Lietuvių Bendruomenė, paji 
viena negali atstovauti Ame
rikos piliečiams lietuviams,, eo 
Ipso ji negali atstovauti jų 
Amerikos valdžios įstaigose. 

- Todėl Lietuvių Bendruome
nė turi liautis kelti išeivijos 
lietuvių tarpe nesutarimus: bei 
ginčus. Ji turėtų dirbti ir vyk
dyti Lietuvių Bendruomenės 
Chartos nustatytų tikslų įgy
vendinimą. . U;

Algirdas Budreckas

ATSTOV AVIMAS 
PRIKLAUSO ALTUI

i plaukdamas nepamiršo pasiimti 
gelbėjimosi plūdės, guminės pa- 

! galvėlės, kas taisyklėse žvejams 
yra būtina. Vincas yra buvęs Lie- 

j tuvoje matematikos dėstytoju.
Jis galvojo; kad žvejui juk už
tenka laivelio ir žuviai ištraukti 

i — meškerės. Bet čia taip ge
rai neatsitiko. Prie jo kaip ty
čia priplaukė žvejų tikrintojai, 
ežerų inspektoriai.— Pas juos 
tai jau matematiškai apskaičiuo
ta. Neturi tos plūdės — tai ir 

I mokėk 25 dolerius. Gerai suši- 
I lo, kol atsiprašė, bet reikėjo grįž- 
| ti į krantą ir taip dėl to-palaido
ti ir viltį gauti čempiono vardą 
su didžiausiu dienos laimikiu.

Čikaga duoda gausų derlių Ru
denų vasarvietei Harris-Villa.

I čia gali dažnai pamatyti nema
ža čikagiškių: J. Vyšniauską, 
Bruno Dabkų, mbk. Kaminską, 
Eigelį, P. Remeikį, Joną Stui- 
kį, Liudą Stuką. Kalbant apie 
du pastaruosius, tenka pasaky
ti, jog tai abu aistringi meške
riotojai. Jonas Stuikis net tu
ri įsigijęs motorinę valtį, kuri 
mirksta vandenyje, laukdama jo 
atvykstant savaitgaliais. Vasa
ros atostogas čia praleidžia kar
tu ir jo duktė Liuda. Apie Liu
dą Stuką užsiminus, reikia pasa- 
kyti> jog jis toks nuo savo gimi
mo. Jis rengėsi riet būti jūrinin
ku. Lankė jūrininkystės mo
kyklą, paragavo ir sūraus jūros 
vandens, bet apystovoms taip 
susidėjus, ne nuo jo pareinan
čių aplinkybių, netapo plačiųjų 
vandenų kapitonu. Bet jis vis 
laikosi prie vandens net ir dar
be Amerikoje. Pirma su Mėta 
18 kolonijos užeigoje, dabar jau 
laiko arti dešimties metų užeigą 
ties Halsted’ir 32’gatvės kam
pu. Bet ir plačiųjų vandenų 
aistros nėra išsižadėjęs. Jau vi
sus Čikagos ežerus, tur būt, yra 
apvažinėjęs žuvaudamas. Pas jį 
tokia- žuvavimo aistra, kad net 
dažnai savaitgaliais, vasaros me
tu, uždaro užeigą ir važiuoja

Kad Lietuvių Bendruomenė 
gali ir turi teisę rūpintis Lie
tuvos laisvinimo reikalais yra 

i 

neginčytinas dalykas, šis taip 
svarbus išeivijos 'lietuviams 
reikalas privalo rūpėti ne tik 
jai, bet ir kiekvienai lietuviš
kai organizacijai ar draugijai. 
Vienintelis lieka klausimas, 
kam priklauso atstovavimo 
prerogatyva? Juk negali tuo 
pačiu laiku varstyti Valstybės 
Departamento ar Amerikos 
vyriausybės įstaigų duris kiek 
viena lietuviška organizacija.

Tai, kuri gi organizacija tu
ri tą atstovavimo, prerogaty
vą?

Atsakymas yra ALTas, nes

SKAITYK IR KITAM PATARK 
skaityti Demokratinį į 

DIENRAŠTĮ. .’NAUJIENAS^ S

kur nors ant ežero paplūduriuoti 
valtyje.

Baigiant tenka pastebėti, jog 
Rudėnui, perėmę vasarvietę, da
ro daug pagražinimų, pagerini
mų vasarotojams. Išžvyravo ke
lius, takus, iškirto paežerės krū
mokšnius. Praplatintas apšva
rintas maudymosi baseinas prie 
ežero. Atnaujinamos vasaroto
jams patalpos, ir atliekama daug 
kitų pagerinimų. Ir maistas ge
ras, daug šviežių produktų pa
naudojama iš nuosavaus ūkio, 
esančio prie vasarvietės. Ir kai
nos prieinamos, maistas ir kam
barys nesiekia nė dešimties do
lerių parai.

Jis turi ir labai gerą sau tal
kininką pasirinkęs, tai Klemą 
Jasaitį. Tai labai malonus, rū
pestingas, visada besišypsąs vy
ras. Vasarotojams tai kaip pa
ties Dievo atsiųsta palaima, kaip 
barometras. Ne tas, kuris tik 
orą' nuspėja, bet kur, ir karia 
kokios žuvys kurioje vietoje lai
kosi, 'kada ir kaip jas galima 
pagauti. Pas jį kaip meškerioji
mo mokykloje, gali žinių pasi
semti glėbiais.

kuris galėtų jį nukonkuruoti. Ir 
taip vienas po kito slenka lai
veliai prie kranto. Smalsiai se
ka žiūrovų akys, kai pagautas 
laimikis. sveriamas svarstyklė
se. Ir jau atrodo, jog tikrai lai
mėtoju bus A. Rimkus.- Jis turi 
pagavęs lydeką keturių su puse 
svaro ir virš keturių bassą. Bet 
vienas laivelis .vis dar plūdu
riuoja ežere. Jau tik penkios mi
nutės liko laiko, kai jis pasiju
dina ir prisiiria prie kranto. Iš 
to laivelio išsirito linksmai be- 
sišypsąs J. Vyšniauskas; temp
damas su savim sunkią naštą. 
Kai jis padėjo ant svarstyklių, 
ji svėrė virš penkių svarų, ir jis 
tuo pačiu tapo pirmos vietos- lai
mėtoju. Rimkaus veidas kiek 
apsinaukė, bet antroji vieta tu
rėtų tekti jam už bassą.. Bet ir 
čia jį pritrenkė, vienas, meške-- 
riotojas. Jonas Stuikys staiga, 
kaip iš po žemės, prabilo: “Pa
laukite, vyrai, ir aš kai ką tu
riu parodyti”. Ir jis iŠ. žuvinin
ko dėžės ištempė stambų bassą. 
Kai padėjo ant svarstyklių,-jis 
svėrė penkius svarus, o Rim
kaus tik virš keturių. Dabar jau 
Rimkus pasišalino'visai rūška
nai nusiteikęs.' Trečioji vieta 
atiteko Pranui Remęikiui.

Dar kartą žvejai rungėsi kapų 
puošimo dieną' dėl- vasarvietės 
meškeriotojų čempiono vardo. 
Tada vasarvietės čempionu liko 
užpelnytai Pranas Remeikis, pa
gavęs septyniųsvarų lydeką. 
Reikia pastebėtų* jog stambių 
žuvų pasigavime jam jau ne pir
mas kartas.- Pranas Remeikis 
ir iš išvaizdos1 stambus vyras. 
Jam, tur būt, atrodo, kad su 
smulkia žuvimi nėra ko daugiau 
laiko gaišinti. Jei jau griebti, 
tai pačią stambiausią. Ir tikrai, 
neretu atveju jam pavyksta ne 
vieną stambią žuvį pagauti.

Dėl čempiono vardo tada run-^ 
gėsi ir ne taip paslankus prie 
žuvavimo Vincas Urbonas, šį
kart į rungtynių lauką ežere sto
jo su dideliu užsidegimu. Iš-
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A lot of
rugįpiūčio 15 dieną,

BUCO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

1739 So. Halsted Street

> at
fe 1 ars

for E Bonds, when held to 
maturity of 5 years, 10 months (4% 
the first year). That extra ^%, 
payable as a bonus -at maturity,

June 1, 1970... with a comparable 
improvement for all older Bonds.

•The Payroll Savings Plan. A great 
way to save a little here, a little there 
2nd end up with a bankroll.

Boods are safe. H stoka, or 
ee replace them. When needed, .they can be į 
cached at your bank. Tax may be deferred ♦

No*1 Baris pay aboois ai maturity.

Chicago, Ill. 60608

Maltos naujas prwnjeras Oom Min* 
toff uždraudė brity ir Nato karo lai* 
vams lankytis Maltos uostuose. Jis 
siekia ii Britanijos daugiau paramos) 
ir nuomos už bazas ir sandėlius Mal-I 

toja. .

M&UJI

PIKN
BUS įdomi programa, gera muzika šokiams,

VISĄ LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPIŪCIO 15 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ
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KAS TIE “GYVIEJI NABAŠNINKAI?”
LAISVOJI TRIBŪNA

Liepos 9 ir 10 d. d. Naujie
nų dienraščio Laisvojoj Tri
būnoje pasirodė stambia ant
rašte straipsnis "Palikime ra
mybėje mirusius, prikelkime 
gyvuosius nabašninkus”. Te
gul man bus leista tą straipsnį 
panagrinėti taip pat Laisvojo
je Tribūnoje.
A Ar mes paliksime mirusius 
ramybėje, ar ne, vistiek juos 
globia amžinoji ramybė ir že
miškieji reikalai jos nebesu- 
drums. Sena patarlė sako, kad 
apie mirusius kalbėti reikia 
tik gerą, arba nieko. Tačiau 
istorija nutylėti negali nei ge
rųjų, nei blogųjų darbų, pada
rytų praeityje. Būdama vien- 
šališka ji neatliktų savo pa
skirties.

Antano Pilonio “gyvieji na
bašninkai" yra savo rūšies 
mįslė. Pirmiausia, kas yra na- 
bašninkas? Jaunajai kartai ne
žinomas barbarizmas. Man
ding, ne visi -ir viduriniosios 
kartos lietuviai supranta šį ar
chaišką išsireiškimą. Jeigu 
“nabašninkai” lietuviškai rei
škia numirėlius, tai ir kabutė
se rašomi tokie negali reikšti 
tikro gyvumo, veiklumo, jud
rumo ir būti pajėgūs aliar
muoti, trukdyti, triukšmauti 
minias kurstyti, visuomenę 
skaidyti, apie ką sofizmais 
verčiantis A. P. prirašė per du 
Naujienų numerius, liesda
mas lietuvių katalikų deda
mas pastangas atgauti savo tei

sės šv. Kazimiero kapinėse.
Iš to tenka padaryti išvadą, 

kad “gyvieji nabašninkai” yra 
tie, kurie sustingę savo amate, 
kad ir akademinio lygio, žino 
ir seka kas liečia jų profesiją, 
atseit — iš ko duoną valgo, bet 
nepastebi gyvenimo jo įvairia
spalvėje dimensijoje, nes ap
siriboja vienos pakraipos 
spauda, o ir iš viso mažai te
skaito. Pasaulinė literatūra 
yra toli nuo jų, todėl trūksta 
vispusiško išsilavinimo pažin
ti tautas, dideles ir mažas, jų 
praeitį, dvasinio išsivystymo 
lygį bei įvertinti jų išlikimo 
aspiracijas, net ir įsijausti į 
savo tautiečių poreikius.

štai vienas pavyzdys: gegu
žės 16 d. š. m. lietuvių šv. Ka
zimiero kapinių sklypų savi
ninkų draugijos susirinkime 
Gage Parko salėje, atėjęs vie
nas šios draugijos veiklos opo
nentas turėjo tikslą įtikinti su
sirinkimą, kad lietuvių kova 
už savo kalbą ir laidojimo pa
pročius kapinėse yra bergž
džia. Tačiau argumentą tetu
rėjo tik vieną — “mažuma”. 
Girdi, lietuviai, šiame krašte 
būdami mažumoje, nieko at
siekti negali.

Kad ir kaip susirinkimo va
dovybė buvo linkusi išklausy
ti p. Jerome pranešimo ir pra
šė salės dalyvių leisti kalbėti, 
tačiau visi buvusieji griežtai 
pasipriešino tokiam žmonių 
vertinimui — pagal kiekybę,

Skiepai vaikams visada yra nemalonus pergyvenimas. Trys ispanai 
berniukai tik ką gavo skiepus nuo choleros, kuri buvo prasidėjusi 
netoli Saragozos miesto. Iš berniukŲ veidy matosi, ką jie apie 

skiepus galvoja.

tartis viešuose susirinkimuo
se. Koks buvo masinis rinki-: 
masis i posėdžius ir kiek išgir
sta pavienių skundų, viskas 
buvo aprašyta Naujienose. Tiki 
vienos “nusenusius inolert lėsMi i 
menamai “istorija” užkliuvttj 
ponui A. Pilioniui, nuėjusios] 
pas savo kleboną prašyli leis
ti palaidoti vyrą be “kablio”. 
Ji ne tik kad nieko neatsiekė,J 
bet buvo išvaryta, šitokį savo-Į 
joj draugijoj laisvą pašnekesį 
autorius vadina šmeižtu, bet 
Jokių įrodymų nepateikia, 
kad “nusenusi moterėlė" kal
bėjo netiesę. Tik kaltę prime
ta “kurstymo vadam”, pamirš
damas, jog gyvename ne 
vadystės šalyje, bet laisvo žo
džio, laisvos spaudos ir paga
liau laisvos kūrvbos demokra 
tinėje valstybėje.

1 " 1 . .. '■ ........ ą
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Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų

- ' Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
_ j viršeliais $10.00, inkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori- 

~ jos Draugija.
“Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 

■ lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
nyčios. įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški, chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 

z jos. Duoti dokumentuoti katalikišku, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų nrvanirarajų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban?

' kai ir kt ' _
’' - ‘ Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 

Orderį - .
-t-' • ■ ' ''I

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS

E
* -~ vardu ir pasiųsti:
-i j 1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608.

......... ’ " ^TTilIi II iHlllį I n IFTW IIMIl III II U IIJ ~ -

j: KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
-oi ■ i j. - — Sek pasaką, mamyte.

Apie senus laikus, 
v<- • • • •' • Kai aitvarai ir laumės

.Įįl . . Skrajojo po laukus...
S. Petersoniene

^.’5' Z" ' u . , ’ , lįs _
-4 Jp. Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
ufrkštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
•tretzs bei jaunimui:

T. N.' Butkienė. VELYKŲ. PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY- 
NŲ KĖS/34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

k Vende Frėnklenė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psty gra
žus leidinys. $1,50.
V 3. A. Giedrio*, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kėvičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80. -

4. StMė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu žemėje. Labai gražus leidinys, 
didtiio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 doL

’ B. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
' 6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

salimui. DaiL A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psL Kaina 4 doL

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vėlini nu; iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota daiL Z. Sodeikienės. 
pMelin formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00.
k; 8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmaL 

Ėlluoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo 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.

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

ne pagal kokybę. Sugavęs pro
tarpį tylos, oponentas ir vėl 
bandė įtikinti, kad, esą, nors 
visi lietuviai susijungtų, šioje 
byloje, vis tiek jie būsią mažu
ma ir dėl to nieko nelaimės. 
Nenuostabu, kad dėl tokio įžei 
dimo gilo triukšmas salėje, kol 
tik p. J. neišnyko iš akių.

Ar iš to nepaaiški žmogaus, 
kad ir inteligento, ignorancija, 
niekinant seną su garsia pra
eitimi tautą, kalbančią tokia 
kalba, kuria domisi moksli
ninkai ir kuri vra dėstoma 
universitetuose. Ir čia, igno- 
rantų nuomone, didžiulėje J. 
A. V-bių šalyje, kuri susideda 
kone iš visų pasaulio tautų ir 
rasių, lietuviai kaiįrmaža tau
tinė grupė turi atsisakyti savo 
kalbos, kultūros; ii* tradicijų. O 
tačiau sąmoningi lietuviai ne 
tik per chorus — dainas ir mu
ziką; ne vien lituanistinių mo
kyklų, tautinių šokių dėka 
bei per spaudą siekia išlikti 
dar ilgai gyvais.

Kitu geru pavyzdžiu gali pa
tarnauti liepos 22 d. Naujieno
se tilpęs straipsnis “Apgailėti
nos nesąmonės”, kuriame pir
štu prikišamai nurodoma, 
kaip organizacijų vadovai bei 
visuomenės ryškieji šulai ne
susivokia partijų, fraternali- 
nių organizacijų bei kultūri
nių sąjungų kompetencijose, o 
taip pat ir demokratijos esmė
je. Kaip tokius pavadinti, “gy
vaisiais nabašninkais” ar tik 
ignorantais?

Kaip ignorantai vertina 
žmogų, pasako pats straipsnio 
autorius A. P. Jis rašo: “Labai 
liūdna, kad L. B-nės Chicagos 
Apygardos pats vyriausias va
dovas įsipainiojo į tokį kont
roversini veikimą .. Ir kovo
jamas tas asmuo, kuris pa
čiam pirmininkauj'ančiam yra 
davęs rekomendaciją ...”

Taigi, gavai rekomendaciją 
ir žinok kam pritarti, nesvar
bu tiesa. Džiugu yra žinoti,

kad turime garbingų su sąžine 
lietuvių, nesusiniekinusių dėl 
karjeros ar turto. Teisingai 
autorius pageidauja, kad toks 
asmuo turėtų pažadinti “gy
vuosius nabašninkus”.

Teisindamas kapinių admi
nistraciją, Pilionis, nors ir ne
pritaria laidojimo irkabliui”, 
tačiau nurodo, jog techninės 
priemonės esančios būtinos, 
nes karstas su cementine dėže 
sveriąs dvi tonas, ką grabne-, 
šiai nepakeltų. Vargu atsiras
tų bent vienas, perskaitęs šį 
teiginį, kuriam nekiltų klausi
mas: o kaip iki šiol pakėlė? 
Pagaliau, juk lietuviai dar ne- 
išsigimė į liliputus.

Paskirai išdėstęs kas atlie
kama pagal’lietuvių laidojimo 
paprotį, A. P. teigia, kad vis
kas, ko buvo norėta ir reika
lauta, jau yra laimėta. Tuo pa
čiu ir pasako, jog buvo ko rei
kalauti ir siekta ne be reikalo. 
Tik pastangas atsiekti, kas lie
tuviams buvo brangu — kalba 
ir tradicijas, autorius pravar
džiuoja aliarmu, triukšmavi- 
mu, kurstymu. Bolševikai pa
sakytų, kad lietuvių jaunuo
menę, subruzdusią protestuo
ti prieš tautiečio Simo Kudir
kos laisvės gavimo pastangas 
sužlugdymą, sukurstė “buržu
aziniai nacionalistai”. Juk tai 
patogiausias pasiteisinimas. O 
tačiau, kai atsiranda gyvybi
nis reikalas kovoti, užtenka 
tik vieno mosto bei žodžio ir 
teisybės ieškotojų atsiranda 
masės. Taip yra ir su šv. Kazi
miero lietuvių kapinėmis.

Po to kaip nei kapų admi
nistracija, nei arkidiocezija 
neišklausė lietuvių ^prašymo 
palikti kapines lietuviams su 
buvusia tvarka ir papročiais ir 
ignoravo net pakartotinus 
maldavimus, lietuviai buvo 
priversti burtis į draugiją ir

čia yra legalizuota ir kita 
priemonė ‘ protestui pareikšti
— demonstracijos. Komitetas 
lietuvių pasauliečių Šv. Kazi
miero kapinėse teisėms apsau
goti, po didžių pastangų šį tą 
atsiekęs, tačiau ne viską, bu
vo priverstas šaukti sklypų 
savininkų bei prijaučiančhj 
susirinkimą pasitarimui, kur 
ir buvo nutarta piketuoti kar
dinolo rūmus. A. P. .vadina tai 
šauksmu, minios kurstymu, 
bet nei policija, nei vietos laik 
raščiai šito nematė ir negir
dėjo. Atvirkščiai — demons
tracijos buvo pripažintos kul
tūringomis.

Baigdamas savo ilgą rašinį 
A. P. siūlo išaiškinti, kas yra 
tikrasis kapų savininkas Baž
nyčios ir valstybės teisėje. Pa
gal praeito šimtmečio pra
džioje Vatikane įvykusio eku
meninio susirinkimo nuosta
tus, Bažnyčia yra valdoma 
dvasiškuos, bet su tikinčiųjų 
pasauliečių dalyvavimu. Tas 
pats ir su kapinėmis. Logiškai
— kas išlaiko, kas remia lėšo
mis, tas turi teisę ir adminis
travime dalyvauti.

Bet ir vienai dvasiški jos hie
rarchijai valdant su visomis 
teisėmis, argi derėtų savo lė
šomis kapines įsigijosios tau
tinės grupės diktatoriškai pa
neigti gimtąją kalbą ir laido
jimo . papročius, dargi tokios 
tautos mirusiųjų vietą sutryp
ti, kuri grožėjosi meniniais 
paminklais ir antkapiais, žy
dinčiomis gėlėmis bei pasižy
mėjo švara ir tvarka. Be to, ir

Dr. Aldona Šliūpaitė] 
susilaukė 85 m. amž. I

Ji yra plačiai žinomo visuo
menės veikėjo dr. J. Šliūpo vy
riausioji duktė. Asmenis, kurie 
tokio amžiaus sulaukia, negali
ma skirti prie fiziškai pajėgiau
siųjų, bet A. š. savo kasdieniš
kus reikalus susitvarko be kitų 
pagalbos ir patarnavimų.

Kada savo mintimis užkliūna 
už gilios praeities svarbesnių 
įvykių, paėmus plunksną užra
šinėja, kad dar kartą juos gi
liau galėtų pajusti ir iš naujo iš
gyventi.

Dabartinė jos gyvenvietė yra 
Santa Monica, Calif.

Liepos 26 d. artimesnieji jos 
kaimynai atrado laisvą valan
dėlę ir gražus jų būrelis be di
delių formalumų solezantę nu
stebino, kada vienas po kito su
gužėjo į jos apartmentą. Nesu- 
nešė vertingų dovanų, bet susi
rinko kupini nuoširdžiausių lin
kėjimų, nes dr. šliūpaitė sugeba

labai malonia, su savo kaimynais 
ciu ji gyvenu juu 

keturi metai ir ypatingų nusi- 
skundimų neturi, bet jos norai 
dar stipriai sparnuoti: ji dar 
turi platesnių užsimojimų. Daž
nai prisimena New Yorką, kur 
ji ilgai gyveno ir savo profesijo
je dirbo. Ji turi tvirtą norą tą 
ilgą kelionę padaryti ir jaunys
tės dienų takais pavaikščioti.

A. Šliūpaitė yra po tolimus 
kraštus keliavusi. Ne iš prie
vartos, bet savo laisvu noru yra 
pasiekusi Japoniją, tolimąjį Ru
sijos Sibirą ir, žinoma, savo tė
vų tėviškę — nepriklausomą Lie
tuvą.

Savo tėvo paskleistomis idė
jomis ji labai didžiuojasi ir ap- 

I gailestauja, kad dažnais atve- 
i jais tos idėjos buvo klaidingai 
suprastos ir neįgyvendintos.

Jos kaimynų nuoširdžiausis 
linkėjimas, kad dr. Aldona dar 
ilgus metus išliktu geroje svei
katoje. P. V.

sumaišyti (kaip norėta) su 
kitų tautų bei rasių mirusiai
siais. Tam tikslui buvo ir ka
pinių vardas sutarptautintas. 
Argi tai ne skaudu?

Taigi, šis tas yra atsiekta, 
bet kol Komitetas ar sklypų 
savininkų draugijos valdyba 
negaus iš Kurijos raštiško pa
žado lietuviams laidotis lie
tuviškai ir su savo papročiais, 
kova bus tęsiama.
Bruzdelninkas

Kaip drambliai miršta
Keliaujančiam fotografui H. 

Mundzigow pasisekė nacionali
niame Serengeti parke Tanzani
joje, Afrikoj, matyti ir nufoto
grafuoti dramblio mirtį. Tatai 
įvyko džiunglės sunkiai prieina
moje gilumoje. Labai serganti 
dramblio patelė buvo plačiu ra
tu apsupta savo bandos narių ir 
kai ji pagaliau sugriuvo, dram
bliai savo straubliais bandė ją 
atstatyti į kojas, bet matydami, 
kad nebegali stovėti liko prie jos 
stovėti, kol tik dramblė tikrai 
buvo nebegyva.

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 Į 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų Išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

today's FUNNY

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslu. Kaina S2.00.

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

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

Seki ar Money orderi tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 00608 Tade/i FUNNY ’riU pm- $1.00 for 
eoch origmd *fmyM »«ed. Send 009$ 
♦n: Te&w'f FUNNY, 1200 Wttt 7M 
SU OmUd, Obe 441IX

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupyme Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 

k 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.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

J _ NAUJIENOS, CHICAGO S, ILU — WEDNESD^ AUGUST 11, 1971
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Pabandykite atkelti vartus...
Prieš 31 metus, 1940 metų rugpiūčio 3 dieną, Motie

jus Šumauskas atvežė į Maskvą prašymą, o P. Zibertas, 
papasakojęs, “kaip lietuviai nuvertę išnaudotojų val
džią”, paprašė žodžiu priimti Lietuvą į Tarybų. Socialis
tinių Respublikų Sąjungą. Maskvoje buvo sukviestas 
specialus Sovietų Sąjungos aukščiausias sovietas, kuriam 
kalbas pasakė Justas Paleckis, Salomėja Nėris, M. Mic
kis, P. Zibertas ir P. Petrauskas. Be jau minėtų asmenų, 
Maskvon nuvažiavusioje delegacijoje buvo gen. V. Vit
kauskas, Petras Cvirka, Antanas Venclova, Liudas Gira, 
K. Didžiulis ir kt. Viso — 20.

Trumpą kalbą pasakė ir Antanas Venclova, kvislin- 
ginis to meto švietimo ministras ir vadinamo “liaudies 
seimo” narys. Jis tarė:

“Laimingiausia mums /šių metų rugpiūčio mėnesio 3 
diena. Ši diena laimingiausia yra ne tik man, bet ir 
visai mano ilgus metus kančių išvargintai tautai. Šian
dien gali džiaugtis visi tie, kurie niekuomet nesiliovė 
tikėti gražia Lietuvos ateitimi, kurie visuomet tikėjo
si, kad Lietuva bus laisva.”

Venclova turėjo kuo džiaugtis. Jis tapo pirmu “tary
binės” Lietuvos milijonierių. Kiti kalbėdavo ir rašydavo 
veltui, bet Venclova reikalaudavo atlyginimo už kiekvie
ną žodį. Okupantas noriai jam mokėdavo, kad tiktai jis 
kalbėtų. Kiekvienam buvo aišku, kad sovietų karo jėgos 
ir policija pavergė Lietuvą, tuo tarpu Venclova tvirtino, 
kad Lietuva atgavusi laisvę.

A Laurinčiukas, dabartinis Tiesos redaktorius, 31 
metų prievartinio Lietuvos j jungimo j Sovietų Sąjungą 
sukakties proga, parašė Įžanginį, kurį pavadino “Istori
nis lietuvių tautos posūkis, Lietuvių tauta nieko nesuko 
ir tam posūkyje nedalyvavo. Visą prievartos mašineriją 
suko sovietų valdžia, kurios vyriausi atstovai okupuoto
je Lietuvoje buvo ambasadorius Pozdniakovas ir specia
liai iš Maskvos atsiųstas užsienio viceministrasDekanozo- 
vas. Prieš 31 metus kvailiems suko galvas sovietų propa
gandos mašinerija, o šiandien tą patį darbą dirba iš Ame
rikos parvažiavęs Laurinčiukas. Dabartinis Tiesos re
daktorius rašo:

“Jau užaugo naujoji karta, kuri neįsivaizduoja ki
tokios Lietuvos, kaip tik tarybinės. Pabandykite jau
nuoliui pasakyti, kad už mokymąsi vidurinėje mokyk-

loję, už studijas jis turės mokėti. Atimkite iš vyresnio
sios kartos užtikrintą socialinį aprūpinimą. Įsivaizduo
kite, kad susirgęs jūs pirmiausia turite pagalvoti, ar 
užteks pinigą gydytojui, ir tik tada jį kviesite... Da
bar gi socializmo sukurtos materialinės ir kultūrinės 
vertybės kiekvienam Tarybą Lietuvos piliečiui vieno
dai prieinamos. Garantuota teisė į darbą, poilsį, tary
biniai įstatymai gina visą tarybinių piliečių teises, pas 
mus yra neregėtos galimybės ugdyti asmenybę, talen
tą.” (Tiesa, 197'1 m. rugpiūčio 3 d; 1 psl.)

Į visas šias Laurinčiuko pagyras apie “socializmo 
sukurtas materialines ir kultūrines vertybes”, apie “ta
rybinių piliečių teises” ir įstatymų ginamas privilegijas 
galime štai ką pasiūlyti: — Pabandykite atkelti tarybi
nės Lietuvos vartus ir pamatysite, kaip žmonės vertina 
jūsų popieriuje sukurtas “materialines-vertybes” ir visai 
neegzistuojančias pilietines teises. Leiskite ne tiktai 
Amerikos lietuviams savo akimis tas “vertybes” pamaty
ti.. Taip pat leiskite ir Lietuvoj gyvenantiems tautie
čiams, prisisotinusiems tomis “vertybėmis” ar tuščiomis 
kalbomis apie jas, išvažiuoti į užsienius ir pasirinkti .ver
tybes kitose pasaulio šalyse. Visos kultūrinės, valstybės, 
įskaitant net afrikiečius, ne tik Laurinčiukui leido pama
tyti .jų vertybes, bet jos leidžia savo piliečiams išvažiuoti.. 
Tuo tarpu Sovietą Sąjunga, užleidusi uždangą ant Lietu
vos, ne tik nieko į kaimus neįleidžia, bet nieko.ir neišlei
džia. '

Mums nereikia: klausinėti Laurinčiuko minimų ne
pažįstamų jaunuolių, nėra reikalo kreiptis ir-’į, asmeni
nes pensijas gaunančius ir atsargon išėjusius1 senus ko
munistą partijos narius. Užtenka mums paimti Simą; 
Kudirką, praeitais metais norėjusį nuo tos “materialinių 
ir kultūrinių vertybių” gerovės pabėgti. Pirmos rusų 
komunistų okupacijos metu Simas Kudirka’buvo tiktai 
vienerių metų ■ amžiaus. Savo akimis Antrojo Pasaulinio 
Karo baisenybes matė. Dar gyvesnius vaizdus jam paliko 
okupantas, žudydamas Lietuvos jaunimą ir. veždamas 
lavonus Į miestelių aikštes. Simas Kudirka nepriklauso
mo Lietuvos gyvenimo nepažino,-, tada buvo tik-kūdikis, 
bet jam labai aišku, kad nepriklausomoje'Lietuvoje’lie
tuviams buvo lengviau gyventi, negu“tarybinėje”’ Lietu
voje. Vietoj dabar Vilniuje esančių perpildytų; septynių 
kalėjimų, nepriklausomos Lietuvos laikais Vilniuje buvo 
tiktai du kalėjimai. Kiekvienam aišku, kad okupantas. į 
kalėjimus rusų nekis. Vilniaus kalėjimai, pilni. lietuvių, 
nusižengusių rusų Įvestiems įstatymams.:

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. TeleL HAymarket 1^100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money

KAZYS ŠKIRPA V ’ ’

1940-41 M. LIETUVIŲ AKTYVISTŲ 
FRONTAS IR KOVOS KELIAS

(Tęsinys)
Nematydamas prasmės leistis 

su sovietų šmeižikais ar jų ko
munistų pakalikais pavergtoje 
Lietuvoje j bet kokią polemiką, 
tepažymėsiu čia, jog niekas — 
juo labiau krašto okupantas — 
negali pavergtos tautos laisvės 
kovotojams nurodinėti, kokių 
priemonių jie gali ar negali im
tis kovai su laisvės slopintojais, 
o taip pat kokius metodus pa
naudoti šiam tikslui pasiekti. 
Jei ši politinė aksioma mūsų — 
lietuvių aktyvistų — šmeižikams 

dar nebūtų pakankamai aiški, 
tai leisiu sau klausimo paryški
nimui priminti jiems dar šit ką:

Per pasikalbėjimą su prof. 
Krėve-Mickevičium 1940 m. lie
pos 1 d. V. Molotovas, Sovietų 
Rusijos Liaudies Komisarų Tik 
rybos pirmininkas ir komisaras 
užs. politikos reikalams, akiplė
šiškai ir nė kiek nesigėdindamas 
pareiškė: “Jeigu dar rusų carai, 
pradedant Jonu Baisiuoju, sie
kė prasiveržti į Baltijos jūras, 
tai ne dėl savo asmeninių už
gaidų, bet todėl, kad to rei

kalavo mūsų valstybės ir tau
tos išsivystymo eiga. Būtų nd- 
dovanotina, jeigu Tarybų Są
jungos vyriausybė dabar nepasi
naudotų proga, kuri gali kitą 
kartą nepasitaikyti.;’” (Krėvė- 
Mickevičius, Lietuvių Archyvas, 
1942 m. III, psl. 10-18).

Parafrazuodamas Molotovo pa
sakymą, galiu užtikrinti mano 
asmens šmeižikus, jog buvau su
ėjęs į kontaktą su vok. karo va
dovybe ne dėl savo asmeninių 
užgaidų, bet todėl, kad to reika- 
iavo Lietuvos gelbėjimas iš so
vietinės komunistinės vergijos. 
Būtų nedovanotina, jei aš, kaip 
Lietuvos diplomatinis atstovas 
Berlyne, nebūčiau -pasinaudojęs 
man pasitaikiusia proga, kuri 
galėjo kitą kartą nebepasitaiky
ti, ypač, kad Lietuvos įjungimo 
į Sovietiją nelaikiau jokiu teisė
tu aktu ir buvau pareiškęs prieš 
jį formalų protestą, kaip tai 

buvo padarę ir visi kiti mano ko
legos, Lietuvos pasiuntiniai ir 
įgaL. ministerial užsieny.

Pats užsimezgimas kontakto 
su 0KW įvyko gana paprastu 
būdu. Dar prieš LAF užuomaz
gos susidarymą, vienas mano 
senas pažįstamas, dr. Graebe, 
karui prasidėjus mobilizuotas ir 
pakeltas pulk, leitenantu, pa

skambino man telefonu, pareikš
damas norą su manim pasima
tyti ir pakalbėti. Pakviečiau jį 
puoduko kavos pas save, t. y, 
mano privatiniame bute, Achen- 
bachstr. 1. Susitarėme, kad at
vyks lapkričio o d.

Dr. Graebe nebuvo eilinis ka
rininkas, bet su pažymėtina po
litinės .veiklos praeitim bei tik
ro politiko patirtimi. Seniau jis 
gyveno Lenkijoje, buvo vokie
čių tautinės mažumos atstovas 
lenkų Seime ir buvo laikomas 
vienu iš -jos vadovaujančiųjų fi
gūrų. Buvo nekartą dalyvavęs 
įvairiuose tarptautiniuose mažu
mų kongresuose, bet buvo kaž
kuo lenkams nusidėjęs, lenkų 
valdžios organu persekiojamas, 
nuteistas ir išlaikytas bene dve
jus metus kalėjime, iš kur bu
vo paleistas tik pagal Tautų Są
jungos palankų jam jo skundo 
išsprendimą. Po to jau gyve
no Vokietijoje. Mane buvo su 
juo supažindinęs ukrainiečių na
cionalistų vadas pulk. Konovalec, 
kai tebebuvau Lietuvos karo at
tache. Taigi pažinojau dr. Grae
be daug metu. Mudviejų pažin
tis atsinaujino 1940 m. pradžio
je, kai dr. Graebe, jau įgijęs 
pullL Itn. laipsnį, buvo, vokie
čių, vyriausybės paskirtas komi
sijos nariu ir važinėjo į Lietuvą 
perimti mūsų .internuotus buv. 
lenkų kariuomenės karius.

Atvykęs pas mane pulk. Itn 
Graebe pasakė, jog jis tarnauja 
0KW Karinio Saugumo Valdy
boje (Abwehr Amt), kur jam 

pavesta palaikyti kontaktą 
vietos gyventojų Pabaltijo kra
štuose antibolševikiniais sąjū
džiais, siekiant suderinti jų even
tualius partizaninius veiksmus 
su vokiečių kariniais planavi
mais tuo atveju, jei tarp Rei
cho ir Sov. Sąjungos kiltų gink
luotas konfliktas. Puik. Itn. 
Graebe sakė, kad girdėjęs, jog 
aš atstovaująs panašiam lietuvių 
sąjūdžiui. Todėl jis ir norėjęs 
su manim pakalbėti, ar nema
nyčiau, kad būtų prasminga tar
pusavyje susiderinti. Jei man 
tatai būtų priimtina, tai jis iši 
savo pusės siūlytų palaikyti su 
juo nuolatinį abipusio pasitikė- 
j imo kontaktą, kad viską iš anks
to tinkamai suderintume.

Reikia pasakyti, jog pulk. Itn. 
Graebe nemėgino mane vilioti ko
kiais nors ypatingais politiniais 
pažadais, liečiančiais Lietuvos 
valstybinės nepriklausomybės at
kūrimą. Jis taip ir pabrėžė, jog 
atvykęs pakalbėti su manim ne 
kokio pavedimo iš von Ribbentro- 
po pusės pagrindu' ir nesąs šio 
pastarojo įgaliotas duoti man 
kokių pažadų jo vardu. Jis tad 
kalbąs vien tik savo vardu, kaip 
karininkas, kuriam pavesta rū
pintis problemomis, kurios yra 
reikalingos abipusio susiderini
mo. Bet pulk. Itn. Graebe už
tikrino, jog 0KW tokį susideri
nimą labai vertintų ir, kiek tai 
nuo jo pareina, tartą palankų 
žodį Reicho politinei vadovybei 
Lietuvos ateities klausimu. Tik 
Graebe prašė visą tai laikyti 
slaptu dalyku, kadangi Reichas 
tada tebepalaikė normalius kai
myninius santykius su Sov. Są
junga.

Kadangi aš jau prieš pulk. Itn. 
Graebe atsilankymą buvau nu
sistatęs siekti kontakto su 0KW, 
tai man nebuvo prasmės ką-nuo 
jo slėpti. Patvirtinau, jog jau 
nuo birželio mėnesio galo vei
kia sovietu okupuotoje Lietuvo
je tam tikros pogrindžio orga
nizacijos griaučiai ir kad arti
miausiomis dienomis numatoma 
sudaryti jo branduolį taip pat ir 
iš lietuvių atbėgėhu Vokietijo
je. Jis vadinsis Lietuvių Akty
vistų Frontu. Pulk. Itn. Graebe 
rodė tuo didelį susidomėjimą. 
Kaip patyręs politinėje visuome
ninėje veikloje asmuo, jis gerai- 
nusimanė, jog įvairią politinių 
pažiūrų žmones nėra- lengva su
burti į vieną organizaciją. To
dėl, kai netrukus patyrė, jog lap
kričio 17 d. man tatai pavyko, 
jis nuoširdžiai sveikino mane su 
tokiuo pasisekimu. Taip pat už- 

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

Bučo sode, Willow Springs, III.

simtrgė savitarpio pasitikėjimo 
veiklos santykiai tarp mudvie
jų: mano — kaip LAF eksponuo
to vado, o jo — kaip atsakin
go 0KW karininko palaikymui 
kontakto su Pabaltijo tautų pa
triotiniais sąjūdžiais, siekusiais 
nusikratyti sovietinio-komunis- 
tinio. jungo.

Tarptautinės teisės požiūriu 
tai buvo be precedento. Bet man 
rūpėjo ne tai, kas pasakyta tarp
tautinės teisės vadovėliuose kaip 
palaikomi santykiai tarp valsty
bių ir jų vyriausybių, bet vien 
tik tai, kaip gelbėti Lietuvą iš 
ją ištikusios didžiosios nelai
mės. Man buvo savaime supran
tama, jog sumezgimas kontak
to su 0KW kovai prieš bendrą 
bolševikinį priešą dar. neteikė 
tvirtos garantijos, kad vien dėl 
to Reicho vyriausybė privalės 
pripažinti Lietuvos valstybinę 
nepriklausomybę. Žinojau, kad 
tuo klausimu dar reiktų susi
tarti su vok. užs. .reik, m-ja, 
kaip, kompetetingu vokiečių, val
džios organu deryboms ir susita
rimams Vokietijos vardu su ki
tomis valstybėmis, taigi ir ma
nim, kaip Lietuvos pilnateisiu 
atstovu Berlyne. Bet kadangi, 
kaip jau buvau minėjęs, vok. užs. 
reik, m-ja į dipl. intimumus dar 
nebuvo pasirengusi eiti, tai pa
geidaujamo susitarimo su juo 
eventualumą noroms nenoroms 
turėjau atidėti ateičiai, būtent, 
tam momentui, kuomet.rusų-vo
kiečių pakto sužlugimas bus iš 
naujo priartėjęs. Tačiau, tai ne 
kiek nekliudė man. daryti visa, 
kas tik buvo įmanoma, sutvir
tinti mūšų titului į Lietuvos val
stybės - suverenumo atkūrimą.

Reikia pasakyti, jog nestigo 
sugestijų iš lietuvių atbėgėlių 
tarpo, kad siekčiau kontakto su 
Himlerio žinyba, konkrečiau pa
sakius su Gestapu. Jis jiems ta
da atrodė politiškai svaresnis 
už 0KW, nes jie, kaip svetimša
liai, atbėgę į Vokietiją, šiai 
esant kare su kitomis Vakarų 
didžiosiomis valstybėmis, buvo 
neišvengiamai patekę į pilną; vo
kiečių saugumo organų bei po
licijos globą. Sakytos tendenci
jos! pagrindiniu piršliu buvo pa
sireiškęs dr.-Meškauskas, buvęs 
vidaus* politinio sekimo direk
torius prie paskutinės Lietuvos 
Vyriausybės. Jis įkalbinėjo man, 
kad siekčiau kontakto- pirmiau
sia su Gestapu ir net žadėjo pats 
supažindinti mane su tos vokie
čių institucijos galva anuo metu, 
Reinhardu Heidrychu.

(Bus daugiau)

LIETUVIO NAŠLAIČIO
NUOTYKIAI

Rašo LEONAS APOLIS — OPULSKIS

3
Kun. Turauskis padėjo man susirasti 

privatų mokytoją, pas kurį aš mokiausi 
per vasarą, kad prisirengčiau stojamiems 
egzaminams rudenį.

SAULĖS KURSAI

1913 metų ruden.į, nuvykęs Kaunan, 
sėkmingai išlaikiau įstojamuosius egzami
nus į Saulės Kursus. Didelis dėkingumas 
priklauso kun. Turauskiui už jo gerą, nuo
širdžiausią rekomendaciją ir pagalbą. 
Gyvenau mokyklos bendrabutyje. Priklau
siau ateitininkų kuopelei. Visą laiką pa- 
švęsdavau mokslui, kol visos jėgos išsi- 

• semdavo. Bet buvo kuo ir pasidžiaugti. 
Pirmuosius mokslo metus baigiau labai 
gerai. Buvau su pagyrimu perkeltas į ant
rąjį kursą kaip atsižymėjęs mokinys.

Ten aš mokiausi šių dalykų: 1) tiky
bos, 2) rusų kalbos, 3) lietuvių kalbos, 4) 
lotynų kalbos, 5) vokiečių kalbos, 6) pran
cūzų kalbos , 7) matematikos, 8) Rusijos 
istorijos, 9) Lietuvos istorijos, 10) gamtos 
mokslo, 11) geografijos, 12) piešimo ir 
13) dainavimo.

Kursų vedėjas Juozas Vokietaitis daž
nai kviesdavo mane į mokyklos raštinę 
padėti mokytojams sutvarkyti mokinių 
pažymėjimus ir kitus rašto darbus atlikti. 

Bet neilgai tesidžiaugiau savo mokslo vai
siais: ramybė buvo sudrumsta, ateitis 
tapo vėl miglota, netkra...

1914 metų vasarą prasidėjo pirmasis 
pasaulinis karas. Rudeni mokyklos jau 
nepradėjo mokslo metų Įprastose savo vie
tose, nes turėjo keltis kitur, į saugesnes 
vieas. Saulės Kursai susirado patalpas 
mokyklai ir bendrabučiams Vilniaus mies
te. Ten išvažiavau ir aš. Mokslas ir čia se
kėsi man gerai. Karas ėjo pilnu tempu. 
Buvo manoma, kad rusai atmuš vokiečius 
ir išvys juos iš Lietuvos. Bet įvyko atvirkš
čiai: vokiečiai stūmė rusus atgal, užim
dami vis didesnius Lietuvos plotus.

GRĮŽTU TĖVIŠKĖN
1915 metų sausio mėnesi pradėjo artin

tis prie mano tėviškės, tiksliau sakant, 
Tirkšlių miškų link. Susirašinėjimas laiš
kais pasunkėjo. Aš buvau namiškių ragi
namas grįžti namo, nes jie jau nebegalė
sią prisiųsti man pinigų mokslui ir pragy
venimui.

Moknių šelpimas dar nebuvo sutvarky
tas. Rusijos valdžia nedavė jokios pašal
pos tiems asmenims, kurių tėviškės nebu 
vo Vokietijos kariuomenės okupuotos, nors 
susisiekimas su jomis ir buvo jau nu
trauktas.. Būdamas menkos sveikatos ir 
išvargęs mokykloje paskutiniems ištek
liams baigiantis, aš neturėjau kito pasi
rinkimo, kaip tik palikti Saulės Kursus ir 
skirtis su savo mylimais mokslo draugais 
ir draugėmis. Kai kurių vardus dar ir 
šiandien atsimenu. Ten kartu su manim 

mokėsi Barbora Keršulytė, Ona šiaučiū- 
naitė, Pranas Baronas, Bartinkaitis, Čep- 
linskis, Juozas Nrjauskas, Juozas Prūsaitis, 
Jonas Niliūnas ir daugelis.kitą,

VOKIEČIŲ NELAISVĖJE

1915 metų kovo mėnesio pabaigoje- aš 
grįžau tėviškėn. Bet ir.čia mano vargai 
nesibaigė. Sekanti mėnesį vokiečiai už* 
ėmė Tirkšlių miestelį ir,jo apylinkes. Vo
kiečiai ieškojo rusų ir tuo pačiu metu, plė
šė — grobė viską iš. gyventojų. Kad kiek^ 
nors galėtą apsiginti nuo bado, ūkininkai 
užkasdavo į žemę grūdus, mėsą geres
nius drabužius ir kitus vertingesnius daik
tus. Vienok sunku buvo ką nors paslėpti 
nuo gudrių — apdairių vokiečių. Lietuviai 
taipogi įsirengdavo slėptuves, kad galėtų- 
kur pasislėpti laike mūšių.

Aš slapsčiausi nuo vokiečių mūsų: dar
žinėje kokią savaitę, bet nesulaukdamas 
jų atėjimo, sugrįžau į trobą. Po kelių die
nų būrys vokiečių raitelių užsuko į mūsų 
sodybą. Patėvis išėjo jų pasitikti kieme. 
Jis negalėjo susikalbėti su vokiečiais, ir 
jie pradėjo lipti ant arklių. Tada aš išėjau 
laukan žiūrėti, ko jie nori. Aš mokiausi 
vokiečių kalbos mokykloje, tai galėjau su 
jais susikalbėti. Raiteliai norėjo žinoti, 
kur yra rusai, kur jie pasitraukė, kiek jų 
ir t. t. Padėkoję už žinias, vokiečiai išjojo 
savo keliais.

Atrodė^ kad tuo viskas ir baigsis. Ta
čiau rytojaus dieną vienas-vakarykščių vo
kiečių rai tolią, vėl užėjo pas.mus. Dabar, 
patėviui išėjus laukan, vokietis rodė‘pirš

tu į -trobą ir mojo- ranka, duodamas ženk
lą,; . kad jis nori mane matyti. Man pasiro
džius, raitelis -vel pamojo ranka ir įsakė, 
sekti paskui- jį pėsčiam, neduodamas man 
progos-nė sermėgą pasiimti. Jojant tolyn 
per.mūsų kaimą,,; vokietis liepė man eiti į 
kikevieną trobą ir - reikalauti iš gyventojų 
mėsos,- sūrių, kiaušinių ir kitų > valgomų 
daiktų< Surinktus,- atneštus daiktus jįs: 
kišo į maišą,-, kurį turėjo prisirišęs prie sa
vo balno. Ir taip mudu keliavome keletą 
valandų per - kaimą, kalėdodami valgius. 
Prijojus prie vieno-ūkininko trobos, ten 
prūde plaukiojo kelios žąsys ir būrys an
čių;-Vokietis dr sako man: “Pasakyk, tiems, 
žmonėms, jeigu jie*man nieko neduos, jis 
iššaudis visus jų paukščius”.

MOSIS TIRKŠLIŲ — MAŽEIKIŲ 
RAJONE

Tuo pačiu laiku rusai pradėjo puolimą 
prieš vokiečius,, kurie slapstėsi-miškuose. 
Dangus su žeme maišėsi. Atrodė, kad pa
degęs visą Daubarų kaimą. Patrankų šū
vių skeveldros krito visur. Apstulbęs vo
kietis po kiek laiko atsipeikėjo ir paspau
dęs pentinais savo arklį, dingo iš mano 
akių su pilnu gėrybių maišu. Aš palikau 
atviruose laukuose; kritau ant žemės 
kniubščias ir mėginau galvoti, kas toliau 
daryti. Mano miqtys blaškėsi. Pamačiau 
griovį ir, prislinkęs ligi jo, šliaužiau tuo 
grioviu Stulpo upelio link* Eidamas ropo- 
mis ir vėl šliauždamas upelio pakraščiais, 
keliavau arčiau -prie mūsų sodybos, kuri 
buvo kokių 2 km. atstume. Mūšis tęsėsi 

keletą, valandų; rusai laimėjo mūšį ir vo
kiečiai pasitraukė iš Tirkšlių apylinkės.

SĄJŪDIS' OPULSKIŲ SODYBOJE
Kada- sutemus aš pasiekiau savo na

mus, ten radau didelį sumišimą, nes tuo 
laiku.trys mūšų šeimos nariai buvo dingę. 
Tą rytą vokietis išsivedė mane. Mama ma- 
hė* kad vokiečiai mane sušaudė arba išve
žė Vokietijon, šaudymui kiek, aprimus, 
mano brolis Antanas išėjo į ganyklas prie 
Ventos upės gyvulią pažiūrėti ir ilgai ne
grįžo. Patėvis išėjo Antano ieškoti ir-už
truko net. keletą,valandų. Likusieji na
miškiai manė,, kadir jįs dingo..

Pirmiausia sugrįžo namo patėvis. Išieš
kojęs visus laukus ir apylinkę^ jis Anta
no pėdsakų neužtiko. Paskui aš parėjau 
namo visas šlapias,. purvinas, su sudras
kytais drabužiais, kruvinomis rankomis ir 
kojomis. Motina kiek lengviau atsiduso, 
manydama, kad gat ir Antanas atsiras. 
Vienok visų nervai buvo įtempti, nieks 
nemiegojo ir laukėr.. Apie antrą valandą 

. nakties sugrįžo ir Antanas.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujienas”

Jos visad -rašei
TEISYBĘ
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Kt ANNA SAMUMAS
akių, ausų, mosis s
I* GERKL8S LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso felefu PRospect 8-3229 
Rend. telef.; WAlbrook 5*5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai, ryta, 
quo 7 iki 9 vai vak. Tree, uždaryta,

Rez. toL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepta, skambinti 374-8Ū12

Telef4 PRospect 8-1717

DR. S. B1EŽ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktAjieniflįs 
Trečiad. ir sekmad ofisas uždaryta^ 

bu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7*7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ JR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS '

GRADINSKAS
VĖSINTUVAI

į NAMUI, NORS IR SENAM I
Į 2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUV|I '
K — ------------------

PERKRAUSTYMAI
MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PL WAlbrook 5-80631

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairip atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tai.: F Rentier 6-1882 

------------ *

SOPHIE BARČUS

.. DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71$t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RezicL 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir šeštai, tiktai susitarus.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629
« —-T. -.-r-------- -------------------- ----------- ------------------------

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1S1N - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave„ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti MI 3-0001.

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir S—8 vai. 
Treč. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso telu Portsmouth 7-6000 
Rezid. telefu GArden 3-7278 f

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71$t STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč.

SCENOSE
Geras scenos veikalas yra pirmoji 

sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
išgena mėgėjus i žvaigždes, išaugina 
aDejingą puoliką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy 
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius - teatrui leidi
nius:

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

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri 

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

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

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILU 60608

LEMA Ottawos 
židinio susirinkimas

Rugpiūčio 3 dieną Ottawos 
universiteto Pedagogikos fakul
teto rūmuose, profesūros svetai
nėje, įvyko Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos Ottawos ži
dinio viešas susirinkimas — pa
skaita. Židinio pirmininkė dr. 
Marija Ramonienė trumpai kal
bėjo apie organizacinius židinio 
reikalus ir pranešė T .KM A Ro
moje patvirtintų naujų narių 
pavardes; inž. J. Daunys, inž. 
G. Mitalas, inž. K. Vilčinskas.

Ottawos universiteto Pedago
gikos fakulteto vicedekanas ir 
Lyginamosios Pedagogikos cen
tro direktorius, dr. Antanas Ra
mūnas, pristatė pagrindinį va
karo paskaitininką, Chicago 
State universiteto profesorių Jo
ną A. Račkauską ir koreferen- 
tą profesorių G. Procutą, Otta
wos universiteto Lyginamosios 
pedagogikos centro narį. Pro
fesorius Račkauskas savo pas 
kaitoje — “Lietuvos mokytojo 
vaizdas amžių eigoje” išryški
no pagrindines istorijos jėgas 
formavusias mokyklų ir švieti
mo sistemos išsivystimą Lietu
voje, ir parodė mokytojo vaid
menį bei darbą istorijos tėkmė
je. Toliau G. Procuta, pratęs
damas pagrindinio kalbėtojo cen
trinę mintį, kalbėjo apie moky
tojo padėtį Lietuvoje sovietinia
me periode. Paskaitą sekė dis
kusijos ir komentarai. Po aka
deminės dalies buvo pasivaišin
ta ir apžiūrėti Lyginamosios Pe
dagogikos centro kabinetai ir 
biblioteka.

Susirinkime dalyvavo gražus 
būrelis Ottawos lietuvių ir buvo 
išreikštas pageidavimas ateity
je turėti daugiau panašių paren
gimų. Pr.

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.

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rex, telef.: 448-5545

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

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

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
_______ Rez. tel.: WA 54099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TelA 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 71$t STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Razid. tel*C~ Glbson 8-6195

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

. p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

®Jl Aparatai - Protezai. Med. Bai>- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

' (Arch Supports) ir t t
Vak 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd S». Chlcego, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

CICERO
Jono Kimbarko pagerbimas

Cicero Life aprhšo šio mie
sto respublikom] metinę, fon
dui sukelti iškilą ir pietus 
kaip- “milžinišką pasisekimą’’. 
Tai buvo geriausiam Cicero 
respublikonui John Kimbark 
pagerbti Golfo diena, trumpai 
pavadinta JOHN F. KIM
BARK DAY.

St. Andrews golfo laukuose 
Vakarų Chicagoje John F. 
Kimbarko Dienoje dalyvavo 
apie 5000 žmonių ir apie 2,500 
jų buvo patiekti pietūs. “Aš 
dar kartą norėčiau padėkoti 
mūsų žmonėms ir svečiams už 
tokį Dienos pasisekimą”, pa
reiškė Kimbarkas, Cicero mie
sto respublikonų komitetinin- 
kas (committeeman). Tai bu
vo geriausiai iki šiol pavykusi 
iškila su daugiau kaip 30 at- 
žymėjimais bei dovanomis.

Golfo lošime laukuose būta 
ir linksmų momentų. Pavyz
džiui, vienas politikierius, su
pykęs pats ant savęs, kad ne
siseka “šauti” kamuoliuką, 
sviedė į medį savo golfo laz
dą, paskui antrą ir trečią, kol 
medyje per 40 pėdų aukščiau 
nuo žemės kabėjo septynios 
golfo lazdos!

Lazdas vėliau iš medžio iš
krapštė sumanus Cicero poli
cininkas Otto Swehla.

džiaugęsis, kaip sųmonmgam lie
tuviui dera.

Yra apsčiai lietuvių, kurie di
džiuojasi savo sulenkintomis pa
vardėmis, bet atbudęs lietuvis 
nebepakenčia kad ir įpilietintų 
pavardžių, tokių kaip Malinaus
kas, Petrauskas, Gurskis, Ma- 
čiulskis ir k., o ieško ir suranda 
progą bet kokia kaina atlietu
vinti. Per kelis amžius jos lie
tuviams buvo lipdytos, tik nevi
si davėsi jas pritvirtinti. Tik po
niškai nusiteikę prisitaikėliai jas 
prisiėmė. Tokie gaivalai viską, 
kas jiem atrodo naudinga, prisi
ima, viskuo patampa, net savo 
tautybės išsižada dėl skanesnio 
kąsnio. Jie ieško sau neužtar
nautų lengvatų ir dėl jų ne tik 
savo vardą pakeičia, o ir sąžinę 
praranda.

Savo rašinyje K. Mažonas sa
ko, kad Lietuvos valdžiai leidus 
nelietuviškas pavardes atlietu
vinti, keitę tik tokias, kurios 
buvę “nepadorios, ar neestetiš
kos”, taip pat keitę ir svetim
taučiai valdininkai”. Tik nieko 
nepasakė apie tūkstančius lie
tuvių, kurie savanoriškai savo 
sudarytas pavardes atlietuvino. 
Yra kas sakyti ir gėrėtis tokiais 
lietuviais.

Uodegotų pavardžių mėgėjai, 
tai bajoriškų laikų išperos, ar iš
perų liekanos. Jų grožio skonis 
taip “nudailintas”, kad jiems pa
vardė Klimavičius gražesnė ne
gu Klimas, Asilavičius gražes
nis negu Asilas.

Suslavintos pavardės lietu
viuose tiek pakęstinos, kiek dir
sės rugiuose. Anis Rūkas ♦ r

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

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

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

(Pr.)

PETRAS SLMONĖL1S
tvarkys ir prižiūrės automobi
lių trofiką Naujienų piknike. 
Kartu su juo dirbs ’ šie Ameri
kos Legiono nariai:

George Jonikas
Adam Anderson
Tony Yuknis
Joe Malina, Jr.
Al Kilkus.

Automobilistai galės lengvai 
ir saugiai įvažiuoti ir išvažiuoti 
iš rugpiūčio 15 d. pikniko, jei 
klausys trafiko tvarkytojų nu
rodymų.

NAUJIENŲ PIKNIKO 
TALKININKAI

Šį sekmadienį, rugpiūčio 15 
dieną, Bučo Sode vykstančiame 
Naujienų piknike dirba šie tal
kininkai:

1. Juozas Skeivys
2. Emma Petraitienė
3. Vincas Mankus
4. K. Rožanskas
5. Ksaveras Kaunas
6u Julius Klimas
7. Uršulė Dambrauskienė
8. Josephine Kriščiūnienė
9. Agnes Sebe

10. Pranas Aglinskas
11. Eleonora Lukienė
12. Frances Klumbis.
Visus prašome sutartu laiku 

būti darbo vietoje.
Komisija Piknikui Ruošti

ATKIRTIS
Daktaras uždraudė Markui 

Tvvainui rūkyti. Vėliau pamatęs 
savo garsųjį'pacientą berūkantį 
daktaras nustebęs pastebėjo:

“Vadinas, ir vėl savo balvonui 
aukas pradėjai deginti?”

Mark Twain nė nemirksėda- 
mas: “Kaip matote, garbingas 
daktare, aš ne jam aukas, b jį 
patį deginu!

SILVESTRUI ZOLPIUI, 
senam naujienieciui ir Naujienų rėmėjui mi
rus, jo žmonai Marijonai, sūnui Algirdui, 
dukrai Daliai Ondrick ir jų šeimoms nuošir
džią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Naujienos

GILI NINKAS (PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antk» 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

GUŽAUSKŲ'
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

eudeikIs
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 Sor CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

1

U 'r A i

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LJTUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

A FORESTS FUTUM
IS IN YOUR HANDS

tree, etery
Mkd *£( oor ’▼ikilife depena oi 

jcm to bdp pce«M 
jioceM fra, Sc ple«e

Sooioey'f ABCk Al*«y» 
bold DMaxbd dfi eoU. Be 

to dnewa *2 
ądr the sod 

Hyrn assm. Crash 
«nobs dead cm.

Hease! Oo>T yon cm

BIZNIERIAL KURTE GARSINASI
‘NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Lenkiškos liekanos i
Sulenkintas pavardes reikia 

pilnai atlietuvinti

Dirvos 28 liepos laidoje K. Ma- 
žonas savo rašinyje “Kas davė 
teisę keisti pavardę?” bara Juo
zą Girnių, L. E. 4 tomo rengėją, 
kad tas sauvalingai pakeitė Do- 
vainos Silvastravičiaus pavardę 
į Dovainą Silvestraitį, kitaip sa
kant atlietuvino. Lietuviškai 
galvojant tenka tik pasigėrėti 
tokiu “sauvalingu sumanymu”. 
Dar geriau būtų padaręs atlie
tuvindamas ir Įritąs sųsiaviptas 
pavardes, patekusias į jo darbo 
sritį.

Jei atlietuvėjęs D. Silvastra- 
vičius būtų radęs slavišką pa
vardę atlietuvintą, tikrai būtų

A. A. ;
ANTANAS PETRAS KVEDERAS

Buvęs vargonininkas ir choro direktorius

Gyv> 7123 Milton, Detroit, Michigan

Mirė 1971 m. rugpiūčio mėn. 7 dieną vakare, sulaukęs 83 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 49 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Dorothy, sūnėnai gyv. New Yorke, Ken- 

tucky ir Pennsylvanijoj, dukterėčia gyv. Delaware, draugai ir pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Charles R. Step koplyčioje, 18425 Beech* Daly 
Rd^ Detroit, Michigan.

Trečiadieni, rugpiūčio 11 dieną 11:00 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Mt. Olive kapines, Detroit, Michigan.

Visi a. a. Antano P. Kvedaro giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
širdčiai kviečianti dalyvauti -laidotuvėse ir^snfeikttdam paskutinį pa-. | 
tarnavimą ir atsisveikinimą. v

Nuliūdę lieka:
Žmona, giminės.

Laidotuvių Direktorius Charles R. Step. Tcl. 313 — KEnwood 
1-1888.

--------- ----- '— ---------------------------- ------------ —

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

STEP. C. LAUK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

Phone: YArds 7-19H

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

5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— WEDNESD., AUGUST 11, 1971



esamą personalą ir lovas. Kol 
kas ligoninės bus valdomos at
skiru direktorių ir išlaikvs sa
vo nepriklausomumų.

Bijo netekti tarnybų pašte 
- Pradėjus perorganizuoti Či
kagos centrinį paštą, negrų 
organizacijos ėmė kelti triukš
mą, sakydamos, kad daug ne
grų neteks darbų. Per pasku
tinius trejis metus pašto tar
nautojų skaičius sumažėjo, 
3,000, o kadangi apie 70% 
jvisų tarnautojų ’buvo negrai, 
Savaime jie buvo daugiau ir 
paliesti.
j Apie 1,000 tarnautojų bus 
perkelta Į Forest Park ir kitas 
4,000 — Į Rj ver Grove. Negrų 
prganizacijos šaukia, kad tuo- 
■Įse priemiesčiuose negrai ne
įgaus butų, o važinėti i juos! -
^us nepatogu. Pašto valdyba,buvo tiek išgąsdinta vandalų^ 
tyčia norinti atsikratyti negrų 
pašte.

Pašto valdyba tvirtina, kad 
niekas darbininkų neatleidžia, 
tik jiems pasitraukus, nesam
do naujų. Per metus taip su
taupoma apie 500 darbų. Dar
bininkų reikia mažiau, nes 
paštas naudojasi naujomis 
mašinomis ir Įrengimais. Atei
tyje Park Forest bus visas ma
šinų, išvežiojančių siuntinius, 
centras ir apie 2,000 darbų su
mažės Čikagos centriniame 
pašte.

Ne <tie sutvėrimai sėdi 
už grotų

Vandalai sekmadienį išlei
do iš Lincoln Parko zoologijos 
sodo astuonias mažas beždžio
nes, kurių septynios vakar pa
čios sugrįžo į savo namus so
de, tačiau vienos dar nebuvo 
pavykę surasti. Beždžionių 
narvų durys rastos sulaužytos. 
Sodo vadovybė nutarė padi- y 
dinti apsaugą.

Chuliganai dažnai užgauna
sode laikomus laukinius gyvu- niokratų pusę ir laimėti 
liūs. Vienai Afrikos gazelei 26 elektoriato balsus, 
akmeniu buvo pramušta gal
va, kita nedidelė Azijos stirna

Chicagės apartmentiniai pastatai ir laiveliaiM. Šileikis

jiems

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

HANDYMAN
Woodworker, mechanically 
inclined. Steady part time 

work.
Phone: MI 2-4576

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

RECEPTION
Our Modeling School Director needs 
an attractive bright secretary who will 
assist him. PUBLIC CONTACT posi
tion. Steno preferred. Salary to $600.

FR 2-2459, ext. 2386

Vėl tris sugavo
ikad ji nusilaužė sprandą atsi-j CTA detektyvai, persirengę 
Įmušusi i tvorą. Sode buvo už- civiliais drabužiais vėl pir- 

“inarsh- madienį suėmė tris jaunus vy- 
’, nes į juos chuliga- rus, kurie vieną detektyvų 

ir duoda buvo užpuolę, galvodami, kad 
Sekmadieni jis yra paprastas girtuoklis, 

Jef-
Ave.

drausta pardavinėti
mallows
nai Įdeda akmenų
žvėrims suėsti.
prižiūrėtojai išvaikė būrį jau- stoviniuojąs požeminėje 
nuolių, kurie Į saldainių po
pierėlius suvynoję šėrė žira
foms akmenis ir pagalius.

ferson Parko ir Damen 
stotelėje.

Illinois senatoriai siūlomi Į 
viceprezidentus

— Trys plėšikai Įsiveržė Į 
Prano Kybarto senienų krau
tuvę, esančią Buenos Aires di-

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

delio 
rokai sumušė savininką.

Gvatemaloje gyvenantis 
ir dirbantis inžinierius Anta
nas Sakalauskas atostogauja 
Argentinoje.

— Sesuo Julė Skrebutėnienė 
ieško šiauliškio, buvusio jū
rininko Modesto Abromavi
čiaus, gyvenusio Įvairiose pie
tų Amerikos valstybėse.

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

PARDUODAMA 
1969 CADILLAC, SEDAN, 

De Ville. Daug įvairių reikme
nų. Vienas savininkas. 

Garaže laikytas. $4,500. 
Skambinkite 376-5527.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

—r ----- -
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA12

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE- Į

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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,

Jungiasi dvi ligoninės
Dvi garsios Čikagos ligoni- 

nės Wesley Memorial ir Pas- 
savant pradeda glaudžiai bend 
radarbiauti, sujungia savo pa
tarnavimus ir ateityje gali vi
sai susijungti, panašiai, kaip 
1956 m. susijungė St. Luke’s 
ir Presbyterian.

Daktarai tose ligoninėse ga
lės naudotis abiejų ligoninių 
Įrengimais ir privilegijomis, 
naudotis mašinomis ir slaugy
mo personalo patarnavimais.

Sujungimu siekiama sutau
pyti lėšas, išvengti brangių 
mašinų pirkimo abiejose ligo
ninėse ir geriau panaudoti

100 peilio žaizdų
Albert Burkhard, gyv.

N. Winthrop buvo rastas ne
gyvas prie savo namų. Jis bu
vo 100 kartų subadytas peilio 
smūgiais. Jo gerklė taip buvo 
perpjauta, kad galva 
laikė. Manoma, kad 
dystė buvo plėšimo 
nes jo kišenės buvo 
tos.

50-12

— Inž. Carlos L. Mačiūnas, 
baigęs inžineriją, pakviestas 
profesoriauti i La Platos uni
versitetą. C

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ RAUDAT 

t0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lai imi s ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.

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

$38,500. 
629-4722 or 627-9188 
224 E. SUNSET

in to

Illinois senatorial Charles 
Percy ir Adlai Stevenson, pir- 

:mas respublikonas, antras — 
demokratas, abu yra minimi 
kandidatais Į viceprezidento 
vietą. Abu jie yra pareiškę ne
nori tos garbės. Stevensonas 
yra pasakęs televizijos pro
gramoje, kad jis patenkintas 
savo darbu senate. Percy pa
reiškė, kad, jei Agnew nebe
bus kandidatu, respubliko
nams būtų gera proga išstatyti 
kandidatu Į viceprezidentus 
New Yorko gubernatorių Roc- 
Vp-fpllApi !

*■’ 'sėti. Dežuruojantis valdinin-
Washingtone kalbama, kad kas paėmęs plaštakę pastebė- 

Stevensonas gali laukti nema- jo prie jos vieno sparno pri- 
žo partijos spaudimo. Jo pa- klijuotą colio bertainio didu- 
vardė yra garsi, jis Illinois mo notą su Įrašu: 
rinkėjus galėtų atvesti Į de- Grąžinti Toronto 

__________ _ fui”.

vos besi- 
žmogžu- 
tikslais, 
ištuštin-

— Pranas Ožinskas, apvaži- 
nėjęs šiaurės Amerikos lietu
vių svarbesnes kolonijas, jau 
grižo i Buenos Aires ir tvarko 
Argentinos Lietuvių Balso rei
kalus.

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

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS SAVINGS

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

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8243

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

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

COSMOS PARCRS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pi^us ir sąžiningas patarnavimai Naujausi kraustymo 

įrankiai Hgu metą patyrimai

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL.— WEDNESD., AUGUST 11, 1071

DOWNERS GROVE AREA — 
BILEVEL, 

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

$27,500. 
Days: 943-1949, 

eve. + wknds: FA 3-1158

Plaštakė pabėgo
j Vienoje Chicagos policijos 
nuovadoje anksti rytą pro 
pravirą langą Įskridusi oran
žiniai ir juodai taškuota plaš
takė nutūpė ant sienos pasil- 
' sėti.

— Antanas Petrulis, 85 me
tų sulaukęs rokiškėnas, birže
lio pradžioje mirė Buenos Ai
res priemiestyje.

— Naudinga iškeisti svarą 
prietarų i gramą sveikatos,— 
320 Alvudo radijo paskaita ši 
ketvirtadieni, rugpjūčio 12 d., 
II v. ryto. Sophie Barčus Ra
dio šeimos valandoj.

“Biologija;
universite-

Plaštakė buvo 
dinta ventiliuojamame stikle 
ir lėktuvu išlakinta “namo” Į 
Toronto.

apgyven-

TRUMPAI

— IV-sios Dainų Šventės 
Vykdomojo komiteto ir komi
sijų pirmininkų posėdis, ku
ris turėjo Įvykti šiandien, rug
pjūčio 11 d., dėl susidariusių 
tam tikrų priežasčių yra at
šaukiamas.

— Prof. Prano Čepėno reda
guotas stambus istorinis vei
kalas “Lietuvos universitetas” 
yra jau spausdinamas. Pri
imami prenumeratoriai ir tos 
knygos išleidimo mecenatai.

— Atlanto Rajono skautij 
stovykla, pavadinta Simo Ku
dirkos vardu, prasidės rugpjū
čio 19 d. 4-H Camp, Spencer, 
Mass. Stovyklos vadovas sktn. 
Mikas Subatis. Svečiai ir lan
kytojai kviečiami rugsėjo 4 ir 
5 dienomis.

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

DAŽYMAS IR 
DEKORAVIMAS

Labai pigiai. Tik $20 už kam
barį. Geros kokybės darbas.

Skambinti HU 9-4506

ming apylinkės lietuvius ir 
kalbėjo apie okupuotos Lietu
vos ir Amerikos jaunimo nuo
taikas, kurios dažnai nesideri
na su nekintamomis vertybė
mis. Jos viešnagę pas savo 
tautiečius ir jos Įdomų gyveni
mo kelią aprašė vietinė 
da.

spau-

AGENTŪRA:
Namų, automobi
liu, gyvybės, svei- 

> ir biznio.
Patogios išsimokė

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233

APDRAUDŲ

/ W I \ t>J
your Independent} kates 

//MOTXe/,AGENT J p f . 
V scavus. YOU FIRST y

MIELA TARP SAVŲ
TVIRTI DU MŪRAI greta ant pla

taus sklypo duoda po $700 pajamų 
kas mėnesi. Centralinis alyva šildy
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 BUTŲ MŪRAS modemiškai įren
gtas. 2 nauji gazo šildymai, karpetai, 
kabinetų virtuvės, garažas. $29,900.

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

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

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

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

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

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

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

5 APARTMENTŲ mūras prie 51-mos 
Sacramento.
12 apartmentu mūras 

Pulaski apylinkėje.

ir 4 kambariu butas 
prie 51-mos ir Richmond

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai

ir
MODERNUS

63-čios ir

VALGYKLA

BALYS BUDRAITIS

4407 Sc. Kedzie, Chicago 
TEL. — 254-5551

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.

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

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

CL 4-2390

užim-

butai
Mar-

— Kaip praneša Žvalgas, 
(rockfordiečiai jau organizuo- 
Įjasi atvykti i Naujienų pikni
ką, kuris Įvyks rugpjūčio 15 
d. Bučo darže. Greičiausiai at
vyks autobusu, kaip ir kitais 
metais. Sako, rockfordieėiains 
bus malonu pasimatyti pikni
ke su savo pažįstamais, o ypač 
buvusiais rockfordiečiais.

Lietuvių Prekybos rūmu 
rengiama Golfo diena Įvyks 
rugpiūčid 18 d. Silver Lake 
Country klube. Golfo rungtv- 
nės prasidės 9 vai. ryto. Ski
riamos dovanos. 7 valandą va
kare bus vakarienė. Iš golfi- 
ninkų, kurie dalyvaus vaka
rienėje, bus imama po $15.00. 
Vien tik už vakarienę kaina 
nustatyta $8.00. Golfo turnyro 
laimėtojams bus Įteikti prizai.

— Tėviškės parapijos baž
nyčioje paskutinę birželio die
ną sutuokta Erika Rosemarie 
Idzelytė su Oscar Thomas Bo
ehm.

— Skulpt. Prano Baltuonio, 
Montreal, P. Q., Canada darbų 
paroda Kennebunkport, Me. 
praėjo su dideliu pasisekimu.

— Žurn. Jūratė Kazickaitė, 
AP spaudos agentūros kores
pondentė kasdieninio gyveni
mo temomis, aplankė Wyo-

— Prof. Dr. Ernestas Par
šelis pakviestas Argentinos 
Švietimo Ministerijos Aukštes
niųjų Pedagoginių Institutų 
inspektoriaus pareigoms. I)r. 
Paršelis profesoriaus Buenos 
Aires Universitete. Britų aktorė Joan Collins apsigyveno 

Ispanijoje.

— Adolfas' Žygas, 
Lietuvos kariuomenės 
ras, po sunkios ligos mirė va
kar rytą. Platesnis pranešimas 
bus rytoj.

— Kęstutis Dirkis, Illinois 
Taupymo kasų direktorius ir 
GE Taupymo kasos vedėjas, 
tarnybos reikalais išvyko Į 
Europą. Lankysis Vokietijos, 
Anglijos, Prancūzijos ir Švei
carijos sostinėse.

— Domas Velička, Pedago
ginio Lituanistikos instituto 
direktorius, ' redagavo poeto 
Nykos-Niliūno eilėraščių rin
kini ir rašyt. K. Almeno kūrinį 
“Laiškai kunigaikščiui Radvi- VISKĄ APIE NAMUS 
lai”. Knvgas išleido Pedagogi- Taisau (remodeliuoju) senus namus.

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

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

nis institutas.

buvęs 
majo-

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

— Ieškau Tavernos ar Li
quor biznio. Skambinti nuo 12 
v. popiet tek 476-9479. S. Astra.

(Pr.)

HOME INSURANCE u

Call: Frank Z*pel It 
T2O81A W. 95th St. 

GA 4-8654

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
1971 m. rugpjūčio 15 d. 

BUČO. SODb
Willow Springs, Ill.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4Qfll AmJim, 
Chicago, UI. 60632. TeL YA 74990

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69H» STREET 

T«U REpubllc 7-1941
L _

CALIFORNIA SUPER SERVICE
T«tt<vr>I auto motorai, stabdžiai, 

tuna-ups Ir t. t.
4824 S«. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL VI 7-93

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

LABAI GERAS 10 butų mūras, 2 
automobiliu niuro 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 šilima ga
zu, aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas. Marquette Parke. Tik 
$28,900.

Tel.: 471-0321.

SAVININKAS PARDUODA
12 butu moderniai Įrengtą mūrini na
mą 5 metų., Skalbimo mašinos ir 
džiovintuvai, šaldytuvai, oro vėsin
tuvai, virimui pečiai. 15 mašinų vie
ta. Daug visokių patogumų. S24.000 
pajamų metams. Kaina S176,000.

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 — 4464915

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.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Hamp Statyba Ir Remontai

HEATING CONTRACTOR 
rengiu naujus Ir perstatiu senus Ti

sų rūšių namo apšildymo pečius Ir 
aįr-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius Ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai.
Turtu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE. 

CHICAGO, ILL. 60609
TEL: VI 7-3447


