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JUGOSLAVIJA NEBIJO SOVIETU PUOLIMO
POLITINIS SPRENDIMAS PAKISTANE

IS VISO PASAULIO

NEW DELHI. — Sovietų užsienio reikalų ministeris Gro
myko, išbuvęs Indijoje keturias dienas, išskrido namo. Bendrame 
su Indija pareiškime Gromyko pareikalavo greit ieškoti Rytų 
Pakistane politinio sprendimo, kuris sustabdytų skerdynes ir 
pabėgėlių bėgimą į Indiją. Turi būti sudarytos sąlygos tiems 
pabėgėliams saugiai grįžti į namus. Dabartinė padėtis pavojinga 
taikai, sako Indijos-sovietų pareiškimas. Washingtone valsty
bės sekretorius Rogers pareiškė Pakistano ambasadoriui, kad 
šeiko Rahmano, kurio teismas prasidėjo Pakistane, nubaudimas 
mirties bausme gali sunaikinti visas politinio sprendimo viltis.

SOVIETŲ MANEVRAI BULGARIJOJE 
PAŽADINO JUGOSLAVŲ BUDRUMU
BELGRADAS. — Jugoslavijos spauda labai nepalankiai su

tiko Varšuvos pakto slaptus manevrus Vengrijoje ir Bulgarijoje. 
Nors ateinantį mėnesį Jugoslavijoje turi lankytis sovietų ko
munistų vadas Brežnevas, visa eilė jugoslavų laikraščių pakarto
tinai pabrėžia savo kariuomenės pasirengimus gintis nuo agre
sorių, nors straipsniuose vengiama minėti, kas tie agresoriai ga
lėtų būti. Jugoslavija šį rudenį rengia plačius karinius manevrus, 
kuriuose kviečiami dalyvauti užsienio stebėtojai. Manevruose 
dalyvaus ne tik reguliari kariuomenė, bet ir Jugoslavijos nauja 
karinė jėga — šauliai, vadinamos Tautinės Gynybos jėgos, įsteig
tos po Čekoslovakijos okupavimo 1968 m.

Indijos ambasadorius Wash
ingtone paprašė pasimatymo su 
valstybės sekretorium Rogers 
ir patikino jį, kad Indijos-Sovie
tų Sąjungos draugiškumo pak
tas nėra nukreiptas prieš Ameri
ką ar jos sąjungininkus.

Kalbant apie politinį sprendi
mą, daugelio nuomone, tas spren
dimas būtų nepriklausomos Ben
galijos įsteigimas. Rytų Pakis
tano politinė partija laimėjo 
gruodžio mėn. balsavime 167 
vietas iš 313 Tautinės Asamblė
jos vietų. Tuos rezultatus pa
matę, Pakistano valdytojai nu
sigando, nes faktiškai šeikas 
Rahmanas, bengalų vadas, tu
rėjo tapti viso Pakistano prem
jeru — jis turėjo asamblėjoje 
absoliučią daugumą. Pakistano 
valdžia tada nutarė rinkimų re
zultatų neklausyti ir asamblėjos 
nesušaukti. Kovo mėnesį kilo 
bengalų sukilimas.

Jungtinės Tautos turėtų r pa
remti Rytų Pakistano gyvento
jų reikalavimą; fr-leisti- rjiems 
įsteigti savarankišką valstybę. 
Jungtinės Tautos parėmė atsi- 

. - skyrimo reikalavimus Alžiro, ka
da jis siekė atsiplėšti nuo Pran
cūzijos. Buvo pritarta Indone
zijos išsilaisvinimo iš Olandi
jos valdžios kovai.

Pasaulio tautos nepritarė Ka- 
tangos atsiskyrimui nuo Kongo 
ar Biafros atsiskyrimui nuo Ni
gerijos. čia nebuvo geografinio 
atsiskyrimo, kuris yra Pakista
no atveju. Rytų Pakistanas yra 
1,000 mylių nuo Vakarų Pakis
tano atstume. Gyventojų kalba, 
papročiai, net išvaizda skiriasi. 
Bengalai minta ryžiais ir žuvi
mi, kada vakarų pathanai ar 
pundžiabai valgo kviečius ir jau
tieną. Bengalai turėtų rasti 
•Jungtinių Tautų paramą išsiva
duoti iš Pakistano karinės dik
tatūros, jų teisės į nuosavą val
stybę neturėtų būti paneigtos.

Belfaste sudeginta 
350 gyvenamų namų

BELFASTAS. — Trys dienos 
kovų šiaurinėj Airijoj kainavo 
23 gyvybės. Miestuose ir kai
muose jaučiasi degėsių kvapas. 
Krautuvėse pritrūksta šviežaus 
maisto ir prie pieno bei duonos 
krautuvių stovi eilės žmonių. 
Kareiviai išvargę, be miego, ban
do sustabdyti protestantų ir ka
talikų kovas. Minias skirstyda
mi kareiviai šaudo gumines kul
kas, tačiau, kada šaudoma į ka
reivius, jie naudoja tikras kul
kas.

Apie 4,000 katalikų, daugiau
sia moterų ir vaikų perbėgo sie
ną į Airiją, kur pabėgėjai ap
gyvendinami kariuomenės sto
vyklose.

Belfaste protestantai, gyvenę 
tarp katalikų, gavo grasinimus 
greit išsikraustyti. Daugelis, pa
likdami namus, juos padegė. 
Taip buvo sunaikinta 350 gyve
namų namų.

ČIKAGA. — Iš 90-to Hancock 
Centre aukšto (pastatas turi 
100 aukštų) iššoko 29 metų mo*- 
teris Lorraine Kowalski, gyv. 
5455 N. Sheridan Rd. Ji lankė 
tame aukšte gyvenantį Marshall 
Berlin. Ji atvyko į jo butą su 

ryto jau gulėjo ant 875 N. Mi
chigan šaligatvio. Kūnas, liudi
ninku pasakojimu, buvo nuogas 
ir “susprogo” atsimušęs į žemę.

WASHINGTONAS. — Senato 
vidaus saugumo komitetas, pa
ruošė studiją apie Kinijos ko
munizmo terorą. Raporte sako
ma, kad per 50 metų įvairiuose 
teismuose, masinėse skerdynė
se, vergų darbo sąlygose buvo iš
žudyta 34 milijonai žmonių.

WASHINGTONAS. — Stu
dentų apklausinėjime patirta, 
kad 58% nebalsuos už preziden
tą Nixoną ateinančiuose rinki
muose. Apklausinėj us 60 uni
versitetų studentus, patirta, kad 
mari j uanos vartoj imas padidėj o 
15 nuošimčių nuo pernai metų.

NEW YORKAS. — Bethle
hem Steel bendrovė paskelbė, 
kad ji dviem mėnesiam atideda 
savo paskelbtus 8% kainų padi
dinimus. z

LONDONAS. — Amnesty In
ternational įteikė Indonezijos 
prezidentui memorandumą, ku
riame prašoma paleisti iš kalė
jimų 5,000 kalinių, suimtų po 
komunistų sukilimo 1965 m.

NEW ORLEANS. — Vyras, 
kuris buvo nubaustas 30 metų 
kalėjimo už vieną m ari j uanos ci
garetę, apeliavo į aukštesnį teis
mą, kuris jo skundą atmetė ir 
bausmę paliko.

PUEBLO. — Iš Britanijos at
vykęs 68 metų turistas, buvęs 
Londono ugniagesys, Pueblo, 
Colorado buvo dviejų vyrų api- 
lėštas — atimti pinigai ir do
kumentai. Policija vėliau doku
mentus surado, o vietos ugnia
gesiai sudėjo svečiui 30 dol.

WASHINGTONAS. — Sovie
tų satelito Cosmos 433 kelionė 
buvo pertraukta erdvėje po vie
nos orbitos aplink žemę. Pen
tagonas paskelbė, kad sovietai 
išbandė savo orbitinę bombą, ku
ri statoma Sovietų Sąjungoje. 
Satelitas skrido per Kinijos šiau
rę, šiaurės vakarų Afriką, Pie
tų Amerikos ir Ramiojo vande
nyno pietinį galą.

NEW YORKAS. — Policija 
surado pas vieną newjorkietj di
delį ginklų sandėlį, su virš 100 
įvairių šautuvų, revolverių ir 
daug amunicijos. Policija bu
vo pakviesta vienos moters, su
imtojo Hirsch žmonos, kuri pra
šė paimti iš jos namų revolverį, 
nes ji bijanti, kad vaikai jo ne
sugriebtų. Policijai atvykus, 
vienas mažametis sūnus išdi
džiai pareiškė: “Tu turėtum pa
matyti ginklus, kuriuos mano tė
vas laiko garaže”. Policija taip 
ir padarė ir rado arsenalą.

Blogos žinios apie Bražinskus prancūzu spaudoje
Paryžiaus dienraščio “Le Figaro” savaitinė laida (Selection 

hebdomadaire) š. m. liepos 28 d, (nr. 910) paskelbė tokio turinio 
žinią: “Lietuvis ir jo sūnus, nukreipę sovietų lėktuvą, praėj. me
tų spalio mėn., į Turkiją, nužudę lėktuvo palydovę ir sužeidę pi
loto pavaduotoją, bus teisiami teismo baudž. byloms”. <> .

Laikraštis, nurodęs, kad nors 
sovietų įstaigos visą laiką ne
sėkmingai reikalavo jiems grą
žinti abu “oro piratus” ir kad 
tarp abiejų kraštų įsiliepsnoju
si polemika, toliau pažymėjo, 
kad. “pagaliau, Konstitucinis 
Teismas Istanbule šeštadienį, 
anksti rytą (liepos 24 d. — Red.) 
nusprendė, jog tėvas ir sūnus 
privalo būti suimti ir teisiami 

“kaip kriminaliniai nusikaltėliai. 
Tokį sprendimą darydamas, 
Konstitucinis Teismas patvirti
na, jog abiejų lietuvių žygis ne
buvo politinio pobūdžio”.

Paryžiaus laikraštis pridūrė, 
kad dviems sovietų studentams 
vėliau įvykdžius kito lėktuvo nu
kreipimą, šie buvo laikomi įvyk
dę politinio pobūdžio veiksmą ir 
jie nebuvo teisiami. Atrodo, kad 
jie jau išvyko iš Turkijos ir šiuo 
metu atsidūrė JAV-se.

Vlikas, pateikdamas šią pran
cūzų spaudos žinią, dar nebuvo 
gavęs papildomų informacijų iš 
Turkijos. (E)

Egiptas dar lauks
sesis menesius

KAIRAS. — Egipto preziden
tas Sadat pakartojo savo pasiū
lymą atidaryti Suezo kanalą, jei 
izraelitai nuo jo pasitrauktų. 
Kartu jis pabrėžė, kad susitari
mo Egiptas .lauks tik iki šių 
metų pabaigos. Kanalo atidary
mas būtų, tik pirmas žingsnis į 
visišką arabų žemių išvadavimą 
iš Izraelio okupacijos. z

Egiptas, siūlydamas atidary
ti kanalą, kuris nebeveikia nuo 
1967 m. birželio mžn., siūlo kar
tu 6 mėnesių garantuotas karo 
paliaubas' ir' reikalauja teisės 
Egipto kareiviams persikelti per 
kanalą į rytinę jo pusę. Izraelis 
sutinka su kanalo atidarymu, ža
da šiek tiek pasitraukti nuo jo 
krantų, tačiau nesutinka, kad 
kanalą peržengtų Egipto karei
viai.

Jeigu iki šių metų galo nebus 
pasiektas. susitarimas, Egiptas 
ir jo kariuomenė turės teisę pra
dėti savo žemių laisvinimo žygį, 
pareiškė prezidentas Sadat Ara
bų Socialistų unijos centro ko
mitetui.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Civilių Teisių komisija kri
tikuoja prezidąitą Nisoną, kuris 
įsakė nevežiot| mokyklų vaikų 
autobusais vfefc' tik rasinio' ba
lanso išlaikymui.

♦ Jordano ir Sirijos kariuo
menės vakar susišaudė pasieny
je. Sirija paskelbė apie 4 Jor
dano tanku sunaikinimą.± t

0 Dar dviejų New Jersey 
miestų merai apkaltinti apga
vystėmis ir kyšių ėmimu.

♦ Apollo 15 astronautai spau
dai pareiškė, kad jie mėnulyje 
paliko sidabrinę lentelę su visų 
erdvės tinimu darbe žuvusiu 
amerikiečių ir rusų astronautų 
pavardėmis.

♦ Sen. McGovern, pasiskel
bęs demokratų kandidatu į pre
zidentus, išgirdęs, kad meras 
Lindsay perėjo į demokratų par
tiją, ironiškai pareiškė: “Tikiuo
si, kad jis vėl džiaugsis būda* 
mas Miami Beach, kur jis praė
jusį kartą nominavo Spiro Ag
new kandidatūrą į vicepreziden
tus. Gal šį kartą jis nominuos 
McGoverną į prezidentus?”

♦ Pietų Vietname suimta 203 
asmenys, jų tarpe 3 amerikie
čiai už prekybą narkotikais.

lanko parapijas
NEW YORKAS, N. Y. 

Kun. Pijus čižauskas, sūnus 
Juozo, gimęs 1906 metais, Romo
je gavęs archeologijos daktaro 
laipsnį, o okupuotoje Lietuvoje 
einantis Jonavos parapijos kle
bono pareigas, trims mėnesiams 
atvyko į Ameriką.

Kun. čižauskas, išsikalbėjęs 
su keliais dvasiškiais New Yor
ke, jau išskrido į Los Angeles, 
kur planuoja aplankyti lietuviš
kas parapijas ir išsikalbėti su 
klebonais. Vėliau kun. čižaus
kas rengiasi atvykti į Chicago 
ir aplankyti klebonijas.

Po kun. Lydžio, kun. čižaus
kas yra antras okupuotos Lietu
vos kunigas, kurį okupacinė Lie
tuvos valdžia išleido į Ameriką.

Japonija prašo 
ateityje pasitarti 
WASHINGTONAS. —„Japo

nijos ambasadorius^ashingtone 
Nobuhiko Ushidą pareiškė Spau
dos klube, kad numatoma prezi
dento Nixono kelionė į Pekiną 
rado Japonijos vyriausybės, 
spaudos ir gyventojų pritarimą, 
tačiau įspėjo, kad ateityje Ame
rika neturėtų daryti panašių žy
gių nepasitarusi su Japonija.

... Japonų ambasadorius paaiš
kino, kad. vakarų sąjungininkai, 
komunistų atžvilgiu turėtų' ko
ordinuoti savo politiką. Japoni
ja irgi esanti vakarų sąjunginin
kė.

Japonija prašanti . Ameriką 
būti atsargesne santykiuose su 
Kiniją. Prezidento pareiškimas, 
kad jįa vyks į.Kiniją padarė Ja
ponijoje didelį įspūdį. Kinijos 
klausimas Japonijoje yra-.labai 
svarbus ir politiniai reikšmingas. 
Jį pradėjus svarstyti, iš karto 
kils visa eilė kitų klausimų: 
Amerikos - Japonijos santykiai, 
Japonijos Azijos politika ir 
ponijos saugumo reikalai.

Kaip žinoma, Japonijos 
riausybė pasijuto užgauta 
labai vėlyvo Amerikos praneši
mo, kad prezidento patarėjas 
vyksta į Pekiną. Stipriausias ir 
įtakingiausias Amerikos sąjun
gininkas Azijoje buvo pastaty
tas į nemalonią padėtį.

Ja-

vy- 
dėl

< Italų policija suėmė 8 ame
rikiečius karius už narkotikus.

♦ Australijoj premjeras pa
šalino gynybos minister}, kuris 
paskelbė spaudoj savo atsimini
mus su negražiais pareiškimais 
apie buvusius kolegas.

O

Valstybes pasekretorivs Joseph Sisco 
rūpinasi Viduriniųjų Rytų taikos re I- 
kafais. Jam tanka ieikoti iieities Iz

raelio • Arabų konflikte.

Bankas neskolina

WASHINGTONAS.—Ekspor
to-Importo bankas atmetė Čilės 
vyriausybės prašymą paskolin
ti 21 milijoną dolerių, kurių Či
lei reikia keleiviniams lėktu
vams Boeing 707 pirkti. Bankas 
nurodė, kad paskolos negalima 
svarstyti, kol Čilė nesumokės 
kompensacijų nusavintų JAV 
vario kasyklų savininkams.

Prokomunistinės vyriausybės 
valdoma Čilė sumokėjo kompen
sacijas trims amerikiečių kom
panijoms; Bethlehem Steel, 
North Indiana Brass ir Purina, 
tačiau dar nesusitarė su nacio- 
nalizuotom vario bendrovėm, ku
rių turtas Čilėje siekė 500 mili
jonų dolerių.

Kairioji Čilės valdžia turi ir 
daugiau sunkumų. Streikuoja 
vienos vario kasyklos 4,500 dar
bininkų, reikalaudami net 38% 
algų pakėlimų, šis streikas kai
nuoja valstybei 200,000 dol. per 
dieną. Nieko negelbsti valdžios 
prašymai pasiaukoti socializmo 
statybai. Darbininkai nori pi
nigų.

šių metų statistika rodo, kad 
Čilės vario kasyklos pagamino 
20% mažiau vario, negu paga
minta pernai.

Dvi iš vyriausybėje esančių 
politinių partijų parlamente su
skilo: radikalai ir Liaudies ak
cija. Tas privertė iš valdžios pa
sitraukti penkis ministerius. 
Jiems atrodo, kad Čilė per greit 
eina “į socializmą”, gi valdžioje 
esantieji komunistai reikalauja 
dar didesnių tempų.

Skardinis poetas
N E W YORKAS.—Lietuviams 

gerai žinomas estas poetas Alek- 
sis Rannit, kuris dirba Yale uni
versiteto bibliotekoje, parašė 
New York Times laišką apie so
vietų poetą Jevtušenko, kurį jis 
vadina “exhibitionistu”. Ran
nit sako, kad Amerikos žurnaliz- 
mo tragedija yra tame, kad to
kie kaip Javtušenko yra garbina
mi, o tikrai dideli kūrėjai pa
mirštami. Neseniai tame laikraš
tyje Jevtušenko buvo pavadin
tas “golden boy of poetry”. Ran
nit sako, kad Jevtušenko yra ne 
“auksinis” bet “skardinis” poe
tas, aiškinęs, jog rašytoją Si- 
nijavskį reikia uždaryti į kon
centracijos stovyklą. Jevtušen
ko esąs trečios eilės sovietų po
etas, kurio didybė esanti ge
ruose santykiuose su KGB, ku
ri leidžia jam važinėti po visa 
pasaulį ir kurti sovietinio libe
ralizmo mitą. Rannit toliau nu
rodo, kad laikraštyje išgirtas 
Jevtušenkos eilėraštis yra plagi- 
jatas iš vienos Sovietijoje už
drausto Nikalojaus GumOevo po
emos.

Neseniai Jugoslavijos kariuo
menės štabo viršininkas pasakė 
ilgą kalbą karo mokyklos kariū
nams. Ta kalba tris savaites 
buvo spausdinama kariuomenės 
laikraštyje “Narodna Armija”. 
Generolas Viktor Bubanj toje 
kalboje iškelia partizaninio ka
ro reikšmę. Jugoslavija neati
duos priešui nė vieno colio sa
vo žemes ir yra pilnai pasiren
gusi ilgam karui, sako genero
las.

Panašų pareiškimą apie ju
goslavų pasirengimą gintis pa
darė ir pasienio karinių dalinių 
viršininkas. Kariuomenės žur
nale sakoma, kad jugoslavų par
tizanai nepasitenkins kova kal
nuose, bet ginsis visuose mies
tuose. Gynyba bus pagrįsta auk
štos moralės, gerai ginkluotais 
civiliais, kurie gins savo šven
tą žemę. £ .

Pulgarijos ir Jugoslavijos san- 
tykaai nėra geri dėl Makedonijos 
respublikos, kurią bulgarai lai
ko-savo žemių, dalimi. Sovietų 
Sąjungos, Čekoslovakijos, Ven
grijos ir Bulgarijos kariniai ma
nevrai prie Jugoslavijos sienos, 
kaip vienas jugoslavų laikraštis 
išsireiškė, sukelia “nemalonius 
jausmus”.

Prezidentas Tito kartais ne
vengia ir aiškiau prasitarti. Bir
želio mėnesį vienoje kalboje jis 
pareiškė, kad sovietai vis dar 
tikisi, kad Jugoslavija sugrius, 
kad galėtų paskui sakyti, jog 
tai atsitiko dėl susipykimo su 
sovietais.

Liepos mėnesį prezidentas Ti
to davė interviu italui rašyto
jui Alberto Moravia. Tito pa
sakė, kad Brežnevo doktrina, ku
ri apriboja socialistinių šalių su
verenumą, nesudaro Jugoslavi
jai jokio pavojaus. “Mes esame 
pajėgūs susitvarkyti su bet ko
kia situacija, situacija, kuri ga
lėtų iškilti tos doktrinos pasė
koje”, pareiškė Tito.

Naujos garantijos 
automobiliams

DETROITAS. — Amerikos au
tomobilių gamintojai varžosi sa
vo tarpe, kas duos naujo auto
mobilio savininkui geresnes ga
rantijas. Didžiosios bendrovės 
jau atsisako prieš keleris metus 
duotų “penkiems metams ar 50,- 
000 mylių garantijų”.

American Motors korporacija 
paskelbė, kad jos 1972 metų au
tomobiliai bus dykai pataisomi 
bendrovės lėšomis, jei bet kas 
sugestų per pirmuosius metus 
ar per pirmas 12,000 mylių. Pra
ėjusiais metais ta pati bendro
vė viską pataisydavo tik iki 4,000 
mylių ar keturių mėnesių po pir
kimo. Iš pernykščios garantijos 
buvo išimti smulkesni pagedi
mai ; filtrų, lango valytuvo, lem
pučių, stabdžių taisymai. Atei
nančiais metais garantuojama 
viskas, net jei reikės sureguliuo
ti ratus arba »uderinti motorą.
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Vienoje linksmoje draugystė
je užėjus kalboms apie parapsi- 
chinius dalykus viena dama pa
sisakė sapnavusi, kad ji kadaise 
pavirtusi aukso veršiu.
“Įdomu”, sumurmėjo nelabai 

prieš moteris galantiškasis Ber
nardas Shaw, “kada gi tamsta 
savo paauksinimą sunešiojai?”

ir lau- 
popie- 
vįduje

Pasikalbėjus su to bloko gy
ventojais, pavyzdžiui, baltas 
fąbriko darbininkas dabar 
pensijoje, Frank Kleševski at
sakė: “Aš tų žmonių kitapus 
gatvės nepažįstų. Jie atrodo 
viens kitu nepasitiki. Jie nesi
kalba ir

Ką baltieji atsako
Mr. ir Mrs. Price sakosi

vę priversti išsikraustyti dėl 
pasidariusių perpildytų mo
kyklos klasių, atsiradusios ra
sinės įtampos ir visos eilės 
užpuolimų, sumušimų ir api
plėšimų apylinkėje.

Prieš ketvertą metų šioje 
apylinkėje apsigyvenę jie ne
turėję nei šunų, nei metalinių 
tvorų, bet buvę priversti visa 
tai Įsigyti, kai apylinkėje at
sirado gaujos paauglių ir Įvy
ko visa eilė Įsilaužimų ir api
plėšimų. -

Walter Price, iš ąrnąlo knyg 
rišys, sako* kad jo apylinkė 
prieš penketą metų buvo visiš
kai “padori”, bet “dabar ap
virto galva žemyn’’. “Dabar 
mes čia gauname tiek daug to 
šlamšto (riff-raff) — tie ne
pilnamečiai . . . štai kur pro
blema. Ir ta narkotikų situa
cija . . Aš tikrai prisibijau 
dėl savo vaiku, jei čia liksim- 
Skirtumas šioje apylinkėje, 
kas buvo prieš penkis metus 
ir kas yra dabar, tai kaip rau
dona ir žalia spalva... Pradeda 
atrodyti kaip tikras geto...”

Mrs. Phyllis Di Carlo praeitą 
vasarą atsibudusi pamatė de
šimties metų juoduką vagiant 
pinigus iš jos komodos; ji vai
ką sugavo ir pamatė, kad tai 
yra jos pačios vaikų mokyk
los draugas... Di Carlos šeima 
išsikėlė ’ i užmiestį. Mrs. Di 
Carlo pasakė: kodėl turėjo 
keltis kitur: “Kur tik mano 
va ik ai n e i d a v o, juos 
čiupdavo juodžių vaikai, ręi- 
kalaudąmi pinigų.. Jei mano 
vaikai sakydavo, kad pinigų 
neturi, ji,e iškrėsdavo ir. atim
davo viską, ką rasdami. Jos 8 
metų vaikas Craig „parėjęs na
mo verkdamas?;. tryiikmeiis 
juodukas jį iškratęs.

Visų blogiaihsiai atsiliepia 
Cabrini-Green apariųientų gy
ventojai, kur qha pastango
mis milijonus Rainavęs payyz 
dinis keliolikai tūkstpnčių gy-

ziuos.
Taigi, visi ir visos iš visur 

trauksime Į seniai laukiamą 
Naujienų pikniką ir pagal iš
gales parimsime savo dienraš
ti. A. J ūsas

dykųjų ir į 
jo peryklą

(s9& spprantamitpriai pasa
kė Ralph Begovich, iš profesi
jos stogų dengėjas: “Aš pasi
likčiau, jei (bąJtųjjj jr juodų
jų) jnjšųjys būtų 50-50, bet kai 
pamačiau, kad yiąį krąųstosį, 
aš nusprendžiau, kad reikia 
kraustytĮs. Nenoriu pasilikti 
toje apylinkėje paskutinis!” 
Jis pardavė savo $18,000 namą 
Race Avenue ir pasekė kitus 
baltuosius, “bijodamas dėl 
savo žmonos ir šeimos saugu- 

trys 
ave- 
savi-

mo”. Prieš pora metų 
juodukai nušovė Race 
nue drabužių vąlyklos 
ninku, atimdami iš jo 
Šiandien visas 400 blokas išil
gai North Laramie yra užda
rytas ir lentomis užkalinėtas. 
Austin distrikto policijos ži
niomis, per paskutinius 5 me
tus kriminalas ten padaugėjęs 
37 nuošimčiais, o vien juodųjų 
gyvenamoje pietinėje Austin 
distrikto net 75 nuošimčiais.

Begovich sako: “Būsiu atvi
ras. Manau, kad kol kas aš su 
jais ųegaliu gyventi. Bet daug 
juodųjų irgi nenori su jais 
gyventi. Jie prašo, kad mes 
nesikeltame, bet mes kitaip 
negalime”. Tačiau jis tiki, kad 
baltųjų nuo juodųjų ir juodų
jų bėgimas amžinai negalės 
tęstis. “Mano nuomone, per 10. 
ar 20 metų nebeliks- nė vienos 
apylinkės, kur spalvotieji ne
gyventų. Taigi, mes turėsime 
susigyventi...’’

Naujienų piknikas
Šį 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.

vengia pažinčių . 
lai sako juodieji 
McNeil su 4 vaikais

nakties metu galėti; be baimės 
pereiti gatvę.

Juodieji patys bijo, kad bal
tųjų išsikraustymas reiškia, 
kad jų apleistai apylinkei lem 
ta pavirsti tokia pat netvar
kos, nešvaros ir apleidimo 
vieta, iš kokios jie patys ką 
tik pasitraukė. Juodieji bijosi, 
kad geto juos seka iš paskos 
ir dėl to jie nori, kad baltieji 
pasiliktų, nesikeltų.

Nors tik vos 30 pėdų cemen
to juos skiria, tačiau nei juo
dieji, nei baltieji niekuomet 
neperžengė tos gatvės, kad ga
lėtų bendrai pasidalinti savo 
viltimis ir baimėmis.

pasiliko rasiniai nepakitęs. 
“Tik staiga visi namai pradėjo 
skelbti, kad parsiduoda... Visa 
tai prasidėjo, kai tame bloke 
kitas juodasis nusipirko na
mus ir atsikėlė. Mėnesio bėgy
je beveik visi to bloko namai 
arba buvo parduoti arba pa
skelbti pardavimui...

“Aš nežinau dėlko jie kelia
si kitur”, stebisi McNeL “Pir
ma pasiskelbė vienas namas 
pardavimui, netrukus antras. 
Apylinkė nepavirstų juoda, 
jei jie pasiliktų. Niekas jų 
verčia keltis”...

Kų į
James

1969 metais šioje apylinkėje 
už $9,500 pirkęs namą nepai
sant, kad baltieji “vandalai” 
padegė jo garažą, pasisakė 
tačiau noris, kad baltieji neiš
sikeltų. “Negrų šeimos atsike
lia su keliolika vaikų ir aš ži
nau, ką tai reiškia. Aš nieka
da nebegalėsiu leisti savo vai
kų į viešąją mokyklą... Kai 
matai šeimą atsikeliant su 13 
ar 15 vaikų — ką tatai reiškia 
apylinkėje? Istoriškai taip vi- 
sąda vyksta Chicagoje. Vis
kas virsta juoda ir viskas eina 
“to heli”, kadangi visi nulei
džia rankas . . .

McNeill prisimena, kad jam 
atsikėlus, blokas kuri laiką

Naujienas skaito bei joms 
bendradarbiauja daugybė Įvai
rių pažiūrų lietuviai ne tik Chi 
cagoje, bet ir už Chicagos ri
bų, tad, aiškų, jie atvyks pik- 
ųįkan. Visi bus gražiai priimti, 
bei gausiai vaišinami.

Reikia manyti, didžiumą 
pikniko publikos sudarys vie
tinės organizacijos, jų valdy
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 sayo geraisiais klien
tais pasisvečiuoti. Negana to, 
girdėjau atvažiuos didžiulis

pąsižvalgyti po Chlcagą bei 
jos plačias apylinkes ir sukurti 
pikniko vaizdą, kad nepritrūk 
tų “kuro.”. Beje, pora auto
busų veš i pikniką 4kagim«s, 
kurie neturi kaip kitaip nuva
žiuoti. Jie turės patėnjyti N®u- 
j ienose kokiu laiku busai va-

Amerikoje veikia rakety mėgėjy sąjungą su nariy. Jar pri
klauso netik jaunimas, bet ir suaugę. Suskaičiuota, kad nuo 1957 
mėty amerikiečiai paleido į orą apie 30 miliįony įvairiy rakety 

modeli y»

Jie kartu įgalus, kol parazitai nespėjo 
‘susituokti”.

Vabzdžių gimdymų 
kontrolė

JAV-bių ir Kanados moksli
ninkai bendrai kombinuoją iš
rasti geriausią “lytinį vaistą”, 
kuriuo galima apgauti įvairių 
parazitų patinėlius. Jau eilei 
vabalų tokie “lytiniai vais
tai” praktikuojami ir tikima
si ateityje išgelbėti obuolius, 

medvilnę, 
kornus (kukurūzą) ir kt. nuo 
tų parazitų apsėdimo.

Soduose, daržuose 
kuose pakabinami iš 
riaus gaminti tuneliai, 
ištepti klijais ir pakvėpinti tų 
vabzdžių lytiniais ‘aromatais’. 
Vabzdžių patįnėlįąi tuos aro
matus užuodę skrenda arba 
bėga Į tuos tunelius ir apsi
gauna: manydami čia radę 
juos laukiančias pataites, jie 
Įklimpsta klijuose..

Kol tokių įklimpimų mažai 
tėra, yra ženklas, kad parazi
tams dar nėra užėjęs joačiąvi- 
mosi metas; kai tuneliuose 
staiga patinukų padaugėja, 
Ženklas yra, kad laikas, chemi- 

autobusas pilnas Naujienų ger-jkąlais švirkšti ar dulkinti ąp- 
bėjų iš Rockfordo 
atsiveš ir savo garbų plačiai 
žinomą rašytojų žvalgą (J. Ba
cevičių). žvalgui noriu pątar-. 
ii, kad išvykstant iš namų pri
sipiltų rašomąją plunksną pa
kankamai kuro. Mat, norint

NAUJIENOS“ KIEKVIENU
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DRAUGAS IR BĮČIlBrlS

(Tęsinys)
Tokių “įtampos rubežių”, 

“fronto linijų”. arba “demar
kacijos linijų’’ tarp baltųjų ir 
juodųjų šiuo metu bene žy
miausios yra Oak Park apy
linkėje, Ashland avenue pieti
nėje dalyje, Chicago avenue 
šiaurinėje dalyje ir naujausiai 
Race avenue, esanti tarp 
Western ir Racine avenue ir 
Grand ir Ohio gatvių miesto 
šiaurinėje dalyje.
“įtampos fronto liniją tarp 
baltųjų ir juodųjų” keturi Chi 
cago Tribune reporteriai ši
taip apibūdina:

Jie yra perskirti gatvės, ku
ria galima pereiti keliais žing
sniais, tačiau tas siauras mek- 
sfalto rėžis sudaro gilią igno- 
rapcijos ir baimės prarają, 
kurios jie negali peržengti...

Tai yra 5300 bloko West 
Race Avenue gyventojai. Gry
nai juodi vienoje pusėje ir 
balti antrojoje pusėje, šio blo
ko gyventojai sudaro rasiniai 
bekintančios apylinkės tikrai 
Įtemptą frontą”.

Šiaurinė tos gatvės pusė pil
na iškabu “For Sale”. Baltie
ji namų savininkai aiškinasi, 
esą priversti keltis, kadangi 
jie prisibijo, kad jų naujieji 
kaimvnai atneša su savim 
perkimštas mokyklas, krintan
čias nejadomojo turto vertes 
ir kriminalo piktadarysčių pa
daugėjimą.

Juodieji, iš kitos pusės, no
rėdami išsigelbėti iš geto rū
sių ir “housing projects” dan
goraižių ayiįyno, keliasi į Ra
ce Avenue apylinkę, tikėdami 
čia rasti sau gyv.enti pastoves
nę vietą, savo vaikams geres
nę mokyklą ir saugumą, kad’

' 
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Mirties angelas glosto lietuvius 
Kalifornijos greitkeliuose

Los Angeles lietuvių kolonija 
dar visai nesenai išgyveno di
delės tragedijos liūdesį, kai š. m. 
gegužės mėn. 28 d. eismo nelai
mėje, automobilių katastrofoje, 
žuvo du jauni lietuviai: Raimon
das Pažėra, 16 metų amžiaus, 
ir Jonas Domkus, 15 metų. Ir 
štai, vos praeitą šeštadienį, rug
pjūčio 7 d., Los Angeles mieste, 
Kalvarijos kapuose, ta pati lie
tuvių kolonija palaidojo kitą to
kio tragiško įvykio — eismo ne
laimės — auką, rašytoją — žur
nalistą — visuomenininką Juo
zą Tininį, mirtinai pažeistą Ka
lifornijos greitkelyje 101, kai 
priešinga kryptimi važiavęs au
tomobilis trenkė į jo vairuoja
mą automobilį, kuriame buvo ir 
bendrakeleivė J. Strikaitienė (ji 
sužeista, tebėra ligoninėje, turi
ma gerų vilčių, kad pasveiks). J. 
Tininis mirė įvykio vietoje.

Kalifornijoje J. Tininis buvo 
aktyvus lietuvių veikloje, ypa
čiai katalikų spaudoje ir Los 
Angeles leidžiamo “Lietuvių Die
nų” žurnalo redakcijos narys. 
Kurį laiką profesoriavo UCLA, 
kur buvo įsteigta litifanistinė

SPECIALŪS BUŠAI Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ
Sekmadienį/ rugpiūčio 15 dieną, specialūs CTA busai veš či

kagiečius į “Naujienų” Pikniką. Lygiai 12:00 vai. po pietų 
busai paims žmones nuo “Naujienų” (18-tos ir Halsted gat
vių kampas). Už kelių minučių jis sustos Bridgepor te 
ties Lietuvių Auditorija ir paims ten piknikan norinčius nuva
žiuoti. Vėliau jis važiuos Archer Avenue. Sustos ties Archer ir 
Western, Archer ir California. Pasuks į California Ave. Sustos 
ties California ir 43rd St-, California ir 55 St, California ir 63rd 
St, California ir 71st St, o is 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 j NAUJIENŲ pikniką

<53 sroftr
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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

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 j kai- 

katedra, bet ji užsidarė — dėl... 
studentų stokos... Kaip rašyto-1 
jas rašinėjo noveles, neretai jų 
apimtin įveldamas moteris, 
mat... buvo nevedęs, o vis dėlto. 
jau artėjo į 60 metų...

Juozas Tininis dar daug ga
lėjo (ir tam buvo pajėgus) sa
vo įnašu prisidėti ne tik Los 
Angeles lietuviškosios kolonijos 
išlaikyme ir ugdyme, bet ir iš 
viso Amerikos lietuvių sieki
muose — atgauti laisvę ne tik 
mūsų tautai, bet ir valstybei...

Santykiai nuo Baltijos — 
iki Pacifiko

šiomis dienomis Los Angeles 
lankėsi Mažosios Lietuvos Re
zistencinio Sąjūdžio pirminin
kas prof. Martynas Brakas, iš 
Sioux Falls So. Dakota, kur pro
fesoriauja Augustana College. 
Pasišovęs ilgai atostoginei ke
lionei, kartu su žmona (danų kil
mės, gerai kalbančia lietuviš
kai), “pakinkė” savo “Volvo“ il
gai kelionei, siekiančiai net Van
couver (Br. Columbia), nes pro
fesorių atostogos ilgos ir dėl 
to jie nutarė tuo pasinaudoti.

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

p link u i stebint susidomė juslėms žiūrovamlig<aValdžios agronomas

Los Angeles prof. M. Brakas 
turėjo pasitarimų su Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugijos 
v-bos nariais Vyt. Glaže ir VI. 
Bakūnu, aplankė lietuviškosios 
parapijos kleboną prel. J. Ku- 
čingį, kuris jau daug metų yra 
parodęs .savo palankumą Mažo
sios Lietuvių Bičiulių Draugijos 
veiklai (už ką, prof. M. Brakas 
prelatui J. Kučingiui ypačiai pa
dėkojo), lietuviškosios spaudos 
leidyklą (A. Skiriaus), kuri lei
džia ne tik periodinius leidinius 
“Lietuvių Dienas” ir “Lietu
viai Amerikos Vakaruose”, bet 
“dienos šviesą” yra parodžiusi 
ir dideliam skaičiui lietuviškų 
knygų, parašytų žinomesnių au
torių lietuviškoje išeivijoje.

Savaime aišku, prof. M. Bra
kas, pasikalbėjęs ypačiai su Ma
žosios Lietuvos reikalais besido
minančiais asmenimis ir padaręs 
vizitus vietos stambiausioms lie
tu vškoms institucijoms, be vieš
nagės pas amerikiečius moksli
ninkus, dar apžiūrėjo ir eilę Ka
lifornijos įdomesnių vietų, vi
sada dominančių turistą, kaip 
pvz. Disneyland ir kt., kuo pasi
rūpino Mažosios Lietuvos Bičių- 
lųi Draugijos vietinio skyriaus 
veikėjas Vytautas dažė.

Labai patenkintas viešnage 
Los Angeles, prof. M. Brakas 
leidosi tolimesnėn kelionėn — 
šiaurėn, per Yesemity kalnuotus 
miškus, į San Francisko, toliau 
__net į Vancouver, B. C., Ka
nadoje, ir jos kalnus.
. Į Sioux Falls, So. Dakota, kur 
prof. M. Brakas gyvena ir pro- 
soriauja (jo žmona mokytojau
ja vietos aukštesnėj ė~ mokyk
loje — highschool), grįš tik šio 
mėn. gale.

Dar ne taip senai Los Ange
les miestas buvo sparčiai augan
tis didmiestis Amerikoje. Tai 
buvo dar vos 1965 m. Bet po to 
— prieauglis pradėjo mažėti ir 
štai dabar, 1971 m. viduryje, 
jau turime beveik stagnaciją: 
kiek naujų gyventojų atvyksta, 
beveik tiek pat senųjų miestą 
apleidžia. Speciali komisija (vie
tinės valdžios) paskelbė dabar 
tyrimo duomenis, pagal kuriuos 
Los Angeles miestą ir apylin
kes per pastaruosius metus ap
leidžia net 35,000 gyventojų. 
Bet, esą, tuo pat metu į Los 
Angeles atvykstą 35,000 naujų 
gyventojų iš kitų valstijų. Tai 
begalinis pasikeitimas nuo 1965 
m., kai viską susumavus (miri
mus, gimimus, išsikėlimus ir 
naujus atvykimus) rezultate bu
vo 135,000 gyventojų prieau-

Kas komisijos tyrimų prane
šime aiškai nepasakoma, tai yra 
štai kas: kad iš miesto “bėga” 
baltieji gyventojai, gi į miestą 
“plūsta” juodieji.. Sąlygos tam,

matykite, pagerėjo respubliko
nų administracijos laikotarpyje, 
kai iš kitos valstijos atvykusiam 
į Kaliforniją nereikia laukti vie
nų metų, kad galėtų gauti pra
gyvenimo pašalpą... Vakar at
vykai — šiandien eik į atitin
kamą įstaigą pasiimti pašalpos... 
Dėl to į čia ir plūstama tam tik
ros rasės žmonių, kurie kadai
se buvusį puikų Angelų miestą 
Pacifiko krantuose neužilgo pa
darys juodųjų miestu...

Nepaprastai padidėjusio bal
tųjų gyventojų “bėgimo” iš Los 
Angeles miesto ir apylinkių į 
kaimyninius apskričius ir vals
tijas priežastys nurodomos ši
tokios: smogas, ekonominė pa
dėtis ir š. m. vasario mėn. 9 d. 
įvykęs stiprus žemės drebėji
mas Los Angeles miesto apy
linkėse.

Simas Kudirka
* Pacifiko krantuose...
Nors ir tik laikraščio pusla

piuose (pačio didžiausio dienraš
čio Amerikos Vakaruose) “Los 
Angeles Times” š. m. rugpjū
čio 7 d. laidoje Simo Kudirkos 
teismo eigos okupuotoje Lietu
voje pavaizdavimas čia padarė 
didelį įspūdį nelietuviškoje vi
suomenėje. Net, šiaip jau labai 
šaltai besilaikančių tokiais at
vejais pačių amerikiečių tarpe! 
Ypačiai labai entuziastingos re
akcijos Simo Kudirkos stoiškas 
ir herojiškas laikymasis sovie
tiniame teisme‘(nors ir Lietu
voje) susilaukė Kubos, Čilės, Ko
rėjos ir Rytų’ Vokietijos bei 
Lenkijos pabėgėlių tarpe, ku
rių gerokas skaičius dirba toje 
pat įmonėje kaip ir aš. Dauge
lis iš jų, priešpiečių ar pertrau
kos metu sėdi prie mano stalo, 
kartu diskutuojame mūsų kraš
tų problemas. Per keletą metų 
laiko turėjome geros progos “ap
sišviesti” vieni kitų kraštų is
torijoje.. Aš, vienintelis lietu
vis, seniausias amžiumi politi
nių emigrantų tarpe (mūsų dar
bovietėje) turiu jų pripažintą 
“autoritetą” komunistinės dok
trinos aiškinime, nes jie tos dok
trinos pasėkas gyvenime yra pa
tyrę daug vėliau negu aš. Kai 
kurie, pvz. iš Čilės, paspruko 
net po to, kai prezidentas dr.

Allende paskelbė tikrą “demo
kratiją"...

Aš prie to straipsnio grįšiu 
kiek vėliau, bet kol 'kas norė
čiau pateikti tik tokius, skaičiais 
nesuvedamus duomenis, kar Si
mas Kudirka laimėjo mums (lie
tuviams) nepaprastai daug nau- 
j ų draugų visuose pasaulio kraš
tuose, kur jo tragedijos istori
ja buvo ar bus nevaržomai pa
skelbta, kaip tai buvo padaryta 
“Los Angeles Times” š. m. rug
pjūčio mėn. 7 d. laidoje.

Rasa Gustaitytė — 
Amerikos žurnalistines

Apie ją, laisvos Lietuvos avia
cijos pionieriaus ir viršininko, 
generolo Gustančio dukrą, “Nau
jienose” jau esu rašęs, kad ji 
yra įkopusi į amerikinės žurna
listikos viršūnes, nes jos straip
sniai spausdinami milijoninio 
tiražo laikraščiuose ne tik čia, 
Amerikos Vakaruose, bet ir At
lanto krantuose. Paskutinio sa
vaitgalio, rugpiūčio 8 d., milži
niškoje “Los Angeles Times” 
laidos priede, žurnale “West”, 
pagrindiniu straipsniu įdėtas jos 
labai aušto — mokslinio filoso
finio — socialinio ekologinio tu
rinio straipsnis “The Alpha 
Gambit”, by Rasa Gustaitis”.

NE TA MELIODIJA
Marko Twaino žmona labai 

nemėgdavo, kad jos garsusis vy
ras, kur reikia ar nereikia bai
siai keikdavo. Vieną rytą besi
skusdamas, jis Įsipiovė ir be
keikdamas sunaudojo visą savo 
gausų keiksmažodį žodyną.

Pietų metu žmona jam pa
punkčiui atpasakojo visus keiks
mažodžius rytmetį pasakytus.

Ramiai išklausęs Twain pa
stebėjo: “Tekstas atitinka pažo
džiui, bet meliodija ne ta...

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

i Kudirka spaudoje
Mūsų keli artimieji bendra

darbiai iš tolimesniu Amerikos 
miestų atsiuntė Anatole Shub’o 
straipsnio apie Simo Kudirkos 
nuteisimą iškarpas. Pav. Klau- 
seikio atsiųstas Los Angeles 
Tmes rugp. 7 d. dviejų puslapių 
iškarpa pavadinta “JAV atmes
tas jūrininkas nepripažino ru
sų teismo. Jūrininkas teismo me- 

i tu stipriai apeliavo dėl Lietuvos 
nepriklausomybės”.

J. Jasinsko atsiųstasis Bos
ton Globe rugpiūčio 7 d. laidos 
visą pirmąjį ir antrąjį pusla
pius paskyręs Lietuvos jūrinin
ko Simo Kudirkos teismui su pa
ties Kudirkos atvaizdu ir trimis 
didelėmis “Sovietskaja Litva” 
laivo nuotraukomis. Straipsnio 
per visą puslapį antrašte pabrė
žia, kad jūrininkas prašė Lietu
vai nepriklausomybės.

Algirdas Gustaitis (iš Los An
geles) be kt. pacitavęs, kad Si
mas Kudirka prieš jį nuteisiant 
š. m. gegužės 20 dieną pareiškė: 
“Aš reikalauju mano tėvynei 
Lietuvai nepriklausomybės”! su
šunka: “Bravo, Simas Kudirka! 
Štai kokių sūnų yra okupuotoj 
Lietuvoje! Padėkime Simui Ku
dirkai!” Gustaitis siūlo:

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus 
Kai aitvarai 
Skrajojo po

laikus,
ir laumės 
laukus. ,.

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra ęaiku mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl„ telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stase Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kaip 
oasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kibuco iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

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

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psl. Kaina 4 doL

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL/Sl.OOJį > _ „ į

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto is 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.

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

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.

Reikėtų sudaryti geras ko
mitetas pagelbėti Simui Ku
dirkai siuntiniais, jei jis tebė
ra gyvas. Jam reikia pagelbėti 
iki jis bus laisvas, ar iki bus 
išleistas į JAV, iš kurių jis ne
teisėtai buvo išduotas. Reikia pa
dėti, gelbėti jo šeimą.

Dideli karščiai Lenkijoj
Lenkų DP iš Warsuvos pra

neša. kad Lenkijoje siautė per 
eiles metų nepatirti karščiai. 
Karščius ly dėjusios didelės 
audros su perkūnija, kuri pri
dariusi daug nuostolių, ypač 
daug kur sugadindama ir su
naikindama telefonų linijas. 
Nuo karščių išsikraipę net ge
ležinkelių linijos. Per praeitą 
savaitę kasdien Įvykę po dau
giau kaip 150 gaisrų. Per pas
kutinius mėnesius visoje Len
kijoje būta apie 13,000 gaisrų.

Žuvę 113 žmonių, jų tarpe 
21 vaikas, o 407 žmonės buvę 
audru sunkiai sužeisti.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psh, daug paveikslų. Kaina $2.00

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau 
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

NIVERSA
Rugsėjo pabaigoj Atlantoj įvyks 
>ry statybos darbuotojų suvažiavi
mas. čia 
kių grupė 
pasaulyje

mo

matoma motery 
sustojusi prie 
žemės šėmike 

rfaut.

statybinio- 
didžiausio 

— trakto-

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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Pasitarimai Berlyne
Daug komentarų ir susirūpinimo sukėlė prezidento 

Nixono sutikimas vykti į Pekiną ir tartis su Ču Enlajum 
įvairiais komunistinės Kinijos ir JAV reikalais. Niekam 
ne paslaptis, kad tų pasitarimų metu bus paliesti įvairūs 
Pietų Azijos klausimai. Bus paliestas Vietnamo, Laos ir 
plačiai aptartas Formozos klausimas.

Spauda ir politikai yra susirūpinę Izraelio ir Egipto 
konfliktu. Tuo tarpu Izraelis džiaugiasi, kad pačių ara
bų tarpe kilo gana aštrūs nesusipratimai. Kelių arabų 
valstybių santykiai su Sovietų Sąjunga taip pat pablogė
jo. Izraelio ir Egipto konfliktui išspręsti teks vesti ilgas 
derybas, bet atrodo, kad noras derėtis yra didesnis, negu 
pradėti kovas. Tuo tarpu Nilo pakraščiuose niekas nesi- 
šaudo.

Politikai kalba ir rašo apie Artimuosius Rytus bei 
Kiniją, o Berlyne be jokio triukšmo ir sensacingų spau
dos pranešimų eina derybos labai svarbiais rytų Euro
pos klausimais. Lietuviams Berlyno derybos yra daug 
svarbesnės, negu kelionė į Kiniją. Berlyno pasitarimų 
eiga gali atsiliepti į Lietuvos ir lietuvių tautos likimą.

Atrodo, kad Maskvai Berlyno klausimo sprendimas 
yra nepaprastai svarbus. Visi atsimename, kad praeitais 
metais Vokietijos kancleris Brandtas pasirašė susitari
mą su Sovietų Sąjunga dėl prekybos ir įvairių Rytų Eu
ropos reikalų. Tas Maskvos susitarimas iki šio meto ne
ratifikuotas, nes neišspręstas vakarų Berlyno klausimas. 
Kancleris Brandtas, pasirašydamas susitarimą, Sovietų 
Sąjungos valdovams nurodė, kad vakarų Berlyno klausi
mas turi būti pirma išspręstas. Iki šio meto Maskvoje pa
sirašytas susitarimas dar neratifikuotas.

Amerikos, britų, prancūzų ir sovietų ambasadoriai 
jau seniai buvo pradėję pasitarimus Berlyno klausimui 
išspręsti, bet reikalai pirmyn nesistūmė. Sovietų valdžia 
norėjo, kad vakarų sąjungininkai tartųsi su Rytų Vokie
tijos valdžia dėl susisiekimo su Berlynu. Sąjungininkams 
atsisakius Berlyno reikalu tartis su Ulbrichtu, visas rei
kalas pakibo ore. Ambasadoriai sueidavo kartą į dvi sa
vaites, pasikeisdavo nuomonėmis, bet derybų tolyn ne
vedė, nes negalėjo pajudinti pačio pagrindinio klausimo 
— atsakomybės už Berlyną.

Vakarų ambasadoriams nepasijudinus iš vietos, 
Maskva pradėjo daryti nuolaidas. Matyt, kad Brežnevas 
turėjo sunkumų su Ulbrichtu. Gegužio pradžioje senas

trims mėnesiams —_______ $6.00
vienam mėnesiui______ $2.00

Kanadoje: 
metams________ _ ____ $22.00
pusei metų ________
vienam mėnesiai ___

____  $12.00
____  $3.00

Užsieniuose: 
metams _____________  $23.00

pusei metų ________
vienam mėnesiui ___

____ $13.00
____ $3.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

KAZYS ŠKIRPA

1940 - 41 M. LIETUVIU AKTYVISTU
FRONTAS IR KOVOS KELIAS

(Tęsinys)
Jėgų mobilizavimas

Jėgų mobilizavimo pradžia sie
kia mano sugestiją, kurią pada
riau birželio gale Kaune kai ku
riems veikėjams, būtent, kad 
pasirūpintų nutiesti griaučių tin
klą pogrindžio organizacijai 
krašte, kol tai tebebuvo praktiš
kai įmanoma.

Dar stipresnį impulsą tokiam 
pasiryžimui suteikė aktyviesiems 
tautos elementams Lietuvos 
diplomatijos protestų pareiški
mas dėl valstybinės nepriklau

somybės sužlugdymo tariamo 
Liaudies Seimo “nutarimu”, fak
tiškai Maskvos suformuluoto ir 
sovietų durtuvais padiktuoto sa
kytam tautos valios suklastoji
mo įrankiui. Drauge su prane
šimu apie susidarymą Lietuvos 
Tautinio Komiteto aš, grįžęs iš 
Romos konferencijos, buvau mi
nėtų protestų tekstus perteikęs 
Kaunan per “žaliąją sieną”. Jie 
buvo Kaune perrašyti kelis kar
tus, išplatinti krašte ir visų su
prasti, kaip iškėlimas kovos vė
liavos prieš sovietinį Lietuvos 
laisvės paglemžė ją.

stalinistas buvo susargdintas ir atleistas ne tik iš Rytų 
Vokietijos premjero pareigų, bet ir iš komunistų parti
jos sekretoriaus pareigų. Jo vieton parinktas žymiai 
lankstesnis Erich Honecker. Maskva žino, kad pastarasis 
bus lankstesnis ne vien pačioje partijoje, bet ir vyriausy
bėje. Ulbrichtas pasipriešindavo Maskvai partijos vadų 
pasitarimuose, tuo tarpu iš Honeckerio tokio dalyko 
Maskva nelaukia.

Ambasadorių pasitarimuose Sovietų Sąjunga pada
rė kelias dideles nuolaidas. Sovietų valdžia sutiko imti, 
atsakomybę dėl Berlyno. Rusai bandė įtikinti amerikie
čius, kad susisiekimo ir kitais reikalais tartųsi su Ul- 
brichto valdžia, bet kai įsitikino, kad nieko iš to neišeis, 
tai jie Ulbrichtą susargdino ir patys sutiko tartis su ry
tų Vokietijos valdžia dėl susisiekimo su Berlynu. Są
jungininkai reikalavo, kad ne tiktai sąjungininkai ne
trukdomai galėtų visą laiką susisiekti su Berlynu, bet 
kad ir vakarų Vokietijos vyriausybė ir įvairios prekybos 
ir pramonės įstaigos galėtų laisvai susisiekti Jeigu kada 
kiltų koks konfliktas dėl susisiekimo, tai sąjungininkai 
kreipsis į Sovietų Sąjungą, o ne į rytų Vokietijos valdžią.

Pasitarimų metu, matyt, kad sąjungininkai įtikino 
sovietų ambasadorių ir kitus patarėjus, kad Sovietų Są
junga yra atsakominga už sovietų karo jėgų okupuotas 
sritis. Rusai savo atsakomybės galės atsisakyti tiktai 
taikos sutartį pasirašius. Kol tokios sutarties nėra, tai 
Maskva yra atsakinga. Rusai turėjo su šia pozicija 
sutikti, jeigu iš viso nori bet kokio susitarimo dėl Berly
no.

Pasitarimų metu taip pat paaiškėjo, kad Amerika, 
Didžioji Britanija ir Prancūzija nepritaria Sovietų Są
jungos vienašališkoms pakaitoms Rytų Europoje. Kaip 
rusai negalėjo' atsikratyti atsakomybės dėl Berlyno, taip 
jie bus atsakingi ir dėl pakaitų Rytų Europoje. So
vietų Sąjunga privertė kanclerį Brandtą pripažinti da
bartines rytų Vokietijos sienas ir pasižadėti nevartoti 
jėgos toms sienoms keisti. Berlyno pasitarimų metu pa
aiškėjo, kad JAV, Didžioji Britanija ir Prancūzija nepri
pažįsta rusų išsiderėtų ar išspaustų pripažinimų. Pakai
tas turės daryti visi sąjungininkai. Kitaip — vienašališ
kos pakaitos bus neteisėtos. Iš pasitarimų Berlyne neat
rodo, kad sąjungininkai būtų linkę daryti rusams nuolai
das. Sovietų ambasadorius P. Abrasimovas vartojo įvai
riausias priemones, bet iki šio meto jam nepavyko nu
gąsdinti arba įtikinti sąjungininkų. Berlyne keliais atve
jais jis pats turėjo daryti nuolaidas.

I
 Kuomet ryšiai su kraštu per 
“žaliąją sieną” Jau buvo gana 
susitvarkę, buvo paskleistas 
LAF-to paruoštos rašinys “Iš 
bolševistinės vergijos į Naują 
Lietuvą”. Jame buvo paanali
zuotos aplinkybės, pri vedusios 
prie Lietuvos katastrofos, paduo
tas pilnas Lietuvos diplomatijos 
protestą komplektas, įvertintos 
perspektyvos Lietuvos suvere
numui atkurti, paduota informa
cijų, kas šiuo tikslu yra užsieny 
daroma, ir svarbiausia — pateik
ti nurodymai, kaip organizuotis, 
kokios politinės linijos laikytis 
ir ko siekti, šis rašinys buvo 
pirmą kartą paleistas “per ža
liąją sieną” į Lietuvą pradedant 
gruodžio 5 d. palyginti nedideliu, 
rotatorium multiplikuotų egzem
pliorių skaičiumi, rodos, apie 
800. Kadangi taip multiplikuo
tas rašinys buvo labai nepatogus 
nešti per sieną, tai, kiek patobu
linus bei papildžius jo tekstą, 
vėliau buvo atspausdintas Švei
carijoje labai smulkiu šriftu ma
žos brošiūrėlės forma. Viso bu
vo atspausdinta, jei neklystų, 
5,000 egzempliorių. Suspėjome 
paskleisti į Lietuvą tik dalį •— 
apie 2,000 egzempliorių. Bet 
reikalas nuo to ypatingai nenu
kentėjo, nes pogrindžio organi
zacijos padaliniai buvo jau savo 
priemonėmis pasidauginę pirmą
sias gautas siuntas ir tuo būdu 
rašinys, kaip kokia sensacija, 
ėjo slapta iš rankų į rankas po 
visą kraštą.

Reikia pasakyti, jog sovietų 
okupacijos Lietuvoje sudarytos 
sąlygos tada buvo tokios, jog 
jokia kitokia propaganda iš už
sienio praktiškai nebuvo reika
linga. Sovietiniai okupantai su 
vietiniais jų komunistų pakali
kais, besiekdami jėga ir teroro 
priemonėmis vykdyti mūsų kraš
te komunizmą, ne tik griovė jo 
ūkinį ir socialinį gyvenimą, bet 
pridarė tragedijų kone kiekvie
nai lietuvių šeimai, areštuoda
mi nekaltus žmones, juos kalin
dami ir kankindami kalėjimuose 
ar kitokiuose, specialiai tam tik
slui įrengtuose egzekucijų rū
siuose. Bolševizmo siautėjimas 
buvo tiek žiaurus ir brutalus, 
jog stumte stūmė krašto' gyven
tojus ruoštis pavartoti kraštu
tinę gelbėjimosi priemonę — 
griebtis ginlo. Todėl suminėto 
LAF rašinio sistemingas plati
nimas plačiuose gyventojų sluok
sniuose buvo visų suprastas kaip 
savotiška direktyva ir veikė vi
sus, ypač patriotinę jaunuome
nę, kaip ugnies kibirkštis veikia 
sprogstamąją medžiagą. Greta 
jau prieš tai veikusių pogrindžio 
grupių, ėmė kurtis visur naujų, 
prisidengusių įvairių įvairiau
siais pavadinimais, kad geriau 
išsisaugotų nuo bolševikinių per
sekiotojų. Tačiau jos visos jun

gėsi po bendra LAF kovos vė
liava.

Atsižvelgiant į tai, kad aukš
čiau suminėtoji brošiūrėlė bu
vo svarbus LAF veiklos doku
mentas, čia paduodu išrašus jos 
reikšmingesnių vietų:

Liečiant buvusią Lietuvos už
sienių politiką, ten pasakyta: — 
Kol Vokietija buvo militariškai 
silpna, kol tarptautinė padėtis 
buvo palyginti rami ir be ypa
tingų pavojų, tol Lietuvos užsie
nių politikai nekilo nė kokių nau
jų problemų, kurios būtų parei
kalavusios ypatingo apdairumo 
ir lemiamų sprendimų. Tačiau 
Versalio sutartimi nustatytajai 
Europos santvarkai pradėjus 
griūti, susidarė visai kitokia pa
dėtis. Pokarine tvarka nepaten
kintos valstybės; Vokietija, Ita
lija ir visa eilė kitų persiorgani
zavo ūkiškai, atkuto sociališkai 
ir sustiprėjo militariškai taip, 
kad nebe Tautų Sąjunga, nebe 
Prancūzija ar Anglija ėmė lem
ti Europos valstybių tarptauti
nius santykius, o kaip tik nau
jai sukilusios valstybės.

Mažųjų tautų vadovybės nau
josios raidos akivaizdoje turėjo 
peržiūrėti pakitusias tarptauti
nio gyvenimo sąlygas bei aplin
kybes ir padaryti griežtas, ryž
tingas išvadas. Bręstančio susi
rėmimo išvakarėse ir Lietuva tu
rėjo geriau apsidairyti, kaip iš
saugotų gyvybę. Faktiškai ga
limybė tebuvo viena: orientuotis 
į Vokietiją, kaip stipriausią iš 
visų mūsų kaimynų, galėjusių 
lemti Lietuvos likimą. Taip nu
sistatyti juo labiau nebuvo sun
ku, kad

pirmai Lietuva nebuvo atsi
sakiusi nuo savo siekimų atgau
ti Vilniaus kraštą ir todėl ne
priklausė ir negalėjo priklausy
ti prie vadinamųjų patenkintų 
valstybių;

antra, kiekvienam buvo aiš
ku, jog Vilniaus taikos keliu 
negalime atgauti;

trečia, kas taip pat buvo su
prantama, jog Lietuva, kaip ma
ža valstybė, savo jėgomis neįs
tengs susigrąžinti sostinės ir kad 
tą idealą gal pavyktų pasiekti 
tik susidarius ypatingai palan
kioms sąlygoms, pavyzdžiui, 
Lenkijai įsi vėlus į karą su ku
ria kita didesne valstybe, ir

Ketvirta, kad buvo žinoma, jog 
derybose su anglais ir prancūzais 
Sovietų Rusija reikalavo leisti 
jai prisijungti Baltijos valsty
bes, kas reiškė, kad Sovietų Ru
sija nebuvo Lietuvai draugiška.

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

Bučo sode, Willow Springs, Ill. I
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

O ką bekalbėti apie patį so vie- ■ 
tinio komunizmo pavojų, kurs iŠ | 
Šios pusės Baltijos valstybėms I 
visą laiką grėsė...

Iš Vokietijos pusės netrūko 
aiškių ir pakartotinių ženklų * 
tiek prieš lenkų-vokiečių karą, 
tiek ir jam prasidėjus, noro su 
Lietuva turėti glaudesnius ry
šius bei santykius. Tuos santy
kius mes būtume ypatingai su
tvirtinę, žygiuodami į Vilnių, 
nes prieš bendrą priešą pralietas 
kraujas yra stipresnis saitas ne
gu bet kokia raštiška sutartis.

Atsisakydami savo valia žy
giuoti į Vilnių, mes atsisakėme 
savo naudai išnaudoti ir tą poli
tinį veiksnį, kurs tuo metu Eu
ropoje vaidino lemiamą vaidme
nį. Tai yra, atsisakėme Vokieti-1 
jos paramos. Net dar blogiau: 
atsisakydami ryžtingai ginti sa
vo tautines ir valstybines tei
ses, vokiečių akyse mes visiškai 
praradome savo politinį svorį, 
lyg būtume buvę kažkokių iš
tižėlių tauta...

Vokietijai buvo svarbu, kad 
Lietuva, kaip sveikas bei našus, 
ūkiais ir politinis vienetas, ir 
toliau išliktų. Savo laiku šia 
prasme Vokietija buvo parodžiu
si didelio dėmesio ir gyvo inte
reso. Tačiau mūsų krašto va
dovybė pasirinko nerealų keliąs 
nesiryžo lemtingam apsisprendi
mui, nedrįso reikiamai atstovau
ti mūsų gyvybiniams inter e- . 
sams, ir audringiausiu politinio ; 
gyvenimo momentu nesiėmė įvy-| 
kių kurti, bet leidosi jų stumia-- 
ma. Tie įvykiai tad ir nustūmė | 
mus į pražūtį...

(Bus daugiau)

Nuo nacių nukentėjusiems
Daug lietuvių nukentėjo i 

nuo nacių Antrojo Pasaulinio | 
Karo metu, bet ne visi gavo V 
tinkamą atlyginimą. Vokiečiai | 
sutinka nukentėjusiems atly-1 
ginti, bet reikia jiems praneš
ti. Vieni kreipėsi į vokiečius, 1 
bet komisijos nepripažino | 
jiems tinkamo atlyginimo.

K. Odrobny, Tautybių Ko- į 
mite to pirmininkas, gyv. 562 r 
tioeferst. Weibert 58, W. Ger- £ 
many, prašo pranešti užvestas 
bylas, jų eigą ir vokiečių nesu
mokėtas sumas. Pranešimus ; 
jam reikia pasiųsti iki 1971 | 
metų spalio 1 d. šiuo reikalu | 
lietuvius gali informuoti K. | 
Čepulis, gyv. 3548 S. Emerald| 
Ave., Chicago, III.

Tel. LA 3-1387.

LIETUVIO NAŠLAIČIO 
NUOTYKIAI

Rašo LEONAS APOLIS — OPULSKIS

5
LIETUVIŲ SPAUDOS UŽDRAUDIMAS

Tai buvo 1915 metų lapkričio mėnesį. 
Mano tvirtą neatmainomą ryžtą būtinai 
siekti savo tikslo dar daugiau sutvirtino 
ta aplinkybė, kai beveik visa. Lietuva jau 
buvo okupuota Vokietijos kariuomenės. 
Aš neturėjau jokio noro kariauti, lieti sa
vo kraują ir gyvybę aukoti Rusijos impe
rijos (mūsų pavergėjos) interesams ginti, 
nes jos valdžia pasižymėjo nuolatiniu 
lietuvių persekiojimu ir nepaprastu savo 
brutališkumu ir žiaurumu, slopindama 
mūsų bent menkiausios laisvės reikalavi
mą,— ji buvo uždraudusi net lietuvių 
spaudą per 40 metų. Dėl aiškesnio vaizdo 
apie maskolių valdovų žiaurumą, darytas 
ir tebedaromas skriaudas mūsų tautai, čia 
paduodu ištrauką iš Naujienų (1970.III1.7) 
vedamojo “Knygos į Lietuvą”:

Rusų valdžia ir lietuviška knyga, lai 
kirvis ir akmuo, ugnis ir vanduo! Du di
džiausi priešai, tiek, senais caro laikais, 
tiek dabartiniais rusiškojo bolševizmo 
metais.

Nuo 1865 iki 1901 m. rusų caro valdžia 
Žiauriausionlis priemonėmis persekiojo 
lietuviškųjų knygų gabenimą iš užsienių Į 
Lietuvą. Lietuviai nenusileido. Kovote 
kovojo prieš rusų valdžią, spausdino lie

tuviškas knygas ir laikraščius Mažojoje 
Lietuvoje ir slaptai gabeno į Lietuvą. Ru
sų žandarai gaudė knygnešius. Juos nu- 
teisdavo, dažniausiai 3 — 5 metams iš
tremti Į tolimus Sibiro miestus — Omską, 
Tobolską, Tomską, Archangelską, Volog- 
dą, Viatką ir t.t Be to, sugautus knygnešius 
žiauriai tardydavo, mušdavo, kalindavo. 
Garsųjį knygnešį Juozą Kanclierių rusų 
žandarai pagavę taip sumušė, kad jis net 
iš proto buvo išėjęs. Lietuviai neišsigando 
persekiojimų, bet knygų spausdinimą ir 
platinimą Lietuvoje dar labiau išplėtė. 
Pvz., 1891-93 m. rusai sugavo slaptai iš 
užsienių gaunamų 31,716 knygų; 1894-96 
metais — 40,353, 1897-99 m. — 29,024 ir 
1900-02 m. — 56,182 knygas. Paimtas kny
gas rusai degindavo. Kas neprisimena bai
siųjų Kražių skerdynių? 1893 m. lapkri
čio 22 d. rusų valdžios pasiųsti 300 kazo
kų nušovė 9 lietuvius, sužeidė 54 ir suėmė 
150 ne už kitą, bet už teisę melstis savoje 
bažnyčioje iš lietuviškų maldaknygių ... 
Kova su rusų caro valdžia buvo ilga ir 
žiauri. Lietuviai nepasidavė ir šią kovą 
garbingai laimėjo.

1940 m. birželio 15 d. rusai bolševikai, 
karine jėga užgrobė Lietuvą, tuoj pat pra
dėjo rinkti iš knygynų bei parduotuvių 
jtiems nepageidaujamas lietuviškas kny
gas. 1944 m. antru kart atsiradę Lietuvo
je rusai tęsė toliau šį juodą darbą. Surink
tas brangias knygas jie degindavo arba 
perdirbinėjo į popierių. Net Didžiojo Lie
tuvių Kalbos žodyno pirmieji du tomai 
buvo perdirbti į popierių Petrašiūnų fab

rike. Jeigu rusai iš Maskvos leido išspaus
dinti Daukanto, Valančiaus, žemaitės, 
Maironio, Vaižganto ir kitų lietuvių rašy
tojų veikalus, tai jie pirmoje eilėje sekė, 
kad nebūtų išspausdinta kas nors prieš 
rusus. Be to, šias knygas aprūpindavo di
džiulėmis įžangomis, kuriose pačius au
torius visaip žemindavo ir juos tempda
vo ant savojo komunistinio kurpalio.

KARO LAUKE

Mūsų pulką pasiuntė į Vilniaus fron
tą. Visą savaitę ten ėjo smarkūs mūšiai. 
Buvo daug sužeistų ir užmuštų. Aš išlikau 
tik lengvai sužeistas. Mūsų, pulkas (tiks
liau pasakius, jo likutis) buvo atitrauk
tas nuo fronto kokius 4 km. poilsiui ir pa
pildymui kritusių ir dingusių be žinios 
kareivių. Per tą poilsio laikę aš tyčia ma
žai valgiau ir mažai miegojau, bet daug 
rūkiau, kad labiau nusilpninčiau ir taip 
jau sumenkusį mano kūną.

Atvažiavo generolas, Vilniaus fronto 
vadas. Išrikiavo visus kareivius. Tuo lai
ku, kai generolas darė mūsų pulko ins
pekciją, aš išvirtau iš eilės, simuliuoda
mas apalpusį. Sanitarai tuojau pačiupo 
mane ir nunešė pas gydytoją. Gydytojas, 
apžiūrėjęs mane, padarė diagnozę, kad 
man reikalingas poilsis. Ligoninės ten ne
buvo, tad paguldė mane ant šiaudų dar
žinėje ir ten išlaikė kokią 10 dienų. Gydy
tojai tikrino mano sveikatą kasdien. Aš 
tęsiau savo dietą: mažai valgiau, mažai 
miegojau, bet daug rūkiau. Į tą daržinę 

vis daugiau atgabendavo naujai susirgu
sių ar sužeistų kareivių.

PATEKAU Į LIGONINĘ «
Mano sveikata nei kiek nesi taisė (vos 

galėjau ant kojų pastovėti). Vieną dieną 
mane ir kitus sužeistus bei sunkiai ser
gančius kareivius pakrovė į arklių trau
kiamą vežimą ir išvežė geležinkelio sto
ties link per balas, kelmus, kęsus ir pel
kes;; mums vos sprandai nenulakstė be 
važiuojant.

Stotį pasiekėme nakties metu. Mus iš
krovė lauke prie stoties ir paliko ten be 
jokios priežiūros ir patogumų. Apsidai
ręs supratau, kad man nėra daug kuo 
skųstis savo likimu. Ta stotis buvo sausai 
prikimšta kareivių, atvežtų iš karo lauko; 
kai kurie jų buvo be kojų, kiti be rankų 
ar kitų sąnarių. Visos grindys buvo apgul- 
dytos kareiviais. Koks ten buvo dejavi
mas, šauksmas, vaitojimas ir verksmas — 
neįmanoma aprašyti. Kas norėtų turėti 
aiškesnį vaizdą, tas pats turėtų pabūti 
tarp žmonių, mirštančių dideliuose skau
smuose.

Po poros dienų mus išvežė į Minską. 
Ten mes buvome patalpinti ligoninėje: iš
maudyti, •perrengti švariais baltiniais ir 
pagaldyti į švarias lovas. Gyvenimas čia 
man patiko. Pradėjau galvoti, ar negali
ma būtų gauti kokį nors darbą šioje ligo
ninėje. Felčeris, aptarnaujantis mūsų sky
rių, turėjo perdaug darbo. Aš pasisiūliau 
jam į pagalbą. Išnešiodavau duoną ir vai

stus ligoniams ir kt. Felčeris buvo paten
kintas manimi ir dėkingas. Sužinojo apie 
tai ligoninės gydytojas, išrašė mane iš 
ligoninės.

PAS KOMENDANTĄ

Atsidūriau pas vietinį komendantą. 
Čia vagilių ir visokių perėjūnų buvo pil
na. Iš manęs pavogė mirusio mano tėvo 
paliktą auksinį laikrodėlį, pasą ir kitus 
dokumentus, kai kuriuos drabužius, o taip 
pat ir paskutinius mano menkus skatikus. 
Gyvenimas komendantūroje buvo lyg ka
lėjime. Aptverta aukšta tvora, nuolatinė 
sargyba prie vartų. Kai mus kareivius iš
vesdavo į laukus mankštai, ginkluoti ka
zokai jojo apsupę mus iš visų pusių. Kai 
surinkdavo tam tikrą kareivių skaičių, 
komendantas perduodavo juos karinei 
vadovybei. |

GABENA MUS I KARPATUS |
Atėjo ta diena, kai komendantas išsiun

tė mus iš čia. Pakeliui kituose miestuose 
prijungdavo prie mūsų traukinio daugiau 
vagonų su kareiviais, sudarydami pilną 
ešalonę. Kur gabeno mus, niekas neaiški
no, bet aš buvau beveik tikras, kad — j 
frontą. Ilgai laukti nereikėjo mūsų pas
kyros vietos. Vienoje stotyje, ešelonui su
stojus ir visiems karininkams išėjus pa
pietauti, aš slapta įsigavau į jų kamba^ 
(rastinę), susiradau ten kareivių sąrašį 
kuriame buvo aiškiai pažymėta, kad šis 
ešelonas yra siunčiamas į Karpatus.

(Bus daugiau)
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DETROIT, MICH.
— SLA 200 kp. komiteto po

sėdis ruošti 50 mt. Jubiliejui 
įvyko rugpjūčio mėn. 8 d. Ta 
proga nuspręsta pakviesti iš Či
kagos dainininkės A. Stephens 
vadovaujamą trijo oktetą.

— Jūrų švyturio ir Butkaus 
šaulių kuopos rugpjūčio mėn. 7 
ir 8 dienomis posėdžiavo sklypo 
pirkimo reikalu. Nutarė pirkti 
prie “Dainavos” žemės sklypą, 
kuris bus naudojamas savų or
ganizacijų reikalams. Sklypas be 
pastatų kainuos 4,000 dolerių. 
Be abejo, pastatai kainuos daug 
daugiau.

— Š. m. rugpiūčio mėn. 6-8 
dienomis Detroito vidurmiesty- 
je ukrainiečiai suruošė vasaros 
festivalį, lankytojų atsilankė 
gausiai. Aiškiai krito į akis, kad 
iš lankytojų beveik visi balta
veidžiai, vienas kitas juodaveidis. 
Nejaugi būtų protesto ženklas? 
Festivalio metu ukrainiečių jau
nimas du kart per dieną pakai
tomis davė gražią programą. Šo
kėjų grupėj buvo apie 70 šokė
jų bei dainininkų. Detroito lie
tuviai su talka gal ir galėtų tai 
atlikti. A. Miežis

Liet. Klubo vadovybe UuOŠir J 
džiai kviečia visus atvykti J šį j 
paskutinį šios vasaros pikniką.' 
Plokštelių muziką parūpins A. 
Kapačinskas, tai bus lietuviškos 
dainos, chorai, operų solistai. 
Dainos skambės po visą didįjį 
parką. Svečiai bus aptarnauti 
maistu, užkandžiais ir atsigai
vinimais kiek kas norės. Bus vi
sokių laimėjimų. Tad iki pasima
tymo! žvalgas

SVEČIUS PAVAIŠINS
I-lLTL V liKL j;.-.-i L
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ROCKFORD, ILL
Svarbiausi piknikai čia pat

Svarbiausias piknikas tai Nau
jienų. Rockfordiečiai Naujienų 
skaitytojai ir kiti nuoširdūs lie
tuviai rengiasi šį sekmadienį 
rugpiūčio 15 dieną važiuoti į 
Bučo daržą, kur įvyks didelis 
mūsų tautiečių subuvimas ir 
linksmas pasimatymas vasari
niame Naujienų piknike.

Kitas piknikas, tai Rockfordo 
Šv. Petro ir Povilo lietuvių para-

DAUG PIKNIKŲ
Šią vasarą yra daug gražių: 

lietuviškų piknikų. Neįmano-, 
ma juose visuose dalyvauti.I 
Kuriuose teko būti, tai buvo; 
tikras malonumas draugiškai 
pabuvoti susitikus su senais 
pažįstamais.

Pavyzdžiui, Sandaros pikni
kas buvo labai skaitlingas; tai 
buvo gražus lietuvių pobūvis 
ir pasisvečiavimas.

Ši sekmadienį, rugpiūčio 15 
d., Bučo darže bus visų Jaukia
masis Naujienų piknikas. Ten 
suvažiuos daug lietuvių, kurie 
visuomet Naujienas gerbia ir 
jas remia.

Rugpiūčio 22 dieną, sekma
dienį, bus Northsides Hum- 
boldtparkiečių klubo piknikas 
Northsides pamiškėje netoli 
Milwaukee avenue, kur kiek
vieną vasarą šis klubas suren
gia gražų paviešėjimą. Ten su
važiuoja daug ne tik northsi- 
diečių, bet ir iš kitų Chicagos 
vietų. K. Čepukas.

Sekmadienį, rugpiūčio 15 die
ną Bučo Sode vykstančiame Nau
jienų piknike virtuvės reikalus 
tvarkys ir skanų kugelį paruoš 
valgių gamintoja Monika Cicė- 
nienė.

Jai talkininkaus Della čiup- 
rinskienė, Pampuškų specialistė.

Visą laiką valgius gamins ir 
dirbs Kazimiera Stukienė ir ki
tos.

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

1. Juozas Skeivys
2. Emma Petraitienė
3. Vincas Maukus
4. K. Rožanskas
5. Ksaveras Kaunas
& 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

REMSITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI

"NAUJIENOS E”

SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

SWMW.iYrtWI,.‘,‘!,>WAV

IŠ SAVO PATIRTIES
“Ar galėčiau šį vakarą su jū

sų dukrele išeiti? — klausia jau
nuolis mergaitės tėvo.

“Ne, aš neleidžiu”, atsakė tė
vas.

“Ar man nepasitikite?
“Tačiau!
“Tai gal savo dukrai nepasiti

kite?
“Tačiau ’
“Tai kame dalykas?
‘■Dalykas tame, kad aš ju- 

dum kartu nepasitikiu!

G8LININKA8 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoj 
gražiausios gėlės ir vainikai antk> 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Av®. 586-1220

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
....... iTiTiiii r. ■ t ■ n-T-.. ■ .......... wrftiwwMitfir

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-234M

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
ūk are automobiliams pastatyti

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamnintj Ml 3-0001.

Dr. A JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS: ./

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 tai. 
Tree, ir šeštai uždaryta.

Ofiso tolu Portsmouth 7-6000 
Rszid. tolofu GArden 3-7278

Ofise tM.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
',;<«idanciios: PR 6-9801 i -• i-S-'" .

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st 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. — Tai. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS
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 rez. telef.: 448-5545

pi j os, įvyks sekantį sekmadienį, 
rugpiūčio 22 dieną Lietuvių klu
bo parke. Tai bus didelis lie
tuvių ir kitataučių katalikų su
važiavimas.

žinome iš praeities, kad šv. 
Petro ir Povilo parapijos pikni
kai būdavo įdomūs; į juos su
važiuodavo senimas ir jaunimas, 
o kur yra jaunimas, ten yra gy
vybė, visokios prašmatnybės. Dėl 
to pikniko rengėjai kviečia vi
sus lietuvius atvykti tą dieną 
į Lietuvių Klubo parką švariu 
oru pakvėpuoti ir gražiai dieną 
praleisti.

Dar kitas piknikas gal bus 
šiems metams paskutinis, kurį 
rengia pats Lietuvių Klubas sek
madienį, rugpiūčio 29 dieną nuo
savame parke.

Praeitieji L. Klubo piknikai 
visuomet sutraukdavo visus klu
bo narius ir šimtus lietuvių bei 
kitataučių.

GRADINSKAS

PETRAS SIMONĖLIS 
tvarkys ir Prižiūrės automobi
lių trafiką 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.

A. + A.
THEOFILIA TENTERIS 
(Pagal tėvus Blazevicz)

; Gyv. 2515 So. Moody Ave.
t {Ilgus metus gyveno Bridgeporte.
Mirė 1971 įn. rugpiūčio 11 dieną, 2:40 vai. popiet, sulaukusi se

natvės. Gimusi Lietuvoje, Panevėžio apskr.
Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: duktė Aldona Legut, žentas Bernard, 2 sūnūs: Jo

nas Vaišvilas ir Vytautas Tenteris, marti Veronika, 10 anūkų, 1 proa
nūkė ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Draugijai, Lie
tuvių Moterų Draugijai Apšvieta ir Lietuvių Moterų Piliečių Lygai.

Kūnas pašarvotas Jurgio Rudmino koplyčioje, 3319 So. Lituanica 
Avenue. t

šeštadienį,;rugpiūčio 14 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios L Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojama Lietuviu Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Theofilia Tenteris giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai krečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę Meka: j
.f ^ Duktėz žentas, sūnus, marti, giminės.

___ Laidotuvių Direktorius Jurgis Rudmin. Tel. YA 7-1138.____
X. y y ___ Z'*-*—..— -

Dviejų Metų Mirties Sukaktis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta,
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

TAUPŪS
PIRKĖJAI PERKA DABAR

VĖSINTUVUS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS JJETUV1I

■ -■<

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA‘KAINA
R. i E RENAS

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063y. •

MOVING
Apdraustas perkraustymai 

ii įvairig atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

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

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

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

Šiame susirinkime dalyvaus 
SLA prezidentas Povilas P. 
Dargis ir pakalbės Susivieniji
mo reikalais. Kviečiame visus 
narius ir SLA vedamam dar
bui pritariančius lietuvius šia
me susirinkime dalyvauti, šio 
susirinkimo ir ŠIA reikalais 
galite telefonuoti RE 7-7868.

(Pr.)

JURGIS PRANCKEVICIUS (FRANKUS)
Mirė 1969 metų rugpiūčio mėn. 14 dieną, sulaukęs pusės am

žiaus. Gimęs Lietuvoje, šakių apskr., Plokščių vai., Vloniškių kaime.
Amerikoje išgyveno 56 metus. \
Paliko nuliūdę: žmona Rozalija, pagal tėvus Janusaitė, brolio vai

kai; Pranas Pranokėvičius su šeima, gyv. Chicagoj, Antanas Pranokė- - 
vičius, gyv. Chicagoj, Gediminas Pranckevičius. gyv. Kanadoj, sesers 
sūnus Pranas Tumosa su šeima, gyv. Kanadoj, pusseserė Leokadija 
Sudeikienė su šeima, pusbrolis Jonas Krisciunas su šeima, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Mūsų brangiajam vyrui pagerbti bus laikomos šv. Mišios Nekal
to Prasidėjimo Pan. Šv. bažnyčioje, 1971 m. rugpiūčio 14 dieną, 7:30 
valandą ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas, o paskui į namus, esančius 4105 So. Artesian Ave.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįsi, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Žmona ir giminės.

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 

IR NAKT] 
* 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.’ HEmlock 4-2123 
R»zid. tekh\« Gibson 8-6195

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

. p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEOAS-FROTEZISTAS

V Aparatai - Protezai. Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

■ (Arch Supports) ir L L
Vai - 9_ 4 (r 6—8. šeštadieniais 9—L
2850 We«f 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
I Visos programos iš W0PA, Į 

1490 kiL A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma į 

dienio iki penktadienio 11—12 j 
vaL ryto. — Šeštadieni ir sek-i 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto,

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

CHICAGO. ILL. 60629

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
1971 m. rugpiūčio 15 d.' 

BUČO SODE
Willow Springs, III.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos Klubo mėnesinis susirinkimas 
Įvyks sekmadienį, rugpiūčio 15 dieną. 
1:00 vai. popiet, Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd SL Nariai malonėkite 
atsilankyti ir aptarti klubo reikalus, 
kurių yra daug.

Rožė Didžgalvicnė, rast.

Lietuvos Kariuomenės Majoras, Teisininkas

ADOLFAS ZYGAS
Gyv. 4743 So. California Avenue

Po sunkios ligos mirė 1971 m. rugpiūčio mėn. 10 dieną, 10:00 vai. 
ryto, sulaukęs 71 metų amžiaus. Buvo kilęs iš Lietuvos, Vilniaus 
krašto, Švenčionių apskr., Kretonių kaimo.

Nuliūdę liko: Okupuoto] Lietuvoj — sūnus Adolfas, sesuo Mari
ja Urbonavičienė su Šeimomis; Amerikoj liko — posūnis Vytautas 
Bajoras, brolienė Apolonija, jos vaikai su šeimomis — Laima Vai
čiūnienė, Gražina Sakevičienė, Danutė ir Vytautas, taip pat daug gi
minių ir pažįstamų.

Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungai, Atsargos karininkų “Ramovei”, Mokytojų Sąjungai ir daug ki
tų organizacijų.

Ketvirtadienį 5 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petro Bieliūno 
koplyčioje, 4348 So. California Ave.

Šeštadienį, rugpiūčio 14 dieną 8:15 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų, 
kurios įvyks 9 vai. ryto, bus laidojamas Lietuvių Sv. Kazimiero ka-

Visi a. a. Adolfo Zygo giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Liūdinti Šeima.
Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

.......... ...BMIM ■------- -—------ -

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

3354 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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Nepardavė namų, padavė 
j teismą

Federalinio Apylinkės teis
mo teisėas Julius Hoffman at
metė dvieų negrų skundą, kad 
Homestead Realty namų par
davimo įstaiga atsisakė paro
dyti jiems tuščius, parduoda
mus namus, nes jie negrai.

Teisėjas išbarė Fred ir San
drą Johnsonus už tai, kad jie 
nei negalvodami pirkti namų, 
gaišino pardavėjų laiką. Jie 
buvo atsiųsti negrų organiza
cijos Leadership Council for 
Metropolitan Open Communi
ties. Negrai norėjo patikrinti, 
ar ta real estate įstaiga par
duos jiems namus. Kada ne
pardavė, jie kreipėsi į teismą, 
dar patiekdami ir 10,500 dol. 
ieškinį.
• Teisėjas nusprendė, kad įs
taiga namų negrams nepar
davė ne todėl, kad jie juodi, 
bet todėl, kad jie atsisakė įro
dyti savo pajamas ir pajėgu
mą namus pirkti. Negrai turės 
sumokėti ir teismo išlaidas.

Miesto kolegijos pakelia 
mokestį

Čikagos City College turi 
rasti būdą, kaip sutaupyti apie 
4 mil. dol., kad nebūtų defici
to. Kolegijų kancleris Oscar 
Shabat paskelbė, kad bus at
leista 120 administracijos pa
reigūnų, o studentams teks 
sumokėti už semestrą ne 5, bet 
10 dol., jei studijuojama dali
nį laiką, o pilno laiko studen
tai mokės po 20 dol. — dvigu
bai daugiau, negu buvo.
' Bus panaikintos vakarinės 
studijos Amundsen HS patal
pose ir bus sustabdyti moky
tojų algų pakėlimai.

.Nušovė plėšiką
Jaunas vyras policijos buvo 

pastebėtas su peiliu pjaunant 
vieno buto durų tinklą. Poli-

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention

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

*------------ ...LL L .... III-I!- — — .................... II I ■ U.l ,

'-------- —......... ...... . - -..................... ....... ................ ................... . ....... ,
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:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

- - 1 ' .. ......... ‘ ~ ........ - - - ?-WAUlLJĮWUM.g..K.. . . III.ĮI .11... >I.UM.,IUU^F
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4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

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

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

į-......... _ -------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------r

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 Sc. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 2544320

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

V. VALANTINAS
----- ----------------------

cininkai jį suėmė, tačiau jis 
paspruko iš automobilio ir pa
bėgo. Kada du policininkai jį 
pasigavo 1006 N. Trumbull, 
jis išsitraukė peili ir smogė 
vienam policininkui. Vyrukas 
buvo nušautas trim šūviais. 
Jis buvo be identifikacijos do
kumentų, tarp 15 ir 20 metų 
amžiaus.

Kiek šelpiamųjų tarpe buvo 
tinginių ir išnaudotojų, statis
tika nesako.

Suspaudė šoferį
šiukšlių išvežiojimo bend

rovės šoferis, atvežęs šiukšles 
į 111 st. ir 45 greitkelio esan
čią atmatų duobę, bėrė iš ma
šinos atmatas, kai ratai staiga 
paslydo ant prilytos žemės ir 
jį negyvai užspaudė. Mark 
Wielings gyveno 11831 South 
Lawndale, Alsip miestelyje.

Kur nuvedė draugai!
Arlington Heights 17 metų 

gyventojas Dennis Grinnel 
keistai elgėsi ir seseriai pasa
kė, kad jaučiasi blogai. Po 
pusės valandos jo tėvas, įėjęs 
į jo kambarį rado sūnų stikli
nėmis akimis, suspaustais 
kumštimis. Nuvežtas į ligoni
nę jaunuolis mirė.

Nustatyta, kad jis buvo pri
sivalgęs kaž kokių narkotikų. 
Jis neseniai metė mokyklą. 
Tėvas sako, kad sūnus susidė
jo su blogais draugais.

Oficiali šalpos statistika į

Finansinių metų, birželio 30 
d. pasibaigusių, laikotarpyje,

Negrų paradas
Šeštadienį Čikagoje įvyksta 

didelis negrų paradas ir pik
nikas — Bud Billiken Day — 
kuri ruošiama jau 12-tią sykį 
Paradą organizuoja negrų 
laikraštis “Daily Defender’’.

Paradas prasidės nuo 35-os 
gatvės ir Martin Luther King 
Drive ir žygiuos į pietus iki 
Washington Parko prie 51 gat
vės. Dalyvaus žymūs negrų 
muzikantai .artistai ir Čikagos 
negrų bendruomenės veikėjai.

TRUMPAI

— JAV Lietuvių Bendruo
menės Vidurio Vakarų apy
gardos valdyba prašo visus 
lietuvius skirti solidarumo 
įnašą lietuvybės išlaikymo 
darbui remti ir jį atiduoti apy 
linkės valdybai nelaukiant, 
kad valdybos nariai būtų pri
versti lankyti namus. Tai ne
lengvas valdybos nariams dar 
bas. Solidarumo įnašas savo 
bendruomenei yra tautinio su
sipratimo ir solidarumo ženk
las. Taip pat solidarumo įna
šai yra centrinhj institucijų ir 
apylinkių valdybių pagrindi
nės pajamos. Apylinkėje su
renkami solidarumo įnašai 
nustatytu procentu dalinami 
tarp centrinių institucijų, apy- 

Viešo- gardų
t

kaip praneša Illinois 
sios šalpos įstaiga, šelpiamų
jų skaičius pakilo iš 624,725, 
buvusiu 1970 m. birželio 30 d., 
iki 848,200, šių metų birželio 
pabaigoje. Per metus atsirado 
223,475 nauji šelpiamieji.

Didžiausia “pažanga” pada
ryta šelpiamų motinų su vai
kais skyriuje. Iš pernai buvu
sių 405,875 šelpiamų merginų 
atsirado 606,875.

šalpą gaunantieji padalina
mi šitaip: 34,575 seneliai, 1,- 
700 akli, 56,325 invalidai ir 
80,850 gavo pašalpą medicinos 
išlaidoms padengti.

ir apylinkių valdybų.

— Pabrangs oro vėsintuvai: 
plienas pabrango. Kas dabar 
perka vėsintuvą pas Gradins- 
ką, tas laimi “dviem frontais” 
—netik nemoka būsimos auk
štesnės kainos, bet gauna gerą 
nuolaidą nuo šių metų parda
vimo kainos. Patariame pasi-' 
naudoti. Adresas toks: 2512 
W. 47th St., Chicago, Ill. tele
fonas FR 6-1998.

— Cicėnas Kanadoje. Jero
nimas Cicėnas, “Dienos Ske
veldrų” Naujienose autorius, 
su šeima išvažiavo į Kanadą 
atostogų. Rugp. 9 d. rašytoje 
atvirutėje iš Hamiltono, Ont., 
jis rašo: “Sveikinimai iš Ka
nados Redakcijai ir skaityto
jams. J. Cicėnas ir šeima”.

— Marija Adams, gyv. Hol
lywood mieste, Floridos vals
tijoje, atvyko atostogii pas sa
vo dukrą. Tamulionienę, Lom
bard, III. Ponia M. Adams yra 
ilgametė Naujienų skaitytoja 

-ir yra manoma, kad ji atvyks
i rengiamą pikniką Bučo so
dyboje šį sekmadienį.

— Elena ir Louis Prancik 
atšventė 47 metu laimingo ve- 
dybinio gyvenimo sukaktį. Ta 
proga juos aplankė giminės ir 
draugai, kuriuos sukaktuvi
ninkai gražiai priėmė ir pa
vaišino.

— Chicago Lawn Prekybi
ninkų ir verslininkų organiza
cija pateikė planus atitinka- 

■moms miesto įstaigoms dėl įs
teigimo prekybos centro 63-os 
ir Kedzie apylinkėje. Planus 
tam centrui padarė SW City 

.kolegija. Jie sukėlė didelį su
sidomėjimą miesto Įstaigose ir 
yra studijuojami.

— Stasys Juškėnas, Naujie
nų bendradarbis, išvyksta su 
šeima atostogų, kurias praleis 
prie žuvingo Leech ežero.
Minnesotos valstijoje.

— Juosės Vaičiūnienės pa
rašytas tautinių šokių vado
vas “Tautinių šokių švenčių 
takais” yra aktualiausia kny
ga besiruošiant Tautinių šo
kių šventei. Ji yra didelio for
mato, gausiai iliustruota, 100 
psl., kainuoja 2 dol. Užsakant 
10 egz. ar daugiau nereikia 
mokėti persiuntimo išlaidų. 
Gaunama Naujienose.

— Moksleivių sporto Šven
tės treniruotės jau prasidėjo

Panelė IRENE PROTAS
ši sekmadienį, rugpjūčio 15 dieną, dai
nuos Naujienų piknike. Iš ritmo iš- 
si mušu si jos širdis kurį laiką buvo už
draudusi panelei dainuoti, bet pasku
tiniu metu ji tiek sustiprėjo, kad nu
tarė piknikautojams padainuoti ke
lias lietuvišku dainę pynes. Dabar 
panelė Protaitė dirba Lawn Manor Sa
vings and Loan Association raštinėje.

ir sėkmingai, vyksta kiekvieną 
pirmadienį ir trečiadienį 6:30 
vai. Marquette Parke prie 67 
ir Kedzie. Treniruotes prave
da Jonas Bagdonas ir Zigmas 
Žiupsnys. Visi lituanistinių 
mokyklų mokiniai prašomi 
treniruotėse dalyvauti. Tėvai 
vaikus atvežę į treniruotes 
taip pat gali laiką maloniai 
praleisti parko sporto aikštė
se. Sporto šventė įvyks rugsė
jo mėn. 18—19 d. Marquette 
parke. Ją rengia LB Vidurio 
Vakarų apygardos valdyba.

— LB Apygardos valdyba 
pakartotinai prašo visas Chi- 
cagos ir apylinkių lietuvių or
ganizacijas, kurios dar nepra
nešė, pranešti savo adresus 
apygardos vaidybai. Dažnai 
iškyla Įvairių reikalų kai rei
kalingas ryšis su organizacijų 
valdyboms. Neturint tikslių 
adresu susidarė sunkumai su 
organizacijomis susirišti. Apy
gardos valdybos' adresas: Jo
nas Jasaitis >922 So. Oakley 
Blvd. Chicago. Ill. 60636.

♦ Gen. T. Daukanto Jūrų šau
lių Kuopa ši savaitgali Union 
Pier, Mich., ruošia

JŪROS DIENOS ŠVENTĘ.

šeštadienio vakare linksmi šo
kiai Čekų salėje, grojant nuotai
kingam G. Joniko orkestrui. 
Veiks geras bufetas ir bus gau
siai dovanų, o per savaitgalį sve
čiai bus vežiojami kuopos laivu. 
Chicagos visuomenė kviečiama 
praleisti savaitgalį su Jūrų šau
liais.

Kuopos Valdyba 
(Pr).

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAURO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

SAVININKAS PARDUODA 
Marquette Parke 2 aukštų mūrą 34’x 
—120’ dydžio su dvigubu garažu, pot
vynio apsauga, karšto vandens šili
ma gazu. 8 kamb. butas viršuje. Cen

trinis vėsinimas. Išeina pensijon. 
Virš $60.000. 
Tel. 925-4328

j SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4QfiJ Aa-ha*, 
Chicago, III. 6063X TeL YA 74980

TERRA
Brangenybė*, Laikrodžiai, Dovano* 

visom* progom*.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

K. E R I N G I $ 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, rtabdžlal, 

tur>*-up» Ir ♦. t.
<«24 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL TEL VI 7-M27

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

SECURITY
GUARDS

to age 55.
Must speak polish.
Excellent benefits.
APPLY IN PERSON —

FIRST
FEDERAL SAVINGS

47th' Street Branch
1751 West 47th Street

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SECRETARY 
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

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

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

DAŽYMAS IR 
DEKORAVIMAS

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

Skambinti HU 9-4506

IEŠKOME PIRKTI AR NUOMOTI NA
MĄ su 3-4 miegamaisiais Marquette 
Parke, netoli Maria aukšt. mokyklos. 

Tel. 434-6191.

AUTOMOBILES—TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

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

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida, Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 2 kambarių butas. 
Skambinti ryte iki 11 vai. arba va-

• kare nuo 7 vai. Tel. 376-0785.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

------------------------------------------------- ----------------------------- ...............................................................................

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

5 APARTMENTŲ mūras prie 51-mos 
ir Sacramento.

MODERNUS 12 apartmentų mūras 
63-^ios ir Pulaski apylinkėje.

VALGYKLA ir 4 kambarių butas 
prie 51-mos ir Richmond

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
430T So. Kedxie, Chicago 

TEL. — 254-55S1

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

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Frezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, UL Virginia 1-T1V1

BUTŲ NU 0 M AVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTAR1ATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

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.

DOWNERS GROVE AREA —
BILEVEL, 

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

$27,500.
Days: 943-1949, 

eve. 4- wknds: FA 3-1158

5152 S. NATCHEZ 
OPEN 2—5 
BY OWNER

3 bedroom brick., 1% ceramic baths, 
cab. kitchen, carpeting, 2 car brick 

garage, beautiful Landscaped. 
Mid $30s. Tel. 586-0831.

WESTERN AVE. 3807 N.
2 story brick. 1st floor ofc. plus apt. 
Fully air cond. 2nd floor. 2 apts. 
Gas stm., ht. car htd. frame gar. 

$39,500.
By owner. 
IN 3r6465

MOUNT PROSPECT 
BY OWNER

9 rooms, 2 story Colonial on tree lined 
street. 4 ‘bedrooms, 2% bath, 2% car 
garage, basement, large storage area. 

$44,500.
1 So. GEORGE ST. 

PHONE 253-5318

GAGE PARK AREA — 
OWNER RETIRING

6 rm., 3 bdrm. br. bungalow. Heated 
anc. rear porch. Full bsmt, and fini
shed rm. Automatic gas hot water 
heat. 2 car fr. garage. Also Decatur, 
Mich., 2 shell summer homes on 8 
acres — 4 miles to town. Handyman’s 
delight. After 7-30 p. m. PR 6-3012.

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

$38,500.
224 E. SUNSET LOMBARD. ILL. 
Home 6294722 or 627-9188 Office

LYONS
3 BEDROOM RANCH 

Attached 1% car garage, new carpet
ing, dining room-living room with 
natural fireplace. Central air. new 

gas FA heat — electronic filter.
Forest Preserve view.

$32,900 OWNER
447-7463

SAVININKAS PARDUODA 
Marquette Manor vakaruose 4 butų 
mūrą^su 2 kambariais beismante ir 
4 mašinų mūriniu garažu, švari ir 
gerai užlaikoma pajamii nuosavybė. 
Priims tinkamą pasiūlymą greitam 

pardavimui. 
Tel. 778-0389

RIVERSIDE
BY OWNER

Brick 7 room, near schools, transpor
tation and shopping.

Large lot. 1% baths. Central air 
cond. A bargain at $34,900. 

442-9245

JEFFERSON PARK AREA

2 flat with 7 room house in rear.
2 car garage. Double lot. 

Low taxes. By owner.

283-3180

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

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

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

A. T V ERAS į
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas Ir Taisymas
2646 WEST fifth STREET

T*l4 REpvbllc 7-1941

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

MIELA TARP SAVŲ
TVIRTI DU MŪRAI greta ant pla

taus sklypo duoda po $700 pajamų 
kas mėnesi. CentraUnis 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 moderniškai Įren
gtas. 2 nauji gazo‘ šildymai, karpe tai, 
kabinetu virtuvės, garažas. $29,900.

5 KAMBARIU MŪRAS, kabinetų 
virtuvė, gazu šildymas, karpetai. 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. S18.600.

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

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

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

Valdis Real Estate
7051 Se. 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.

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

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir bimio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS EEALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apvlinkėj. — 538,000. •’

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

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. S37.500.

2 PO 5 MOKINIS. Nauja šilima 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 Įrengtą mūrinį 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 $175,000.

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

OPEN HOUSE 
2422 GRACE ST.

Sunday Aug. 15, 1-4 p. m.
10 room brick in-Jow. 6 dn. 4 up. 2 
blks. St. Benedicts. Lane Gordon Tech 

& Bell schools. Very clean.
Many extras.

By owner. 478-6197; 637-5980

7347 So. FAIRFIELD AVE. Georgian 
tipo mūrinis. Platus sklypas, gara
žas. šoninis įvažiavimas. Savininkas.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyta Ir Ramontrt

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-condltioning J naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius fe 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai fe garantuotai

Apskaičiavimai nemokamai 
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose. x
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING A SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL: VI 7-3447


