
971 m.HkOLibrary of Congress
Periodical Division

Pbį f mt corf Lm/hmdmo DtAį bo XjDwim |

NAUJIKUOS
TU LtU>U D*ay N«W»

PuW^hcd by The Lithuanian New* Publishing Co«* Jx Į
1739 So. Halsted Street, Chicago, HL 60806

HAymarket 1-6100
Ourr Ont Million Lithuanian In The United State*

Kaina 1!
Washington, D. Č. 2u540

PASIŪLYS SUMAŽINTI KARIUOM
SPROGO

Liudininkai tvirtina, kad kap. Ernest Medina 
žudyniy nematė Vietname

MIUNCHENAS, Vokietija. — JAV kariuomenės malūnspar
nis, vežęs Amerikos karius iš Regensburgo j Grafenwehr pratybų 
laukus, sprogo padangėse. Nelaimė įvyko visai netoli Grafen
wehr lauku.

NIXONAS PRITARIA IŠTRAUKIMUI 
KARIUOMENĖS IŠ VAKARU EUROPOS

WASHINGTONAS. — Visai galimas daiktas, jog netrukus 
Vakarų Europa susilauks naujos ir labai nemalonios staigmenos, 
kuri vyriausiai palies-Nato (Šiaurės Atlanto Sutarties Organiza
cijos) narius. Prezidentas Nixonas pasitarime su Kongreso va
dais užsiminė apie tai, kad jis pasiūlysiąs ištraukti dalį Amerikos 
kariuomenės iš Europos. Tai padarysiąs, kai susirinks Kongre
sas.

Nelaimės metu malūnsparny
je buvo 38 Amerikos kariai. Vi
si malūnsparnyje buvę kariai 
neteko gyvybės.

Sprogimą, girdėjusieji ir ne
laimę mačiusieji liudininkai tvir
tino, kad malūnsparnis lūžo į dvi 
dalis ir nukrito į pamiškę. Lėk
tuve buvo 33 kariai ir 5 lakū
nai. Kariuomenės vadovybė jau 
surado 25 lavonus, o kiti ieško
mi.

Kap. Medina nematė 
My Lai žudynių

FORT McPHERSON, Ga. — 
JAV karo 'vadovybė patraukė 
teisman kap. Ernest L. Mediną, 
vadovavusį Amerikos karių kuo
pai, gavusiai įsakymą išvalyti 
visą My Lai sritį nuo komunis
tų karių Ir partizanų.

Kaip žinome, tų karo operaci
jų metu žuvo didokas skaičius 
vietos gyventojų. Vieno būrio 
viršininkas, Itnl Calley, jau nu
teistas už minėtas žudynes, o 
dabar pradėjo nagrinėti kap. Me
dinos bylą. Tardymo metu pa
aiškėjo, kad kap. -Medina žudy
nių metu nebuvo ir negalėjo ją 
matyti; Jis komandavo minėtą 
kuopą, bet jis negalėjo kiekvie
noje vietoje būti.

šeši kariai, buvę Vietname, 
liudijo, kad kap. Medina nega
lėjo matyti civilių žudynių.

1968 m. kovo 16 dieną My Lai 
srityje buvo užmušti 102 gy
ventojai, daugiausia moterys ir 
vaikai.

Arabai tariasi dėl taikos

BEIRUTAS, Libanas. — Egip
to, Libijos ir Sirijos preziden
tai tariasi dėl taikos Artimuose 
Rytuose. Į

Egipto prezidentas Sadat pa
reiškė, kad taika turi būti pa
siekta dar šiais metais. Jeigu 
arabai negalės susitarti su Iz
raeliu taikos būdu, tai taika bus 
pasiekta karo veiksmais.

Vyrauja įsitikinimas, kad su
važiavusieji prezidentai pirmu 
dienotvarkės punktu padėjo Jor
dano ir Sirijos santykius, o ne 
karą su Izraeliu. Suvažiavusieji 
bijo, kad neprasidėtų tikras ka
ras tarp Sirijos ir Jordano.

u Turistų vargai
ROMA. — Amerikos turistų 

eilės susidarė prie bankų ir pini
gų keitimo įstaigų. Pagal 1947 
metais nustatytą valiutos kursą 
už dolerį buvo mokama 625 liros. 
Tas atlygis kiek svyruodavo, bet 
labai nežymiai. Prezidentui Ni- 
xonui paskelbus naują ekonomi
nį planą, dolerio vertė staiga nu
krito. Už dolerj Italijoje bemo
kama beveik aštuoniomis liromis 
mažiau, o juodojoje rinkoje do
lerio vertė nukrito dviem de
šimtim nuošimčių.

Juodoji rinka atsirado vyriau
siai dėl to, kad bankai ir pinigų 
keitimo įstaigos turistui išmai
no per4 dieną tik 50 dolerių (di
desnę sumą dolerių atsisako kei
sti į liras). Tuo tarpu krautuvė
se ir viešbučiuose doleris yra ne
pageidaujamas. Turistai, norė-

IŠ VISO PASAULIO
♦

HONG KONGAS. — Taifūnas 
Rose šioje britų kolonijoje už
mušė daugiau kaip 90 žmonių. I 
Rose užklupo Hong Kongą 130 
mylių per valandą vėjo smar
kumu ir liūtimis, kuriose per 
vieną parą prilijo dvylika colių 
vandens. Audra apvertė keltu
vą, su kuriuo bangose žuvo tarp 
75 ir 80 keltuvo įgulos.

BELGRADAS. — Kanados 
premjeras Pierre Trudeau, kurs 
su savo jauna žmona atostogau
ja Jugoslavijoje, kaip Tanjung 
žinių agentūra praneša, šiomis 
dienomis turės pasimatymą su 
prezidentu Tito. Jis aptars Ju
goslavijos - Kanados santykių 
“naujas galimybes”.

CAIRO, Egiptas. — Egiptas 
neturi kitokio pasirinkimo, kaip 
dar šiemet išspręsti konfliktą 
su Izraeliu taikos arba karo bū
du, pareiškė prezidentas Anwar 
Sadat studentams praėjusį pir
madienį. Sadat anksčiau lemia
mąją datą buvo nustatęs rug
piūčio 15 dieną, tai yra praeitą 
sekmadienį.

LONDONAS. — Oficiali Am
nesty International paskelbė, kad 
pasaulio kalėjimuose yra 500,- 
000 politinių kalinių, kenčiančių 
sunkias sąlygas, kai kur ir kan
kinimus. AP rašo, kad tas pusė 
milijono yra tik spėliojimas. 
Vien Piet. Vietname kalinių spė
jamai esą nuo 20,000 iki 200,000, 
iš kurių 60 ar 70 nuošimčių yra 
politiniai. Kiek tokių kalinių yra 
Sovietų Rusijos ir raudonosios 
Kinijos bei kitų komunistų val
domų kraštų kalėjimuose, jokių 
žinių nėra, nes komunistai to ne
skelbia.

MIAMI, Fla. — Patrulis Otis 
Pitts suareštavo, perdavė teis
mui ir teisme liudijo prieš savo 
žmoną, kaltindamas ją dviem 
trafiko taisyklių .pažeidimu ir 
pats sumokėjo teismo jo žmonai 
uždėtą 310 pabaudą

NEW DELHI, Indija. — Ap
lankęs Bengalų pabėgėlių stovy
klas ir patyręs apie Pakistano 
valdžios ir kariuomenės elgesį 
Rytų Pakistano — Bengalijos 
provincijoje, senatorius Edward 
M. Kennedy (iš Massachusetts) 
atvirai pasakė, kad Pakistanas 
toje provincijoje vykdo tikrą ge
nocidą, tai yra planingą tautos 
žudymą.

CAPE TOWN, Pietų Afrika. 
— Adrian Herbert, ketvirtasis 
pasaulyje žmogus, kuriam bu
vo perkelti mirusio žmogaus šir
dis ir plaučiai, mirė išgyvenęs 
po operacijos 23 dienas. Tai yra 
ketvirtas po širdies ir plaučių 
perkėlimo operacijos miręs žmo
gus, išgyvenęs ilgiau už visus 
kitus. Išskiriant Herbertą, ku
rį operavo Dr. Christian Barn
ard, visos kitos širdies ir plaučių 
perkėlimo operacijos buvo pada
rytos JAV-bėse.

•Maisto kainų nekels Jewel ben
drovė, National Food ir A & P 
(Atlantic & Pacific), šių bend
rovių valdybos aptarė naujai su
sidariusią būklę ir nutarė pa
dėti prezidentui sustabdyti in
fliaciją

Prezidento patvarkymas lei
džia maisto krautuvėms pasi
rinkti pačią aukščiausią parduo
damos prekės kainą, buvusią pa
skutinėmis 30 dienų. Aukščiau 
paminėtos bendrovės nutarė pa
sirinkti maisto produktams ne 
pačią didžiausią kainą, bet pačią 
mažiausią, buvusią paskutinėmis 
30 dienų.

Moterys patenkintos Nixono 
patvarkymu

Šeimininkės, kiekvieną dieną 
turinčios pirkti maistą didesnėm 
šeimom, patenkintos preizdento 
Nixono nutarimu įšaldyti mais
to kainas. Joms taip pat patinka 
didesniu maisto krautuvių nu
tarimas parinkti pačias žemiau
sias kainas parduodamoms pre
kėms.

Prezidento Nixono patvarky
mu laikysis ir kitos mažesnes 
maisto krautuves.

Visa eilė moterų pasižadėjo 
sekti krautuvių kainas. Jeigu ku
ris suktas krautuvininkas pano
rėtų greitai pralobti, tai mote
rys pasiryžusios skųstis kiekvie
name didesniame mieste veikian
čiam kainų prižiūrėtojui.
Pašto vadovybė nekels kainų

WASHINGTONAS, D. C. — 
Amerikos pašto vadovybė buvo 
pasišokusi ateinantį mėnesį ir 
vėl pakelti kainas už pašto tei
kiamus patarnavimus.

Naujoji įstaiga tikėjosi su
rinkti apie trylika milijonų do
lerių, reikalingų tarnautojams 
mokėti, bet laikinai nutarė ne
kelti kainų už patarnavimus. 
Pašto valdytojams atrodo, kad 
prezidento Nixono patvarkymai 
taikomi ir pašto patarnavimams.

darni atsiginti nuo spekuliantų, 
ir stengiasi oficialiose įstaigo
se dolerius keist.

Praeitą sekmadienį Willow Springs Picnic Grounde sode ir pievose įvyko Nauįieny piknikas. Paveiksle matome 
dalį piknikautoįv, suėjusiu pasiklausyti dainų ir ksib^j. Gražią kalbą pasakė iš Pittsburgh© atvažiavęs Povilas P.

Dar gi s, SLA prezidentas,
' į j Foto Martyno Nagio

DIDŽIOSIOS MAISTO KRAUTUVĖS
NEKELS MAISTO KAINU
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Jewel, National, Atlantic & Pacific 
bendroviy vieši pareiškimai

CHICAGO, Illinois. — Trys didžiosios maisto paruošimo ir 
pardavinėjimo bendrovės, kiekviename didesniame mieste turin
čios dešimtis didelių krautuvių, nutarė priimti prezidento Nixono 
paskelbtus nuostatus ir nekelti maisto kainų visame krašte.

— Vilniaus Pedagoginiame in
stitute keli dalykai dėstomi len
kų kalba — šalia matematikos 
lietuvių kalbą ji taip pat dėsto
ma ir lenkų kalba. Taip pat dės
toma lenku kalba ir literatūra.

(E)

VĖIIAUSIOS ŽINIOS
♦

♦ Londondery srityje vakar 
įvyko naujas susirėmimas tarp 
Airijos katalikų ir britų kariuo
menės dalinių^-Airiai pradėjo 
šaudyti į britų karius, kai britų 
kariuomenės tankas išgriovė 
katalikų pastatytas barikadas 
viename Londondery priemiesty. 
Susišaudymų metu žuvo vienas 
berniukas, bandęs akmenimis ap
šaudyti britų karius.

♦ Egipto prezidentas Anwar 
Sadat, Libijos ir Sirijos prezi
dentai vakar vakare Damaske 
pasirašė Arabų Federacijos kon
stituciją. Ji Įsigalios šių metų 
rugsėjo 1 dieną. Arabų Federa- 
cijon turėjo priklausyti Suda
nas ir kitos valstybės, bet dabar 
federacija sudaroma tik iš trijų 
arabų valstybių. Sudanas pasi
žadėjo bendradarbiauti su nau
jai sudaryta federacija.

♦ Australijos ir Naujosios Ze
landijos vyriausybės paskelbė, 
kad Kalėdoms grįš iš Vietnamo 
dabar ten esantieji šių valstybių 
kariai. Vietnamo fronte buvo 
6,000 Australijos karių, o Nau
joji Zelandija ten turėjo 7,200 
kariu.

♦ Vakar Berlyne buvo susi
rinkę keturių valstybių ambasa
doriai, kad pabaigtų pasitarimus 
dėl susisiekimo su Berlynu. Rei
kalas taip greitai dar nebus baig
tas, nes vyriausybės dar turės 
peržiūrėti ambasadorių padary
tus susitarimus.

Sovietai Maltai 
pasiūlė paramą

VALLETA, Malta. — Londo
ne reziduojantis sovietų amba
sadorius Michail Smirkovsky pa
reiškė, kad Sovietų Sąjunga su
tinka suteikti Maltai ekonomi
nę paramą, jei Maltos valdžia 
paprašys. Esą tokia parama 
(paskola) “nė kiek nekliudytų 
Maltos integralumui ir suvere
numui”.

Tuo pačiu metu diplomatiniai 
sluoksniai patyrė, kad britų val
džia yra pasiryžusi tučtuojau 
suteikti Maltai piniginę paskolą.

Apklausos pasekmės
PRINCETON, N. J. — Ameri

kos viešosios opinijos institutas, 
kuriam vadovauja dr. George 
Gallup, paskelbė apklausos rezul
tatus ryšium su paskelbta algų- 
kainų kontrole. Pasirodo, kad 
pritarimas prezidento Nixono 
įšaldymui algų ir kainų labai pa
didėjo. Iš apklaustųjų 50 nuo
šimčių pasisakė, kad jie tam įšal
dymui pritaria, 39 nuošimčiai 
pasisakė prieš, o likusieji pa
reiškė, kad dar esą neapsispren
dę. Tokio didelio nuošimčio pri
tariančių kontrolei nebuvo nuo 
1950 m., kai ją teko įvesti dėl 
sulaikymo infliacijos.

Būdinga tai, kad senesnio am
žiaus gyventojai labiau pritaria 
kontrolei, negu jaunesnio am
žiaus. Tačiau partiniu atžvilgiu 
beveik jokio skirtumo nepasireiš
kė. Vadinasi, maždaug toks pat 
nuošimtis demokratų, kaip ir 
respublikonų, pasisakė už kon
trolę.

Pritarimas kontrolei pasirodė 
didesnis tarp farmerių, pardavė
jų ir raštinių tarnautojų, negu 
tarp profesionalų, biznierių ir

I vadinamųjų “mėlinkalnierių”, 
j ypač kvalifikuotų ir priklausan
čių unijoms.

Dar tik 1966 m. pravestas ap
klausinėjimas parodė, jog algų 
ir kainų kontrolei pritariančių 
skaičius yra beveik lygus nepri
tariančiųjų skaičiui. Tačiau, juo 
infliacija didėjo, juo labiau kai
nos maistui ir įvairioms prekėm 
kilo, tuo labiau ir pritarimas 
kontrolei didėjo.

Šveicarų biologas 
bandė padėti rusui
MASKVA. — Oficialiai pra

nešama, kad antradienį, rugpiū
čio 17 d., prasidėjo teismas švei
caro biologo Francois de Per- 
regaux, 33, kaltinamo davus so
vietų daktarui Dimitrijui Miche- 
jevui savo paportą, kad galėtų 
pabėgti iš Sovietų Sąjungos.

Biologas ir daktaras buvo su
imti praeitų metų spalio 3 dieną. 
Pagauti tariamai beperduodant 
pasportą.

♦ Amerikos ambasadorius 
Bunker baigia savo darbą Viet
name. Manomą kad nuo Naujų 
Metu Amerikos ambasadorium 
Vietname bus paskirtas William 
Sullivan.

♦ Prezidento Nixono patvar" 
kymai labiausiai palietė Vokie
tijoje gaminamą Volkswagen. 
Naujai atvežtieji vokiečių auto
mobiliai bus gerokai brangesni.

Kiek jau kaštavo 
kelionės j Mėnuli 
HOUSTON, Texas. — Pasku

tinioji Apollo 15 kelionė į Mė
nulį kaštavo Amerikai 445 mili
jonus.

Paties erdvėlaivio “Endea
vour” statyba kaštavo $65 mili
jonus; modulės “Falcon”, ku
rioje du astronautai nusileido 
ant Mėnulio, statyba kaštavo 
$50 milijonų; raketa “Saturn 5”, 
kuri erdvėlaivį nuo žemės išne
šė i erdves skridimui i Mėnuli, 
kaštavo $185 milijonus; labora
torija, aprūpinta ypatingai kom
plikuotais preciziniais instru
mentais, svarbioms informaci
joms į žemę siųsti (ta laborato
rija palikta Mėnulyje) ;kaštavo 
$25 milijonus; automobiliukas 
“Rover”, kuriuo astronautai ap
važinėjo keliolika mylių Mėnu
lio paviršiaus (taip pat paliktas 
Mėnulyje) —: $8 milijonai; 

mokslinė laboratorija erdvėlai
vyje “Endeavour” Mėnulio pa
viršiui aplink skraidant tyrinė
ti — $17 milijonų; Apollo 15 iš^ 
siuntimo ir grįžus į Žemę pri
ėmimo operacijų išlaidos — $95 
milijonai...

Apollo 15 skridimas ir buvi
mas Mėnulyje truko 12 dienų 
— nuo liepos 26 d. iki rugpiūčio 
7 d.

Bendros erdvės tyrimo išlai
dos su visais penkiolika Apollo, 
įskaitant ir numatytą ateinan
čiais metais skristi Apollo 17, 
Amerikai kaštavo dvidešimt 
penkis su puse bilijonų dolerių:

Amerikos kiniečiai 
prieš autobusavimą
WASHINGTONAS. — Kinie

čių tėvų grupė kreipėsi į JAV 
Aukščiausiąjį Teismą, kad su
stabdytų kiniečių vaikų vežioji
mą autobusais iš San Francisco 
į tolimesnes mokyklas. Prašyto
jai aiškina, kad federalinio dis- 
trikto teismo nustatytieji nauji 
terminai yra prieškonstituciniai.

JAV kariuomenės pulk. Oran Hender
son rugpiūčio 23 dieną turės stoti ka
riuomenės teisman už My Lai įvykius. 
Prokuroras sako, kad pulkininkas ži
nojęs apie civiliniu nužudymą, bet 
karo vadovybei nieko apie tai nepra
nešęs. Pulk. Henderson nesijaučia 
kaltu. Jis yra pasiruošęs gintis Ft. 
Meade, Md., prasidedančiame teisme.

Apie Nixono pritarimą iš
traukti kariuomenę iš Europos 
pranešė Mike Mansfield, senato 
demokratų vadas, kuris gegužės 
mėnesį buvo pasiūlęs Amerikos 
kariuomenę Europoje sumažin
ti per pusę.

Jei jo pasiūlymas tada būtų 
buvęs priimtas, tai ginkluotos jė
gos Europoje būtų buvusios su
mažintos iki maždaug 150,000 
vyrų (dabar priskaitoma 310,- 
000 vyrų).

Tada Mansfieldo pasiūlymas 
senate buvo atmestas 61 balsu 
prieš 36. Atmestas buvo vy- 

i riausiai dėl to, kad jam neprita
rė ir prezidentas Nixonas, pa
reikšdamas, jog tai būtų didžiau
sia istorinė klaida. Prezidentas 
tada buvo nusistatęs mažinti ka
riuomenę, atsižvelgdamas į So
vietus; mažinti tik tuo atveju, 
kai ir Sovietai mažina kariuo
menę okupuotuose kraštuose. 
Tačiau ekonominiai negalavimai, 
matyti, pakeitė prezidento Nixo
no nusistatymą.

Amerika turi 225,000 kariuo
menės-Vokietijoje ir 75,000 ki
tuose Europos kraštuose. Nors 
prie tos kariuomenės išlaikymo 
kiek prisideda Europos kraštai 
(ypač Vokietija), tačiau Ameri
kai ji visvien brangiai atsieina 
(susidaro apie bilijonas dolerių 
neigiamo balanso atskaitomy
bėje per metus).

Iždo sekretorius John Connal
ly pareiškė Amerikos bankinin
kams, kad Amerika gynybai iš
leidžia beveik devynius nuošim
čius bendrų krašto pajamų, ir 
didesnė dalis išleidžiama Vakarų 
Europoje ir Japonijoje. Tuo pa
čiu metu jis priminė, kad Euro
pos valstybės ir Japonija ekono
miškai labai gerai stovi ir todėl 
privalo daugiau prisidėti prie 
Amerikos ginkluotų jėgų išlai
kymo.

Vakarų Vokietijai labiausiai 
rūpi, kad Amerika nemažintų 
savo kariuomenės Europoje. Tuo 
reikalu tartis buvo atvykęs į Wa
sh ingtoną kancleris Brandt. Tad 
Vakarų Vokietijai kaip tik ir 
bus didžiausia staigmena prezi
dento Nixono pritarimas suma
žinimui Amerikos kariuomenės 
Europoje. •

Aštuoniolikamečiai 
dalyvaus rinkimuos

CHICAGO. — R. D. Jaffe, 
per žurnalą “Playboy” pravedęs 
apklausinėjimą, nustatė, kad 90 
nuošimčių Amerikos aštuonio
likmečių mokinių ir studentų ža
da dalyvauti 1972 metų rinki
muose. Iš jų 58 nuošimčiai ti
kį, kad Nixonas pralaimės. Ap
klausinėta 3,000 moksleivių 60 
mokyklose.

Be to, apklausinėjimais nusta
tyta, kad marijuanos rūkymas 
per praeitus metus padaugėjo 15 
nuošimčių; kad lytinių santykių 
neturėjusių mergaičių nuošimtis 
šiemet yra mažesnis kaip buvo 
1970 metais, o berniukų nuošim
tis didesnis, ir kad aplinkos tar
ša jaunimui rūpi labiau net ne
gu Vietnamo karas.
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A. VILAINJS^IDLAUSRAS

Apdūmojimai apie 'mirtį, prisikėlimą, 
mirusiųjų kartuvių kablį ir dukart 

mirusius “nabasnibkus”
(Tęsinys)

Tų ‘visų kapinių sukomerci,- 
ti)imo ųdmipistracija ėtnė$i viį 
.$ai nesiskaitydama nei su baž
nytine į priimta aukų praktika1, 
nei.sų krikščioniškos etikos 
forma. ’Dėl mirusių pagarbaus 
palaidojiųio neturėta jokių 
skrupulų. Nors .katalikų .baž
nyčia ĄTa 'Ąiperikoje laikom^ 
ne pelno siekianti institucija 
ir kaip (tokia atleidžiama nuo 
valstybinių mokesčių kaip ir 

-jai skiriamų aukų -aukotojai, 
bet savo komerciniuose reika
luose .ji .parodė - visai bizniška 
savo-supratimą. •

Su .kapinėmis eita taip toli, 
lyg tai būtų ne mirusiųjų am1 
žiną ramybės vieta, o industri
nis: laukas,, iš kurio galima pa2 
sidaryti gražaus pinigo. ;In- 
dusiriniai pradėjus tvarkyti 

^kapinių reikalus, atsirado ir 
industrinis i kranas, mūsų va
dinamas kabliu.

Savaime suprantama, jog 
industriniai pradėjus tvarkyti 
ikapines, apie pagarbą .krikš
čionišką ir • lietuviams priimti
ną .palaidojimo (būdą nebuvo 
galima daugiau nei galvoti. 
Industrija savo jau pačia pri
gimtimi nepalieka vietos jop 
kiems sentimentams. Krikš
čioniški papročiai, net ; krikš
čioniška etika joje yra, galima 
sakvti, veik neįmanoma. Juk 
jos užduotis yra kaip greičiau,

kaip -pigiau atlikti palaidoji
mo, reikalus ir kaip. daugiau iš 
to padaryti pinigo. Taigi, pa
stačius lavoninę .koplyčių, ąt-| 
sigabenus ‘kablį i buvo į šalį 
nustumti visi buvę krikščio
niški papročiai, užsimiršta ir 
apie krikščioniškų etikų. Gra- 
boriai vežė numirėlius į tą la
voninę, o kablys vertė juos į 
duobę. ’•Nebuvo prie /duobės 
prileidžiami nei giminės. Tie, 
kurie vis dėlto sugebėjo pa
matyti, buvo taip pritrenkti, 
siaubo apimti, kad nežinojo 
nei ko tvertis . prieš lokį .savų 
artimųjų suniekinimų. Sako, 
kreipėsi prie savo klebonų .su 
ašaromis, bet negavo jokio už
tarimo, jokios paguodos, o kif 
tų dar buvo išvaryti, išstumti 
už durų. Tad po tokių nepa
garbių negerovių atsirado prie 
Lietuvių Bendruomenės pa
sauliečių -reikalams ginti kor 
mitetas ir įsisteigė sklypų sa
vininkų draugija. Kai kreipė
si, i beldėsi į arkivyskupijos 
du ris, ilgai ■ nebuvo kreipiamas 
joks dėmesys, ir tie, kurie tai 
darė,'buvo apšaukti siaurais 
nacionalistais. ^Matyti, jų pa
stangas laikė {beviltiškomis ir 
vyskupas ;Brizgys, >išueikšda- 
mas, jog čia nieko nepadarysi, 
nes viską nulemia .ekonomi
niai reikalai. Apie tai yra ra
šęs kunigas Trimakas, o rei- 
Jda manyti, .jog.jis neturėjo jo-

(.Barzdotas.vyras yra artistas Peter Fonda. Jis kartu ,su<$?yoiš<3ąąa 
,-Zuzana jr iv .dukrele bei sūnumi atyyko. į Neyr’Yofkj,Usądjgęįėįy 

pasižiūrėti^ kaip jo vaidintas filmas .atrodo. ■

I belli ir t^ftlis
HMMaI iKtatas liiAki
joms greit pasveikti.

Antras klubo piknikas įvyks 
rugsėjo 12 d. buvusiame Lep- 

■pos sode. •Pik'Rtktii -surengti 
.buyp Ksųdecyto komisija iš 
d&eraiee -Žentgulieuės, -Malt ‘Po
vilaičio jr Jerųjje .Dovilaitie- 
ųės. ils tkoniisijos sudėties gar 
ijjpia i tvirtinti, iJtoad , piknikai 
:bųs įtinkamai ^uųpęngfcas.

(Klubo ipętiftiis balius įvyks 
spado £0 <d- HnllyMwnd ssaiėjej 
Klubo nariams bus pasiųsti 
atvirukai, pranešant apie 'ba- 

iti/i- i^jU^ai iklųbo i®»aLwkymns, 
jpetaUtitonkę įį i balių < nariai «ne 
ttik t turės s>nmpkėti tųž ibitietiis, 
1 b* 11 bn$ < ndbanzti i k t pįųįgįn e 
!bausme. • balini >preųgti .suda- 
•^yfca ikxwnUįk tiš I Bernice yjteto- 
.gųlkpės, įtobęphipe \>įanbonis 
ik lĘsktie '-AtoNnmee.

[ Į -$u$irinkimas į buvo ; lyg • ir 
.pĮajkubinla^n^&dnųgųmias !»a- 
rriųj reųgėri %xykti i į Naujienų 
Įjriknikįų, ihnri tlėn ..galėtų i links
imai j pralėkti [pųpieję ssn <drauy 
^gais ;k įpnžkiamais-

nai mirė jo žmona, su kuria iš
gyveno 55 metus.

Bliznikas užaugino du sūnus 
ir tris dukteris. Sūnus Stasys 
tarnauja Amerikos armijoje šta
bo seržantu. jis yra < - --------
kanalo zonoje. Antras sūnus, 
Antanas, -gyvena -Roekforde« 
Dukterys — Bronė, Suzana ir 
Oua —-toj p pat gyvena. Hockfor- 
de. *Tiek sūnūs, tiek dukterys 
gražiai įkalba, lietuviškai.

(Oficialus prezidento Nixono 
aveikkumo laiškas skamba-maž- 
daug taip: “Ponia Nixon ir aš 
siunčiame mūsų geriausius lin
kėjimus ir.sveikiname Jus gim

vag. Jfeaip ir iš ko pręzidentas Ni- 
xonas patyrė ąpie jų tėvelio 88 
metų amžiaus sukaktį?

Nėra reikalo Aiškinti,: kad pre
zidento Nixoao sveikinimo'laiš-

Panamos -kas buvo. didelė.ir- labai .matom

J ūs turėsite, linksmiausią. dieną 
ir kad:ateinantys mef ai- visada 
atneš Jums linksmumo ir pasi
tenkinimo”. :

Sesutės Bliznikaitės-sųka gal-r

staigmena sukaktuvijiink.ui'BJiz-

fordo lietuviams. Žvalgas

^PALYGINIMAS

Dyi moterys užėjo j maišto 
krautuvę ir viena pradėjo yž$a- 
kytikone visas-prekes,*jas krau
dama ant stalo. Kai krūva buvo 
jau tokia didelė, kad ant stalo 
nebetilpo, pardavėja paklausė, 
kur tas. prekes reikia pristatyti ?

__ O,. niekur!. atsakė jnoteriš- 
Jcė. Aš tik norėjau parodyti sa
vo viešniai, kiek prekių mes ga
lėdavome prisipirkti 1952 metais 
už;d.u doleriu!

KNYGOS LAIKAMS JR J AWW

■Nuo i
1914 metųi

Midland ^Savings .^aptar : 
, nauja taupymo . ir .nąmų Į 
^paskolų reikalus visos mū- «• 
su apylinkės. Dėkoj ame * 
-Jums už -mums -parodytą 
r pasitikėjimą. Mes uorė- 
.tume-būti -Jums -naudingi 

ąteityj e.

^Sąskaitos-apdraustos iki 
$20.000 AND LOAN ASSOCIATION

* Passbook Savings
/All .accounts com*- 

pounded daily — • 
paid quarterly

. 4045 ARCHER AYEMUE
.CHICAGO,.IUIN0IS S8C32, 

PHONE:25M4?t

<2'Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

psl.

rin-
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POEZIJOS .VEIKALAI
Amžina tautos dvasia,
Laimink mūsų siekį —
Vėl gyvenki • mumyse,
Giesmėje skambėki. t

z Vincas Jonikas
Poezija —-kaip pavasaris, Kuris-pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

(lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
ižirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda.į gamtos .vaizdų ir garsų ste- 
'bųklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
Juokauja įr verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir .minčių 
gelmes.

•Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė,‘ŽVAIGŽD^TOS-NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
^2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEM^S PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL $2XX).
•3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. ‘Eilėraščiai. 112 

Kaina $1.00.
4. r Kary sB ra d ū na s, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos 

> kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00

18. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJĄ. Eilėraščiai, > 86 psl. S2.00.
O.rPranasrKozulis, DULKĖS EŽERE. Eiles, 62 psl. $0.75.

W. Pranas Naujokaitis, -AUKSINIAI RAGELIAI. -Lyrika, 64 psL $2.00. 
ill.zAJė Rūta -^Nakaitė,.BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2-00.
}2._Nadas .Rastenis, TRIJ^Ų ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. darias rRastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

•*Anykščiu šilelis”, vertimas, .42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNĮ ES -PARDAVĖJAS, i Eilės, *5 psl. $LO0.

tJL5. Stasys ^Santvara s, ATDARI LANGAI. BinktiM lyrika,. 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyriko* knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, "SAULĖLEIDŽIO ^SPINDULIUOSE. ^Eiliuoti kūrinė- 

iliai, r92 psl., $1.00.
,18aPetras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. ’Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. r Elena Tumiene, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. A Hansas-Ty r uoli s, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

,55 psL 51.00.
;23.t.Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24.»Adomas Jasas,rBūK rPALAIMINTAS. Poezija,. 115 psL $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas į knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

e ęąšfinę ąrba užsakyti. paštu, pridedant čekį ar piniginį orderą.

" O. V, 1 U XI V KJ,

1739 So. Halsted St., Chicago. 111. 60608
■ ailllBIBIMIlIBIIIIIIlIllIIlliailXXIkii

kio < tikslo meluoti. Tad kablys rSu šypsena ,jąu , oet f
veikė kaip veikęs, visai ne- galėjęs save įtikinti, jog ^e-'Prezidentas 'Nix««ias-pasveikino 
kreipdamas dėmesio 
maldavimus, nei į ašaras. Tik 
kai šis reikalas jau organizuo
tas pasiekė viešumą ir ameri
kiečių spaudą, administracija 
pasidarė kiek nuolaidesnė. 
Bet tos n.uoįaįdos savo esmėje 
yra labai, labai menkos. Kapi
nės, žin.oma, pasiliko tvarko
mos svetimųjų rankų. Kablys 
juk ne .už tvoros išmestas. No
rint pasilaidoti, reikia kiek
vieną kartą . prašyti adminis
tracijos leidimo, atrodo, kaip 
gauti ligoniui dispejisą, jog jis 
gali gauti atleidinia nuo pas- 
ni.nkjo. Bet užtai dar reikia at- 
skirąi .jpokėti virš 60. dolerių. 
Ivg Kąpiųės būtų .kaip kokia 
sąlė, .yžikurįą gerai reikia už
mokėti. Tad-tie.laimėjimai la
bai menki atrodo, .net .laikinai 
ligi laikui, kol žmonės dau
giau apsipras su kabliu ir nu
rims. .Bet.kai žmonės vis dėlto 
nenorėjo ,pasirodyti tokie nai
vūs: ir toliau kovojo dėl savo 
teisių, atsirado spaudos pusla
piuose garsusis j pareiškimas.

Tam pareiškime apkaltina
mi tie kovotojai, nors tokiais 
net ir nevadinami. Esą, tai 
kurstytojai grupės prieš gru
pę, pasauliečius prieš kuni
gus ir žmones prieš bažnyčią'. 
;Kapų tradicijų išlaikytojaiš 
perstatyti kardinolas ir kapi
nių vadovybė. Taigi tų teisių 
ieškotojai pristatyti to pareiš
kimo šviesoje tikrais nusikal
tėliais. Ir tai tokiais, kokius 
viduramžiais vadindavo here: 
tikais ir mesdavo į degantį 
laužą.

Kai kilo dėl tokio pareiškiu 
mo pasipiktinimo audra, alsi; 
rado ir to pareiškimo gynė; 
jas. Toks pasivadinęs Antanas 
Pilionis atrodė, jog tai rimtai 
nusiteikęs ;ir rimtos žmogus. 
Net kapinių statistikomis ap- 

ESi&ąrv.avęs. rEsą, ten r-raęęs, įtei
gęs, neigęs, jog sunku suvokti 
ir ko jis.tuo savo straipsniu 
.siekęs. Atrodė, jog kapinių tei
kiamos malonės tokios dideT 
lės, jog ir pats Dangus nieko 
daugiau .nebūtų galėjęs pridė
ti. Ten pripilta tiek naivumo, 
jog tepasilikęs tik toks įspū
dis. -jog du įkartu “nabašnin- 
kas” miręs dar gali (krutėti. 
Gražu,.bet ar įtikėtina? Rodos, 
žmogus vieną .kartą užgimsta 
ir tik vienui vieną .kartą te
miršta. *1

• Po to vėl į savo-,rankas>paė- 
męs tą garsųjį.pareiškimą. 'Ir 
taip skaitęs, ir.taip daug kartu 
pergalvojęs, negalėjęs vis de
ramai perprasti. 'JUcaitęs nei 
ne tik iš dešinės, bet lyg žy
dišką raštą jr iš kairės. Vis- 
tiek nieko ir nieko .negalėjęs 
perprasti, ko siekia tokie pa
reiškimai. Pagaliau .jam staiga 
lyg šviesiau galvoje ir akyse 
pasidarė. Į loki kūrinį tegali

ma įžvelgti tik scenos akimis.

visai ne-
nei į'nos veikalų rašytojas gali są- 

daryti dokią-situaciją, kad ir 
tragedijoje žiūrovai juoksis ir Rockfordo JĮętuvi.ų .školonijoję^ 
pro ašaras. Ir taip viskas ten mūsų senas tautietis, Julius Bliz-I 
meniškai -ątlįktą. -TaĮp ,$u<ųa-tųjkas, isiprezidento-Nixono susi
ni ai sukeistos • vaidinto j ąms laukė sveikinimo -88 .metų am-t 
rolės. Taip .perstatyti ,p.ęrgri- žjaas sukakties,proga.
muoti aktoriai, joginei {pridėti, 'Julius ĮBliznikas, kuris gyvoj 
nei atimti. Viskas meniškai at- na 2319-9th St., į Rockfordą at-t 
baigta. Tai, .anot Tiimo-Vaiž- vyko'I^IO m.:Dirbo baldų fabric 
ganto, tokie žavūs fhmųoro'ke. !lQ28;?n- ^pietinę Rockfordo 
deimančiukai, kad imk.jr.dėk miesto dalį .nusiaubė tornadas^ 
su pavardėmis ar be jų į spau- paliesdamas ir/fabriką, kuriame 
dą. Tiks į.kiekvięno laikraščio dirbo Bliznikas. Nuo tornado 
humoro kertele

(Julių 'Blizniką }

Tai tikrai nepaprastas įvykis

Apie senus laikus, 
^įai,.aUvarai-jr laumės 
^Skrajojo po laukus...

x "S. "Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai .ar 
krykštavimai. .Naujienose .galima gauti šių perlų ir žemčiūgų ^nūsų -mažie- 
caiernsbei. jauniaiūi:

U.'^.*Swtkienė. -VELYKŲ 'PASAKOS, 32-psl., telpa'6- pasakos ircDMY- 
ąiLLKčS,.-'34 psL<su-8 apsakjųnėUais iš vaikų r pasaulio. /Abi r gausiai ilius- 
„ųuotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po;l dpi.

^2.,Vanda fFrankjenė -.Vajikevičienė, ŠOKOLADINIS < KIŠKELIS, .pasaka 
mažiesiems. ‘Jūratės Eidųkaitės < iliustruota. Didelio ‘formato, • 24 - psL, gra- 

Lįusi leidinys. 4L50.' ’ ’ : ' , .' -

(Pabaiga)

Minkštas vanduo 
,keiikiašifWai .

LONDONAS. —- Geriamasis 
“minkštas’- vanduo dramatiškai 
padidina pavojų mirtį nuo šir
dies atakos, skelbia britų medi
kai tyrinėtojai. . ’ {

Tyrinėtojų atradimai Taikomi 
tiek rimti, kad valdžios sveika
tos įstaigos visoje -Anglijoje ga-i 
vo patarimą “neminkštintf’ gy-Į 
ventojų,-varto  jaaao vandens.vV an-

.nukentėjo ne tik fabrikas, bet irr 

. Bliznikas. ’Jis ’buvo skaudžiai 
^sužeistas. ?Pąsvęįkęs 'Bįiznika^ 
.pakeitė darbą: pradėjo .dirbtine-, 
Ježies; įmonė je -iEĄašinistu. i Dirbo 
rten, ■ to?l susįJasukė .70:jjae^ų iąm- 
r<žiaus. iTąda išėjo- irpęosįją.fPęr-,

„fceyjėiąus, iliwtrmxa, j!30 .$4,
4. Sfuė Vanagaitė.ęjręį^onia.ryė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 

-pasakų,-apie-pa&LaptiHgąsias'laumes Tėvų ^ųotėję. , tobai .-gražus/leidinys, 
didelio .fenpato, -įaetais viršeliais, gausiai dail. J. -Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

-^.'Maironis, JAUNOJ L LIETUVA, poema. .118 _psl.,^$1,00.
6. ^.^BaJiSz^/ATVeS-BERNIUKO-NUOTYKIAI. ‘Apysaka jaunimui ir 

senimui. ..DąiLĄ. 'Trinkūno, viršelis ir. iliustracijos. Išleido £r.vVy4ūno f Fon
das, 528 psL -£aina .4 dol.

-7. Juozas -švaistas, 'ŠAUNUS' PENKETUKAS, „apysakaitės, Jtajp jiasąkos 
. vaikams:iš : jų -gyvenimo,,-svajonių; ir žygių. Iliustruota -dail. Z. Sodėikienės. 
pide&O; formato, kietais viršeliais, puikus-77 psl. leidinys. 53.00.

j8,4ftpas yVai?Uis, SEMQV£S J-1£TUV1Ų r0|E¥AI, mitologijos posmai. 
-Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip seno vės .lietuviai Jr. įemai- 
aąitbf»dravx)-.sutsaw>-dieyais,f54įpsL, $1.00.

Vaikai rųėgsta irnori skatytLtPėitaiš pat-mažens yra-daug -lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaitytijr.mylėti, lietuvišką ;knygą. iJei^tėyai.išbtdanaio- 

Ltųr vĮūkams perkamas dovanaspusė, knygų, pusė'žaislų j—.lieturi^ko.aųk- 
ĮėMmo, rodyklė .staiga t pakiltų .aukštyn.

1739 So. HALSTEDST^ xCĘĮCAfiQ,.IU^,JWW

to ks procesas, .-kai-, į\vandeųį( de
dami . chemikalai, .kad •. sumažin
tu vandenyje -esamų .mineralų 
kiekį. ' . - ■ ■ '■ j

Geriamojo vandens Vmiakšti-- 
nimas”. JAV-bėse, ypač -kai dai
riose; jų; dalyse,,yra įprastas.da
lykas. .Toks minkštas vanduo 
pardavinėjamas .bonkose, laiko
mas šaldytuvuose, ir .yartoj amas 
įstaigose, .įmonėse .jr namuose.’ 
Studija parodė,, kad .vartojamojo' 
vandens -atsargų .minkštinimas 
gali mjrimųs nuo ..širdies.atakų 
padidinti net 17.nuošimčių. .Ty
rimai buvo pravesti jdviem at
vejais, — tarp. 1949 įr,1954ipie- 
tų ir tarp 1958—1964 metų.

Amerikos Lietuvių; 
Piliečių ’klubas

.Klubo ssusiriakimas Įvyko 
rugpjūčio ,15 d- .įsirašė tną.ują 
narė, būtent Ktooba AIeliūnasf 
Jos asmenyje, kaip atrodo, 
klubas * susilauks geros v veikė? 
jos. h ,

Paaiškėjo, jųg Jclubo iždi? 
niąkas tlpnas iDidžgalvis gulį 
Sv. Kryžiaus ligoninėje. Tąį 
labai nemaloni žinią klubier 
čiams.’Rengimo’.kotoisija, susį 
dedanti iš Josephine ‘Masilof 
nienė?,’Bcn Jurėųo ir Estelld 

‘McNamee, .raportavo apie lie
pos 18 .d. surengtą pikniką. 
Piknikas buvo .sėkmingas ir 
pėlno liko $£75. Tai didelė 
parama klubui, 'kuris..yra pa- 
Šaįpinis ir moka pašalpą Jigoš 
atveju bei pomįrtiųę. Be to’, 
pąrųpina grąbnešįus, limoziną 
jr gėles. Visa tai klubui nudaro 
nemažai išlaidų.

Buvo pranešta, kad Eliza-

on your paycheck 
can be aphis 
in your future.

rity ef5 years, 10 months (4%-Ae 
t first year).' Tiat extra &%, payable •’ 
« a bonus at maturity* applies to aS

, all_ older. Bonds.

’Join the Payroll Savings Plan.

And, by.ded»ctir®*ittle.*t a time •

faxw it, Toe’S have quite a tidy «nm

Now Bendspayabonus at maturity

1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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PRANYS ALŠĖNA

DEMOKRATIJA, LAISVĖ, DIKTATŪRA
Nors nedidelė mūsų tauta sa

vo skaičiumi, tačiau šiandien, ne- į 
lemtoms aplinkybėms susiklos-1 
čius, išbarstyta, galima sakyti, į 
po visą platųjį žemės rutulį. Vie- i 
ni iš jų buvo (daugelis dar ir te- 
bėra) nutremti ir privalo gy
venti sunkiai pakeliamose klima
tinėse sąlygose Sibire, kiti, nors 
savo noru susiradę prieglaudos 
kampelius, gyvena Venecuelos 
ar kitų Pietų Amerikos kraštų 
karščiuose, Australijoj ar dar 
kitur, treti — JAV-bių ar Ka
nados platybėse apsigyvenę — 
kai kur rado ir panašaus į sa
vo Tėvynės klimato, ketvirtieji 
tebeneša okupantų priespaudos 
jungą pavergtoj savo tėvelių že
mėj ir t. t. ir t. t.

Tai kraštai, vietovės ir kli
matinės sąlygos, kur lietuviams 
šiandien tenka gyventi. Jie yra 
įvairūs, nevienodi. Tačiau ne
vienodos ir valdymosi santvar
kos, kur lietuvių nūn gyvena
ma. Vienur jie gyvena demo
kratinėse valstybėse ir naudo
jasi tų kraštų gyventojams tei
kiama laisve, o kitur, kaip oku
pantų pavergtoj Tėvynėj, taip 
lygiai ir sunkiame Sibiro ištrė
mime — kenčia diktatūrinę prie
spaudą. šiame straipsnyje no- 
,riu panagrinėti tas dvi, ypatin
gai tarpusavy skirtingas, val
dymosi sistemas: demokratinę ir

jog tai esama valdžios iš visuo
menės tarpo, kitaip sakant, lais-1 
vai išrinktos valdžios, kiti tei-1 
gja, jog tai daugumos valdymas. [ 
Gi dipl. teisininkas, Petras Juk
na, savo veikale “Demokratijos Į 
Keliais” demokratiją šitaip ap-' 
taria; “Demokratine valstybės i 
santvarka vadiname tokią san-1 
tvarką, kur valstybės piliečiai' 
dalyvauja valdžios sudaryme,' 
vadinasi, tuo pačiu patys spren- i 
džia ir lemia visos tautos ir vals
tybės likimą”.

Gal mažiausiai patikimas yra i 
priešpaskutinis aptarimas. Iš 
tikrųjų demokratija — nebūti
nai daugumos valdymas. Hitle
ris, pavyzdžiui, didžiuodavosi, 
kad didžiulė dauguma Vokietijos 
gyventojų su juo ir už jį. Gali
mas daiktas, taip ir buvo. Ta
čiau šitoks “daugumos” prita
rimas, koks buvo nacinėj Vo
kietijoj, yra ne kas 'kita, kaip 
demokratijos perversija... >

Tikrumoj demokratijoj dau
guma, anaiptol, neturi naudoti 
savo jėgos, tarytum tas galin
gasis garvežys rūkdamas ir 
šniokšdamas per mažumų inte
resus ir jausmus. Iš kitos pusės, 
savaime aišku, reikėtų pasakyti, 
jog ir mažumos privalo jausti 
lygius įsipareigojimus respek
tuoti ir padėti daugumai. Kada 

diktatūrinę, o taip pat mesti žvilg kraštas valdomas demokratinės 
snį ir į žmogaus laisvės sąvoką, valdžios jis turi būti valdo

mas ne brutalia jėga, ne žmonių 
Kas gi yra toji demokratija? persekiojimais, bausmėmis, bet 

. Ogi tai valdymosi forma, tu- teisingumu, krašto gyventojų 
rinti- eilę aptarimų. Vieni sako, interesų ir jausmų supratimu.

j Amerika Ubai 99 r ai pažino radiįo Žiniy p ra neisią ir komentatorių 
el Huntley. Praeitais metais jis išėjo atvargo n, nusipirko didelį žemes 
tą Montanoje ir statosi namus, į kuriuos rengiasi pakviesti buvusius 
o draugus. Jis pasirinko aukščiausia Montanos kalną, o vietovę pa

vadino Big Sky.

S '..--.X-
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Kas tik turi gerą skonį

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

-Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

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

Tas pats autorius, Petras Juk-, 
na, ir tame pačiame veikale apie 
demokratiją dar šitaip sampro
tauja: “...valdžia valstybėje su
daroma tam, kad kuoger i ausiai 
tarnautų, aprūpintų savo piliečių 
gyvenimo interesus ir reikalus 
visose be išimties, mūsų laikais 
labai išsiplėtusio ir komplikuo
to kultūringo žmogaus gyveni
mo srityse. Išeinant iš to dės, 
nio, kad demokratinėje valsty
bėje visi piliečiai dalyvauja val
džios sudaryme, valdžia bus to
kia, kokią ją sugebės sudaryti 
laisvi piliečiai”...

Kaip matome, demokratinio 
valdymosi aptarimas labai arti
mai rišasi su laisvais žmonėmis 
ir su laisve, žodis “laisvė” yra 
taip begaliniai artimai teutap- 
dinamas su demokratija, jog, 
atrodo, abiejų nė išskirti nebū
tų galima, čia pagristai gali kil
ti klausimas.
Kaip suprasti laisvės sąvoką?

Iš tikrųjų, ypatingai tenai nė
ra laisvės, kur krašto gyvento
jai nuolat “globojami” slapto
sios policijos ir negali pareikšti 
■savo nuomonės valdymosi reika-

Chicago Savings
_ _ m d Loir Aisoclitioi ^į/SAFETY OF 

your savings ye?

! INSURED

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

1 lj ¥4 % PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

UP TO

PER ANNUM

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. ' TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Tburs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.

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

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

Sekį ar Money orderi tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608
E

luose, bijodami bausmių, perse
kiojimų. Tokioj valstybėj lais
vė paminta po kojomis, kurioj 
gyventojai neturi žodžio, spau
dos, sąžinės, susirinkimų lais
vės, kur jiems neleidžia ne tik 
kalbėti, laisvai reikšti savo min
tis, bet ir galvoti apie bent ko
kią opoziciją valdžiai. Tai atsi
tinka diktatūrinio valdymosi sis
temose.. Gi dvidešimtojo am
žiaus diktatūra — pasirodė kaip 
ypatingai žiaurios valdymosi 
formos. Taip buvo ir yra So
vietų Sąjungoj, Raudonojoj Ki
nijoj ir kitur. Vos tik pąėmus 
valdžią diktatoriams, tuojau 
pradedamas sistematiškas seno
sios kartos, ypatingai inteligen
tijos naikinimas. Jaunąją kar
tą norima išauklėti tokią, kuri 
nieko daugiau nebūtų mačiusi, 
nieko nebūtų girdėjusi apie ki
tokią valdymosi formą ir ak
lai klausytų tik savosios krašto 
diktatūrinės valdžios. Tai nau
ji žmonės >— robotai.

Vėlgi Petro Juknos “Demo
kratiniais Keliais” apie laisvę ši
taip pabrėžiama:

“Didis ir malonus yra žodis
— “laisvė”. Neš tikrai ir tei
singai sako Rabinadrat Tagore, 
kad tik laisvas žinogus gali kur
ti, gali iš savęs duoti viską, kuo 
jį apdovanoję gamta, prigimtis: 
nėra klestėjimo^ aukštų polėkių 
pas vergą... Tačiau laisvė, kaip 
Montesquieu pastebėjo, visai ne
reiškia, kad kiekvienas pilietis 
gali elgtis, kaip jam patinka...”

Dėl tos tad priežasties, val- 
į džios turi būti savo vietoje, o 
krašto gyventojai — savo. Nes 
kur valdžia jau.nebevaldo, bet 
tik “valdininkauja” — blogi rei
kalai. Vietoj tvarkos ir laisvės
— tenai gali kilti chaosas. Gi 
chaosas ir anarchija — nėra 
laisvės formos, bet priešingai...

Turėti tikrąją laisvę — reiš
kia turėti tinkamą demokrati
nę valdžią, įstatymus ir tvarkos 
taisykles. Vienok ne tokią val
džią ir ne tokius įstatymus, ku
rie uždėtų žmonėms pančius ir 
atimtų pagrindines laisves.
Ar gali egzistuoti moderniam 
pasauly demokratija ir laisvė?

Tuo pradeda abejoti ne tik 
žmonės diktatūriniuose kraštuo
se gyveną, bet ir laisvose, demo
kratinėse valstybėse. Pasaulis 
keičiasi begaliniu greičiu. Su 
išrastais moderniais lėktuvais, 
radiju, televizijomis, milžiniška 
industrija ir beveik jau nenorma
laus dydžio miestais — jis (pa
saulis) tampa tarytum toji ma
šina, kuria žmonės turi važiuo
ti ir, nežiūrint ar jie to “pasiva
žinėjimo” nori, ar nenori, arba 
net bijo tokioj “mašinoj” va-? 
žiuoti. Tai ir yra, pasakytume, 
demokratijos priešas. Tokiame 
pasaulyje žmonės panorsta pa
tys nieko nebegalvoti, bet nori 
gauti nurodymų iš kitų — ką 
jiems veikti, ką daryti ir kaip 
daryti. Gi tokių “nurodinėtojų- 
mokytojų” greitai visur atsiran
da. Ryškūs pavyzdžiai: buv. ru
doji Vokietija, su “nurodytoju” 
Hitleriu, raudonoji Sovietų Są
junga — su Stalinu, Chruščio- 
viu, o dabar — Brežnevu, Kosy
ginu ir Co., buv. fašistinė Italija 
— su Mussoliniu ir t. t.

Kitas didelis šio meto -pavo-

Žinoma, jeigu modernieji lai-, 
kai įduoda moderniuosius išra- 

I dimus į diktatorių rankas, jie 
juos įduoda ir demokratijų va
dovams. Todėl tie instrumen
tai gali būti naudojami kaip 
“pro” ir “contra” ginklai. Tai
gi, ir kaip priemonė demokra
tijoms avansuoti.

Demokratijoms yra viena iš 
Į svarbiausių sąlygų — turėti pa- 
jkankamai tokių žmonių, gyven
tojų, kurie suprastų ir tikėtų į 
demokratinio valdymosi princi
pus. Tie žmonės turi būti są
moningi demokratai patys, ku
rie galėtų dirbti su kitais ir ga- 

I lėtų respektuoti kitų įsitikini- 
I mus.
i Demokratijų žmonės turi bū
ti pagrindiniai išauklėti indivi-

■ dai, kad pastarieji būtų įsitiki- 
1 nę, jog reikia nevien reikalauti 
savo teisių, bet jausti ir savo 
atsakomybę, būti drausmingiem, 
jausti bendradarbiavimo dvasią 
santykiuose su kitais. Kitais 

žodžiais tariant, būti tokiais de
mokratais, koks buvo Voltaire 
su garsiu savo teigimų: “Aš ne

jus demokratijoms — tai egzis
tuojanti pasaulyje nuolatinė bai
mė. Baimė išorės priešų, šito
kia baimė nuo senų laikų viešpa
tavo, pvz. Rusijoj. Žinoma, ne 
be to, kad tokia baimė nebūtų j sutinku su tuo, ką tu sakai, bet 
skiepyjama gyventojams sąmo-! aš pasiryžęs iki mirties ginti 
ningai, dirbtinu keliu. O ji skie-1 tau teisę tai išreikšti”...
pyjama ten, kad žmonės sutik
tų paaukoti savo idėjas, idealus 
ir, netgi, didžiąją dalį arba net 
visą — laisvę.

Net demokratiniuose kraštuo
se baimė turi taip pat begali
niai“ “dideles akis”. Tenai daž
niausiai bijomasi savo silpnumo. 
Ypač bijomasi tada, kada ne
trūksta grasinimų iš išorės ir 
iš vidaus priešų pusės. Toks 
reiškinys ir pradeda vesti prie 
vienokios ar kitokios diktatūri
nės formos. O eina prie to to
dėl, kad, klaidingai galvojant, 
norima “stiprinti valdžią” ir pa
tiems “sustiprėti”, kad nębekan- 
kintų baimė...

Šiandieniniai diktatoriai ir 
tie, kurie siekia neribotos val
džios krašte, šiuo metu naudo
jasi visais moderniaisiais išra
dimais savo propagandai skleis
ti, kaip: radiju, spauda, televi
zija ir . t. t. Kai modernieji išra
dimai, jeigu jie pereina į blogas 
rankas, gali atimti žmonėms 
brangiausią turtą .—laisvę, pir
miausia suviliojus juos klastin
gais pažadais...

Neužmirštamos atminties vy
ras, Lirikolnas, pasakęs: “Lais
vės kaina — yra nemažiau, kaip 
amžinas budėjimas dėl jos”...

Šiame straipsnyje paberta 
truputis samprotavimų apie dė

“Konstitucija bus
~ „„i

CLEVELAND, Ohio. — čia 
susirinkę apie 150 Amerikos So- 

| cialistų Darbininkų partijos de
legatų išrinko savo kandidatu 
1972 m. rinkimams į JAV pre
zidentus 30-metę sekretorę Mrs. 
Linda Jenness iš Atlanta, bu
vusią “teisių veikėją” New Yor
ke, o i viceprezidentus paskyrė 
kandidatu negrą Andrew Pulley, 
20 metų amžiaus, buvusį gele
žinkelio iešmininką iš Chicagos.

Paklausta reporterių, kaip 
bus su jos metais, kadangi kon
stitucija reikalauja kandidatui 
į prezidentus turėti mažiausiai 
35 metus amžiaus. Kandidatė 
atsakė, esą, “konstituciją bus 
galima pakeisti”. Ji pridūrė, kad 
jos programa bus atitraukti iš 
Rytų Azijos kariuomenę, mote
rų teisės, mažumų ir jaunuome
nės teisės ir pan.

mokratijas, laisvę ir diktatūras. I stybė.

Mums, lietuviams, kaip neteku
siems savo gimtajam krašte 
laisvės — tas žodis yra itin svar
bus ir mielas. Taip lygiai ir de
mokratinė santvarka — yra mū
sų siekimas. Išlaisvintoji Lie
tuva — bus tik demokratinė val-

jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $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
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6O6OS.

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina §5.00.

r? £ Išleido Dr. Kazio Griniau^ Komitetas, Knygą galima T 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago 8, DI.

<■ . .....

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5/100, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
...... - -  - — * ■— ■- - —      1

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

-------------------- - -y- WWSW- -------------

3 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — THURSDAY, AUGUST 19, 1971



II
THE LHHL’ANIAN (OA1I;Y NEWS

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co.. Inc.
1739 Halsted Street, HL 60608. Telephone HA 1-6100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

$6.00Subscription Rates:
In Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
six month. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
ether countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams -____
pusei metų _ __
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose
metams _ _____
pusei metų 

$12.00
. $7.00

$3.00

$20 DO
$11.00

tnias mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje: 
metams _ 
pusei metų _
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams _______
pusei metų  $13.00 
vienam mėnesiui$3,50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$12.00

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Kuriam galui kraipytis?
S. J. Jokubka, Honano Zimano parinktas ir aukštes- 

niyju paskirtas Vilnies redaktoriaus pareigoms, pacita
vęs kelių Bendruomenės vadų kabinėjimąsi prie Alto ir 
pripažinęs, kad Grigaičio, šimučio ir Vaidylos važinėji
mai j Washingtona buvo didelis dalykas, šitaip komen
tuoja dabartinę Amerikos lietuvių spaudos būklę:

“Vienas mūsų plunksnos bendradarbis, kuris turi 
artimą žymų nacionalistą, rašo, kad jis (tas artimas) 
mano, jog ateityje Amerikos lietuvių spauda turės pa
krypti “Akiračių” vedama politika. Ir, girdi, jame vyk
sta kokia vidinė kova Lietuvos klausime. Tai tik vienas 
pavyzdys, kaip galvojantys nacionalistai, ypač kultū
rininkai, bando persiorientuoti. Mes tokius galvojan
čius žmones sveikiname, nežiūrint, kad ir išvirstų aki- 
ratininkais”. (Vilnis, 1971 m. rugpjūčio 18 d. 1-me psl.)

Jokubkos respektas akiratininkams labai jau abejo
tinos vertės, bet vis dėlto jis akiratininkus sveikina. Kar 
kuriems akiratininkams gal būtų daug maloniau, jei Jo
kubka paliktų akiratininkus ramybėje, viešai jų nesvei
kintų, bet Jokubka negali iškęsti nepasigyręs naujais 
vienminčiais. .1

Iš antros pusės matyti, kad Jokubkos “plunksnos 
bendradarbis”, savo artimųjų tarpe turis “žymų nacio
nalistą”, Jokubką apgaudinėja. Iš tvirtinimo matyti, kad 
tas “žymus nacionalistas” nėra toks jau žymus, nes lie-, 
tuvių spaudos reikalų jis visai nesupranta. Nereikia būti 
“žymiu”, užtektų būti apyžymiu, kad panašaus tvirtini
mo nedarytų. Kiekvienas Amerikos lietuvis, turis šiokių 
tokių ryšių su spauda, turi daugiau nuovokos apie užsie
nio lietuvių spaudą, negu Jokubkos paminėtas “plunks
nos bendradarbis”.

Amerikos lietuvių spauda yra laisva, jei neskaityti 
sovietų imperializmui tarnaujančios ‘Vilnies ir. Laisvės, 
šie du laikraščiai tarnaujame Lietuvos ir ne lietuvių rei
kalams, bet Lietuvos okupantui. Hgus metus buvo laisva 
ir katalikiškoji lietuvių spaudą, bet paskutiniais metais 
galingos Vatikano organizacijos pradėjo skirti redakto
rius, kurie yra verčiami vairuoti jiems nurodyta, ne vi
suomet lietuviška kryptimi. Yra visa eilė .problemų, ku
rių katalikiškieji laikraščiai negali kelti. ,

Bet NAUJIENOS ir visa eilė lietuvių leidžiamų sa
vaitinių laikraščių yra laisvi. Jie nepriklauso nuo Mas-

(Tęsinys)
Komisaro von Amonn revelia- 

cijos dr. Jurkūnui ir Lietuvių 
gujimas iš Suvalkų trikampio ir 
Klaipėdos krašto "repatriacijos” 
forma įtikinamai rodė, kas gre- 
sai lietuvių tautai iŠ hitlerinės 
Vokietijos pusės, jei ji Lietuvą 
užimtų. Tuo būdu, kaip jau mi
nėjau, LAF vadovybė buvo pa
statyta prieš kardinalinį klausi
mą, ar viso to akivaizdoje ne
pasukti atgal, tai yra, ar bebū
tų tikslinga tęsti tautos suki
limo paruošimo pastangas, jei iš 
vokiečių nacių gresia jai nema
žesnis pavojus, kaip tas, kurį ji 
jau kentėjo nuo sovietinių oku
pantų. šiam klausimui išspręs
ti, vasario 20 d. buvo sušauktas 
LAF Tarybos slaptas posėdis. 
Reikalą visu rimtumu apsvars
čius, buvo p. Skipičio pasiūlymu 
nusistatyta: *'

,vgul pakaria, i 
būdu nesikarti'

1) sumegzto su vokiečiais po
litinio mezginio vis tik nenu
traukti, bet jį megzti toliau, jei 
tik patys vokiečiai jo nenutrauk

2) LAF veiklos nesustabdyti, 
bet plėsti slaptus ryšius su 
kraštu ir skatinti aktyviuosius 
mūsų tautos elementus toliau 
organizuotis atstatymui Lietu
vos valstybinio suverenumo tau
tos sukilimo keliu, kai tik tam iš
muštų lemiama valanda;

3) patarti Suvalkų trikampio 
lietuviams, kad jie jokiu būdu 
geruoju nesikeltų į Sovietų oku
puotą Lietuvą ir laikytųsi savo 
sodybose iki paskutinių jėgų, 
tuo prisidėdami prie mūsų tau
tos šventos kovos už savo tėvų 
žemę; tai atitiko vieno iš .to kra
što nukentėjusio nuo vokiečių 
suformuotą principą,: “jei jau

I gresia korimas, tai geriau te-

kvos ar Vatikano. Šie laikraščiai buvo Įsteigti, kad ga< 
lėtų pasakyti teisingą, laisvą ir atvirą žodį visais Lietuvą' 
ir lietuvius liečiančiais klausimais. Šie laikraščiai iki šio 
meto kėlė Lietuvos laisvės reikalus. Yra pagrindo many
ti, kad jie ir ateityje tą patj darys.-Šiems laikraščiams -nė-; 
■ra jokio reikalo .kraipyti arba kraipinėti .iki šio meto 
vestą savo politinę -liniją. ;

Kodėl Amerikos lietuvių spauda turėtų krypti Aki
račių kryptimi? Pagaliau, kokia gi yra ta Akiračių kryp
tis? Patys Akiračiai iki šio meto teigiamos, konstrukty
vios savo krypties neišdėstė. Vienas- redakcijos narys; 
bandė'paliesti vieną kitą , svarbesnį 'lietuvių visuomeninio' 
gyvenimo Klausimą, bet jam nevyko. Ne tik Jo -sakiniai 
susimaišė, bet ir mintys nebuvo aiškios. Krypties nęgąli 
nustatyti'žmogus, kuris pats nebežino, kur žingsniuoja.

Iki šio meto Akiračiai visą savo ^energiją nukreįpė į 
Amerikos Lietuvių Tarybos vesto darbo kritiką. Kriti
kuoti nėra toks jau.sunkus dalykas, bet‘pasiūlyti ką kon
struktyvaus ir rimtesnio — visai kitos operos muzika. 
Ilgus metus kritikos darbą vedė Bimba, Prūseika ir jų 
mokinys Jokubka. Jiems padėjo Altą kritikuoti Vienybės 
.palėpėje buvusieji žmonės, bet Alto .jie nesugriovė. .Savo 
.pečius prie jau minėtų vyrų prirėmė mokslo Jaipsniais 
•pasipuošę akiratininkai, bet ir jų ^darbas didesnio .plyšio 
iiieįskėlė. Šiais metais Altas surinko daugiau ;aukų .ir veda 
dar didesni darbą, negu iki.šio meto-vedė.

Suprantame Jokubką. Žinome, 'kuriais sumetimais 
jis sveikina akiratiniškai galvojančius akelis .mokyklas 
•lankiusius lietuviukus. Bet iš kelių akiratininkų daryti 
išvadą, kad laisvoji Amerikos -lietuvių spauda turėtų 
krypti labai neaiškia akiratininkų kryptimi — -yra labai 
naivu.

Kiek tai liečia NAUJIENAS,, tai galime .pasakyti,

laisvės reikalus iki šio meto, jos -tuo pačiu- .keliu-.eis .ir 
ateityje. Naujienos kėlė viešumon visuomeninio mūsų 
gyvenimo negeroves praeityje, .rašys =apie jas ir -ateityje. 
Jos kėlė viešumon lietuviams nenaudingą Jdkubkos dar
bą, jos nurodė kenksmingą ir Akiračių tendencija.

pačiam jokiu

.matyti, kaip hitlerinė Vokietija 
naikino lietuviškus pakraščius, 
atsitiktinai atskirtus nuo ben-. 

. dro Lietuvos kūno, bet jausmams 

. nebuvo galima pasiduoti: paties 
to kūno gelbėjimas pirmoje .ei-. 
Įėję nuo rusų raudonojo teroro 
buvo dar svarbesnis reikalas, ti-> 
kintis, kad gal kada susilauktu
me aplinkybių gelbėti ir lietu
viškuosius to kūno pakraščius.

Artimiausias LAF uždavinys 
buvo ir toliau betgi liko paruo
šimas tautos ryžtingam sukili
mui už savo išsilaisvinimą ir sa
vos valstybinės nepriklausomy-. 
bės atkūrimą, išnaudojant abie
jų Lietuvos imperialistinių kai
mynų tada jau tikrai brendusį 
tarpusavį ginkluotą susikovimą.

Gairės sukilimui ;
Kol pogrindžio sąj ūdis dar tik’ 

formavosi ir ryšiai tarp jo ir; 
LAF vadovaujančios grandies 
Berlyne dar nebuvo pasidarę la
biau intensyvūs, buvo galima pa-r 
sitenkinti .individualiais nuro-: 
dymais. Jie būdavo žodžiu .per
teikiami iš užsienio į Lietuvą ir: 
atbulai, — iš Lietuvos į užsienį, 
rūpestingai parinktų slaptų ry-i 
šininkų pagalba per “žaliąją si©/ 
ną”, nugalint visas tokio ryši- 
ninkavimo rizikas. Tačiau tai 
vesdavo kartais į .nesusiprati-- 
.mus, nes .ryšininkai .nevisados 
viską vienodai suprasdavo ta .ne 
visados teisingai perteikdavo į 
Lietuvą. Be -to, pogrindžio są
jūdžiui vis plačiau iššišakojanto 
buvo jaučiamas reikalas jį dau
giau susisteminti: nužymėti -va^ 
dovaujančiųjų centrų veiklos-ri
bas, nustatyti jų -kompetenciją, 
pravesti paruošiamojo darbo de
centralizavimą, ta labiau konkre
tizuoti LAF padalinių funkcijas. 
Tuo tikslu anksčiau ..duotieji (in
dividualiniu būdu nurodymai 
buvo-surašyti Į vieną bendrą in
strukciją, kuri, -papildyta Įvai
riais naujais nurodymais ta nau
jomis .sugestijomis, buvo pava
dinta “Nurodymai -'Lietuvai -iš- 

.laisvinti”, datuota 1941 .m. kovo.

Kalbamoji. instrukcija susidė
jo iš eilės skirsnelių, siekė vis
ką apimti ir todėl pasidarž . il
goka. Išvengdamas bendrinio 
pobūdžio nurodymų, kurie dali
nai jau buvo apibūdinti “Plat-i 
formos metmenų” skirsnelyje/ 
čia pereinu išsyk prie pagrindi
nių dalykų. Pirmiausia .prie su
gestijos “kaip siekti tikslo”?... 
Tam pateikiu sekančių išrašų iš 
sakyto, jau istorinės reikšmės, 
dokumento:

—- Laisvės tautoms niekas vel
tui nesuteikia. Tautos už ją ko
voja nesigailėdamos jokių aukų. 
Nors ir ne visados laimi, bet nuo 
savo idealo neatsisako, nežiūrint,

kaip "Or kova bebttti

kelyj 
viu . Ddteko

už Jos atgavimą kovoti. .
Likusioji. užsieniuose Lietuvos 

diplomatija ir užsienių lietuvių 
organizacijos stengiasi ir toliau 
stengsis visaip Lietuve 
mo idėją palaikyti ir 
slėniuose visur, .kur tik įmano-, 
ma. Bet diplomatinių pastangų 
neužtenka. Pasakytina .dar dau
giau — jos tėra pagelbinės. Jei, 
pati tauta už savo .laisvę .neko-, 
votų, mažai tebūtų jos, iš viso, 
vertinamos, kaip realios pastan
gos laisvei.atgauti bei savo vals
tybę ątstątyti. Tad lemiančių 
veiksniu Lietuvai išlaisvinti ten
ka laikyti kovos frontą Tėvynė-;

iu -j*.-
MiAk yrs
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kaip aakyty teuU# 'BUis- 
it. y. yra užsihrėiuj/i 

Rusija nuskaldyti j eilę
biu, kad ir Vokietijas glo

0@|i c *

(Kalbant apie naujos Krašto 
Vyriausybės klausimą, toliau sa
kytuose “Nurodymuose” buto 
augestijemuota: '

— Jei dėl .vyriausybės suda- 
ęymo su vokiečiais susitarti .ne
pavyktų, kitaip sakant — jei vo
kiečiams pradėjus puolimą, pe- 
•būtų iš lėktuvų platinama .vy
riausybės ,ir Aktyvistų Fronto 

.ptsišaukimų, o taip pat apie vy
riausybės susidarymą nieko iš 
Martyno .per radiją nebūtų pra- 
.nešta, štai reikia laikyti, jog vo
kiečiai Lietuvos atžvilgiu .dar 
turi užpakalinių tikslų, .(mano

Taip pat būtų klaidinga ma
nyti, kad tegalime atstatyti sa-| 
vo valstybę .vien svetima .pagal-? 
ba ir kad todėl nebūtų prasmės 
aukoti mūsų tautos geriausius 
sūnus nelygioje ikovoje su galiu-; 
gesniu priešu, šitokia galvose- 
.na y ra. saloninių politikų ypaty
bė,kurie niekad .negali apsispręs-, 
ti. ‘.Lietuva, atstatyta svetimo-' 
mis rankomis, .mums nebūtų 
miela. Be to, :jos niekas mums 
neatstatys, jei .patys nesiimsi
me, jos atstatyti.'Pagalbamums,. 
mažai tautai, yra ,reikalinga ii) 
būtina, tbet tik .pagalba. Visą gi 
■kovos mastą -turime-pasiimti ;ant 
savo pečių. 4uo pajėgsime dau
giau jos pakelti, tuo daugiau 

.gausime norimos .pagalbos ir 
lengviau pasieksime tikslą. Ta 
.pagalba, susidedančių .Europos. 
Rytuose aplinkybių dėka, ateina 
mums visai natūraliai, tik mo
kėkime .ją racionaliai savo Inte
resui .išnaudoti. Numatomomis 
sąlygomis ją .geriausiai išnaudok 
sime, jei, lemiamam momentui 
atėjus, patys stversimės ginklo 
— paimsime krašto valdymą pa? 
tysj-ket nelauksime, kad mums 
kas iš'šalies padarytų tokią ma
lonę. i

nesigailėti jokių aukų ir stvėri- 
masis ginklo bei aktyvi kova su 
priešu, yra tas. kelias, kuriuo ten?

Nuo sukilimo betgi ir .tokių 
! atvęju .susilaikyti nereikia. Jis 
turi būti vykdomas, kaĮp. paruoš
tas,^siekiant pagrobti krašto -val
dymo .aparatą į savo rankas. 
Krašto .vyriausybę tokiame atsi
eikime .turėtų .paskelbti Vilniaus ' 
-centras (faktiškai, -tam .centrui 
■dėl ;areštų susiparaližąvus, vy- 
riauąybės.paskelbimą atliko-Kau- 
no centras —• K&) revoliuciniu 
keliu, -kad ;pasiatyti vokiečius 
prieš įvykusį faktą (mano;pa
braukta .dabar -— Kš).

■Vyriausybės .revoliucinio pa
skelbimo ; aktas ‘turėtų 'būti .pa
ruoštas i iš. anksto • ir tinkamai su
redaguotas,, kadangi jis būtų di
delės istorines,'tarptautiskai‘tei- 

. sinės :ir .morališkai politinės 
•reikšmės ne > tik .dabarčiai, bet:ir 
.ateičiai. Ypač jis .būtų ^svarbus s 
pačios vyriausybės legalizavi- 
muisi ir kaip nesugriaunamas 
argumentas Lietuvos diplomati
jai užsieniuose rginti Lietuvos 
suverenumo atstatymą visame 
pasaulyje.

Sukilimo pagrindiniais tiks
lais buvo numatyti šie: Atsta
tyti, nepriklausomą Lietuvos val
stybę ir Ją sutvarkyti .naujais 
pagrindais, -kurie patikrintų ga
limybę ’išlaikyti ’tautoje realią 
vienybę; stiprinti tautoje na
cionalinį atsparumą, ^tobulinti 
tautos-moralinį stiprumą pagal

ka pasukti, kad atgautame ‘krikščioniškosios' (dorovės «*prin- 
4. i-jai™ cjpuS) išvystyti krašto ūkinį ir

-.kultūrinį .progresavimą, visiems 
patikrinti darbą ir laiduoti - so
cialinį teisingumą, išraunant su 
•šaknimis bet kurį apsileidimą, 
^korupciją, .neteisėtumus, komu
nistini išsigimimą ta ‘besaikiš
ką išnaudojimą.

•(Bus daugiau)

tuvai valstybinį savarankišku
mą ir laisvę!...

Ginkluotas susikirtimas tarp 
Vokietijos ir Sov. .‘Rusijos, 'kaip 
jau paryškėjo, .greitai bręsti ar! 
darosi neišvengiamas. .Yra .įa-j 
bai rimtų duomenų, kad jis jau 
gali įvykti net artimoje ateity/ 
j e. Tai .reiškia, kad artėja 
mums nepaprasta proga iš sovie
tinės okupacijos išsivaduoti.' 
Tam ruošiasi visos tautos, rusų 
raudonojo 'imperializmo paverg
tosios, kaip, pvzd„ ukrainiečiai, 
gudai, Kaukazo tautos ir mūsų 

’ likimo draugės —- -latvių ir es-
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šeimininkai buvo patenkinti mano 

darbu ir manimi, o aš iš savo pusės sten
giausi pataikauti jiems kai kada padirbė
damas redakcijos raštinėje vakarais, už-< 
baigęs savo darbą spaustuvės raštinėje. 
Vėliau Įstojau Į Omsko prekybos kursus 
suaugusiems. Aš lankiau juos ne tiek Įsi
gijimui naujų žinių iš prekybinės knyg- 
vedybos (aš turėjau užtektinai mokslo to
je srityje ir būčiau galėjęs mokyti tų kur
sų instruktorius), bet kad galėčiau įsigyti’ 
kokį nors diplomą. Toks diplomas buvo 
reikalingas man, kad nukreipus Į šalį sa
vo savininkų smalsumą, kai jie klausdavo 
mane, kur aš išmokau taip profesiniai 
dirbti visą raštinės darbą. Sakydavau, kad 
esu savamokslis, 'bet mažai kas tuo pati- 
jo. Matyti, kad ir daugiau »buvo tokių tar
nautojų, kurie slėpė sąvo mokslo cenzą 
vien dėl to, kad išsisukus nuo karo prie
volės. Admirolo Kolčako valdžia, žinoda
ma, kad darbininkų eilėse yra nemažai 
bolševikų ir bijodama, kad jie ncatsisuk- 
tų prieš ją, iš pradžių šaukė kariuomenėn 
tik inteligentus, t. y. baigusius bent pro
gimnaziją.

Minėtos spaustuvės raštinėje, Tipogra- 
fija T-va Tipografsko-Izdatelskago Diela, 
aš išdirbau nuo 1918 metų rugsėjo 19 die

nos iki 1919 metu sausio 25 dienos, kai ta 
spaustuvę nupirko Centrosojuzas.

Parduotos spaustuvės savininkai reko
mendavo Centrosojuzo Personalo Skyriui' 
mane kaip sąžiningą, pareigingą ir rūpes
tingą tarnautoją. Jie rekomendavo mane 
ne tik asmeniškai žodžiu, bet dar parūpi
no man liudijimą raštu su savo parašais, 
kuriuos patvirtino pas Omsko notarą Iva
ną Lvovičą Usanovičą, 1918 m., gruodžio 
27 d. No. 3376.

TIPOGRAFIJA

T-va Tipografsko-Izdatelskago Diela

Dekabria 27 dnia, 1918 
No. 220

Omsk, ug. Gosfortovskoj i 2 Vzvoza, 10 
Telefon 4-94

V ai.was vertimas

(LIUDIJIMAS 1

Duotas šis piliečiui Kauno gub., Telšių 
apskrities, Daubarų kaimo Leqpoldui, 
Leopoldo sūnui, Opulskiui tam, kad jis, 
tikrai būdamas spaustuvės raštinės raš
tininku nuo 19-tos rugsėjo iki -918 m. 
15-tos gruodžio visas pavestas jam pa
reigas atliko sąžiningai ir rūpestingai; 
parduodant spaustuvę Rusijos Centralinci 
Kooperatyvų Bendrovių Sąjungai, pasili
ko užimamoje vietoje, pereidamas tarny
bon pas naują savininką, tai parašais pa
tvirtinama.

Pilnas 'Partneris ’ir. Administratorius
(p)
Viaueslav 'Vittovič ’Dylevski 

.Buhalteris Sergej -Orda.

TARNYBA CENTROSOJUZE

Centrosojuzas — Vyriausioji Rusijos 
Kooperatyvų ‘Bendrovių 'Centrinės Sąjun
gos Būstinė Sibirui, Uralui ir Pavolgei. 
Mano buvusių ‘šeimininkų pastangų ir ge
ros rekomendacijos dėka, aš buvau palik
tas savo vietoje tarnauti pas .naujuosius 
savininkus; visi kiti spaustuvės raštinės 
tarnautojai buvo pakeisti .naujais darbi
ninkais.

Gerai .atsimenu .vienų juokingą inci
dentą, :kai dos .raštinės tarnautoja, Tomsko 
universiteto diplomą turinti panelė, vos 
neapvertė visų -stalų ir tkėdžių mūsų raš
tinėje, apleisdama šią svietą, kada jai bu
vo atsakytas darbas. Ji dabai nervavosi 
ir pyko, -kodėl paliekamas aš, -neturėjęs 
jokio diplomo. Tą panelę pašalino iš tar
nybos dėl to, Jcad ji dažnai-pasivėluodavo 
į darbą, paviršutiniai žiūrėjo Į savo parei
gas, daug laiko eikvodavo pudruodama 
savo nosį bei darydama manikiūrą.

'Buvo lengviau .dirbti ;pas naujuosius 
savininkus, .ir geresnis atlyginimas. Daug 
progų gauti paaukštinimą tarnyboje su 
dar didesne alga ir kitų įvairių lengvatų. 
Centrosojuzas turėjo didelį skhičių skyrių 
po visą Sibirą, Uralą irjPavolgę. Gal ir 
šiandien aš ’tebedirbčiau ten, jei karas 
būtų tuo laiku pasibaigęs. Bet taip nebu
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vo, todėl .ir ta žavinga, daug žadanti -mano Į 
tarnyba buvo trumpa.

ADMIROLAS KOLČAKAS (

1919 metų balandžio (mėnesio -viduryje* 
admirolo Kolčako valdžia paskelbė mau-' 
ją mobilizaciją. Visos Omsko įstaigos be, 
išimčių buvo verčiamos įteikti valdžiai' 
pilną sąrašą visų savo (tarnautojų. Visi 
tam tikro amžiaus Tarnautojai, -užėmę; 
aukštesnes vietas Įstaigose (nežiūrint jut 
mokslo cenzo), privalėjo stoti karinome-’ 
nėn. Aš buvau pašauktas armijon kaip in
teligentas.

Bet šį kartą aš jau turėjau daugiau pa-- 
tyrimo tokiuose reikaluose. Nuolat skųs- 
davausi savo ligomis dr reikalavau siųsti- 
mane .pas gydytoją. Tam gydytojui misi-; 
bodo mane gydyti, ir jis pasiuntė mane į: 
ligoninę nuodugniam sveikatos, ištyrimui. 
Ligoninėje mane gydė, gydė, bet nepagy-. 
dė ir pasiuntė mane pas gydytojų komisi
ją. Man atsisakius pasiduoti operacijai, ta į 
gydytojų komisija pripažino mane nesvei
ku ir paliuosavo iš kariuomenės neribo
tam laikui. -

Kai aš gulėjau ligoninėje, mūsų pulkas’ 
buvo pasiųstas prieš‘bolševikus, prie‘Ura-1 
lų kalnų. Iš mūsų bataliono-tik kėliems k a- - 
rciviams tepasisekė išsigelbėti. -Jeigu aš; 
būčiau dalyvavęs tuose mūšiuose, 'be abe-l 
j©nės,.i šiandien " nerašyčiau šios (knygoj, 
nes Uralo kalnai būtų .mane priglaudę. (

1919 metų birželio 27 dieną grįžau Į‘ 
savo tarnybą -Centrosojuze. Dabar mail 
buvo labai reikalingas poilsis ir reikalas 

19, 1971

susitaupyti daugiau .pinigų naujai kelio
nei, įkuria vėl pradėjau planuoti. Buvo 
skaudu palikti Jokią nepaprastai gerą tar
nybą, bet aš -supratau ir -nujaučiau, kad 
-pdliuosavimas iš ’kariuomenės -buvo Įtik 
laikinas. Kai tik prireiks daugiau karei
vių, mape vėl šauks, nežiūrint į mano 
baltą bilietą. Padirbėjęs iki liepos 23 die
nos, aš atsisakiau savo vietos įGentrosoju- 
ze iir-paėmiau iš jų paliudijimą, kad pali
kau tarnybą savo daisvu noru.

‘OMSKO .'LIETUVIAI
Apie šio miesto gyventojus — lietuvius 

mažai ką galiu pasakyti. Ten neišgyvenau 
nė vienų metų. Neturėjau nei pakanka
mai Taiko, .nei progų sueiti su jais ų glau
desnę .pažintį. KaĮp jau .minėjau, buvau 
paimtas į Kolčako kariuomenės meiles. Rei
kėjo nepaprasto apsukrumo ir didelių pa
stangų, kol aš pasiliuosavau iš jos.

Tačiak 1919 metų kovo 3 dieną aš mu
rėjau į 'Omsko lietuvių vakarą. Jaunuome
nės kuopa prie Lietuvių Draugijos Omske 
tada rengė)Įgulos ikariškoje salėje 4 veiks
mų istorinę dramą MIRGĄ. Veikiantieji 
asmenys buvo: Laukis,P. Misiulis, A. Ma
siulytė, A. Mazoliauskaitė, B. Pundis, P. 
Stasiulinis, A. ‘Vyšniauskas, V. Valkaus
kas, ir J. Zdanevičius. Atsakomingas va
karo -tvarkdarys buvo ID. 'Vanagas.
• i (Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti “Naujienas”



DR. ANNA BAliŪN

PRITAIKO AKINIUS
12858 W. 63rd STREET

• Ofiso RRospect 8-3229
Rj«d. WAibrook S5076

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

darbas, 
tautos 
Visuo- 

praeitį,
Rez. tel. 239-4683

DR. K. ,G. BANKAS 
AKUŠJER1JA ir moterų ligos 
■GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski jRd. (Ceawford 

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

Jei ■ neatsiuepia, skamoinu 344-&U12

Telef.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST.63rd .STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
TreČiad. ir SPkmad. ofisas uždarytas

vR»z.: -3241 WJEST 66th PLACE
-Phone; REpublit 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ LR ŠLAPUMO TAKŲ 

■ CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

■ Fox Valley -Medical • Center
860 Summit St.

.ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO. SURGEON 
<2434 WEST 71st STREET 

Ofisas: HEmlock 4-5849 
' Rezid.: 388-2233

OFISO VALANDOS: 
-Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
amrad., penktadieni nuo 1—5, 'tree, 

ir šestad. tiktai susitarus.

DARIAUS' GIRĖNO MILĖJ
Kiekvienas žymesnis tautos 

.vaikų praeityje atliktas Lietu
vos naudai ir garbei 
kaip ir jo vykdytojai, 
yra pagarbiai minimi, 
menė, prisimindama
jungia ją su dabartimi, nes is
toriniame procese praeitis san 

I tykiau j a su dabartimi, o kil 
nūs prieities .darbai, kaip ir 
jų atlikėjai, uždega jaunes
niųjų generacijų atstovuose 
narsą ir pasiryžimą pasekti 
pranokėjų pavyzdžiu, darbais 
ir pasiaukojimu savo tautos 
gėriui ir . garbei.

Mūsų tautiečių Dariaus ir 
Girėno 1933 metų pavojingas 
žygis per Atlantą, ypatingas 
jų ryžto Lietuvos vardą gar
bingai pagarsinti plačiame pa
saulyje ir tuo pabrėžti tautos 
didybę, nepamirštas. Dariaus 
ir Girėno gyvybių auka kas
met visame pasaulyje lietuvių 
iškilmingai ir pagarbiai mini
ma.

Šiemet, liepas mėnesio 18 d. 
Čikagoje JA.V kariuomenės 
veteranų legiono Dariaus-Gi
rėno posto vadovybės buvo 
suorganizuotas jų minėjimas. 
Dalyvaujant .Lietuvos kariuo
menės veteranų srgos “Ramo
vė” kūrėjams - .savanoriams, 
kitų organizacijų atstovams ir 
visuomenei, .garbingi Uetuviai;

t

transatlantiniai lakūnai ir jų 
garbingas žygis bei dragišl 
žuvimas iškilmingai buvo j 
minėtas Marquette Parke p 
jų garbei pastatyto paminklo 

Miuėjimas buvo prad 
kun. A. Stasio 
Posto -legionieriai didvyrių 
minimą pagerbė 
tuvų ugnies

Rez.: Gi 8-0873

DR. =W. E1SIN - EiSINAS 
AK.UŠER1JA IR MOTERŲ LIGOS 
-GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

; , 6132 So. Kedzie Ave./.-WA-5-2670 | 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
siliepią, sKambinii .Ml 3-0001.- ;

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS.JR CHIRURGAS
. 3844 WEST -63rd -STREET

OFISO VALANDOS:
Kasdien-nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 

Tree, ir šeštad. uždaryta.
:Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
Rezid, telef.: G Arden 3-7278

Ofiso HE 4-1818 Sib* RE 7-9700 
Rsūdradlm: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 
j2 iki 8 v. p.ip.; antrad. ir ketvirtad. 
i nuo 9 iki; 11 ir-nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12. vaL
•-Trpči a dieniais uždaryta.

CRAD1MSKA’
PASKUTINĖ

VĖSINTUVAI-SU 
DVIGUBA NUOLAIDA 

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

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. Š E R Ė N A S
2047 -W..67th PI. WAIbrock 5-8063

Apdraustas parkraustymas 
ii įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

.Telu FRontier 6-1882

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”
.Vai pagal susitarimą Uždaryta treč.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS ;

Visos programos iš W0PA,

DR.1E0NAS SEIBUTIS 
.INKSTŲ, pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo„5rr7 .yąi. vak.

Ofiso t»lrf.: 776-2880 
zNaojas rat telaf-: 448-5545

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

I

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

Ofisą* 2750 West 71 st St.
JpL: 925-82^6

valandos—2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir ąuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir’ trečiadieniais 

uždaryta.
^Rąz,, tau WA .5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tai.: PR 8-1223

SFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
penkt 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie

niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 
pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

i 2454 WEST 71rt STREET 
» Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
.orthopedąs-protezistas 
Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom* 

JA/xh Support*) Jr.t t

;235O,Wf»t 43rd Chicago, UI. 60629 
T*Uf~ ,PRo«pect 6-5084

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

CHICAGO. ILL. 60629

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

invokucija. 
at- 

trigubu šau- 
saliutu, giedota 

Lietuvos ir JAV himnai, saky
ta prakalbos, kurias savo pra
smingu lietuvišku žodžiu bai
gė Lietuvos generalinis konsu
las dr. P. Daužvardis.

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus, vykdydamas savo 
kultūrinę misiją, kaip kasmet, 
dalyvavo ir šiose apeigose. 
Konstantinas Petrauskas mu
ziejaus vardu tarė trumpą, bet 
įsidėmėtiną žodį, kurio turinį 
čia perteikiu.

Garbingo Atlanto nugalėto
jų, Dariaus ir Girėno žygio 
tragiškoji pabaiga šiandien 
jau beveik tikrai yra paaiškė
jusi. Ne galingasai Perkūnas, 
ne rūstusis audrų dievaitis 
Neptūnas, tik klastingojo kai
myno smurtiškas veiksmas, 
prie pat Lietuvos sienos, Sol
dino miškelyje, tragiškai nu
tupdė narsiuosius mūsų tautos 
Sakalus...

Ne vien didžiosios tautos sa
vo pasižymėjusiomis asmeny
bėmis šviečia žmonijai — ir 
mažosios - tautos, davusios to
kius i didvyrius kaip Darius ir 
Girėnas, žmonijos .kultūros lo- 
bynan Įnešė labai vertingą 
Įnašą. Patys pagrindiniai, gai
vūs bei didingi žmonijos gyve
nimo pradai sukurti mažųjų 
pasaulio tautų. Nors Lietuvos 
sūnų Dariaus ir Girėno šian
dien minimas ;žygis baigėsi 
tragiškai, tačiau jo svarba — 
Atlanto nugalėjimas — galin
gai skardžiai nuaidėjo per vi
są , pasaulį, išgarsindamas ne 
tik lakūnų, bet ir Lietuvos 
vardų. Didelių pastangų rei
kalaująs darbas, nors valan
dėlei iškildiiiii žmogų aukš
čiau šiokiadieninės jo nuotai
kos..., o štai 1933 metų liepos 
mėnesi tris dienas- (15-17) mi
lijonai-žmonių, lyg kokio ste
buklo iš aukštybių laukdami, 
nenuleido akių nuo debesų, 
stebėdami lietuvių transatlan
tinių lakūnų skridimų. Darius 
ir ,Girėnas herojišku savo žy
giu parodė mums, kaip reikia 
gyventi ir aukotis savajam 
kraštui, savajai tautai...

Kiekvieno lietuvio sąmonė
je, visada turi būti Dariaus ir 
Girėno sąmoningo kilnaus pa
triotinio žygio pavyzdys: kil
nus tikslas, pasiryžimas jį te
sėti ir ištvermė.

Baisi priešui tauta, turinti 
daug stiprių tvirtovių, moder
niškus naikinimo ginklus, ma
šinas -ir pulkus budrių karių, 
bet daug baisesnė jam toji, 
kad,ir nedidelė,;bet narsi, ryž
tinga tauta, kurios ;šalies lau
kai, tankiai, kaubūriuoti jos di
dvyrių kapais__ Nepastatysi
stipresnės tvirtovės -kaip tėvy
nės meilė, nerasi’baisesnio pa
būklo kaip pasiryžimas ir iš
tvermė, nėra atsparesnio šar
vo už vienybę. Visos tos ypa
tybės tūno tautos karžygių- 
didvyrių kapuose ir pamink
luose, prie kurių mes, .gyvieji, 
dažniau jų žygdarbius ir juos 
paminime.

Lietuvių tauta gerbia savo 
didvyrius. ‘.T,au nuo senų seno
vės jiems atminti daug didin
gų paminklų yra pastačiusi, 
kaip reta kuri kita pasaulio 
tauta.

'Savo testamentu rDarius ir 
Girėnas alegoriškai ragina, 
ypač lietuvių tautos jaunimą, 
nenuleisti sparnų ir tuo atve- 
ju,,jei jiems su«Lituanika būtų 
bu\ę lemta nugrimsli Atlanto! 
gelmėse, bet ryžtis dideliem] 
žygiam ir išlvermifigdi visas 
tikslo kelyje pasilaikančia^’ 
kliūtis, -Tėvynės-Lictuvos gar
bei nugalėti.

Tie gilios prasmės testamen

i

Andrius Juškevičius, gražaus būrio motery lydimas, pagerbė Dany ir Gi
rėną, perskridusius Atlantą ir žuvusius Soldino miškelyje. Kaip Juškevičius, 
taip paveiksle matomos moterys, atstovavo įvairias lietuviškas organizacijas.

Foto Martyno Nagio

(PUTRAMENTAS) 
linksmumo arba liūdesio valandoje 

Įaustos gėlės ir vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1226

REMSITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834

tiniai žodžiai, privalo būti 
mūsų suprasti ir smigte įsmig
ti visų, tiek po amžiaus našta 
jau palinkusių, tiek jėgų kupi
nų jaunesniųjų hetuvių sąmo- 
nesna ir širdisna. Visi Lietu
vos sūnūs ir dukros, visur ir 
visada, nebojant jokių pavo
jų, visokiomis priemonėmis ir 
įvairiais būdais privalome 
darbuotis savo tėvynės Lietu
vos labui ir kovoti bei aukotis 
už ją.

Auka veda Į didingumą, į 
nemirtingumo garbę, auka ža
dina, auka skatina, Įprasmina 
ir kelia. Be aukos ir nuoširdu
mo nėra pilno gyvenimo: tėra 
tik merdėjimas, vedąs i išny
kimą, į. pražūtį.

Jei sekdami didingą Da
riaus - Girėno auką, sudėtą ant 
Tėvynės garbės aukuro, savo 
tautos priauganti atžalyną są
moningoje . tautinėje dvasioje 
auklėsime jau nuo lietuviškų 
vaikų darželių, šeštadieninių 
mokyklų, visose jaunimo or
ganizacijose, visur skiepinda- 
mi idėją, kad be sąmoningos 
pasiaukojančių kovos, neturė
sime laisvos: ir nepriklauso
mos. Lietuvos, tai būkime tik
ri, kad išaugs tautoje nauji 
kūrėjai -.savanoriai - karžy
giai ir anksčiau ar vėliau lie- D » L z.Ui, UjįtiA • • •tuviai, vėl -nusimes pavergėjų 
retežius ir Lietuva vėl bus 
laisva ir nepriklausoma.

Tokiais žodžiais susirinku
siems triukšmingai plojant, 
baigė savo žodi Balzeko lietu- 
.vių kultūros .muziejaus atsto
vas.

sas yra toks: Zentralverband 
der Socialrentner Deutsch- 
lands, 5678 Wermelskirchen, 
RHLD, West Germany.

Platesnių informacijų apie 
pensijas gali suteikti A. Čepu
lis. Jo telef.: LA 3-1387.

GIMTADIENIO POBŪVIS
Sekmadienis. Saulėta, gaivi 

rugpiūčio 8 diena.
Pasveikinti mokytojų Pran

ciškų Mozuraitį Į jo gražius 
namus susirinko gerokas bū
rys. t

Maloni šeimininkė Genovai
tė, kuri prieš ketvertą metų 
atkeliavo iš Lietuvos Į mūsų 
turtingą šąli, maloniai sutiko 
svečius. Stalas lūžo nuo gėry
bių. Svečiai, kviečiami prie 
stalo, sudainavo jubiliatui 
Pranciškui gimtadienio proga 
Ilgiausių, ištvermingiausių ir 
gražiausių metų bei linkėjo, 
kad prie stalo kitais metais 
sėdėtų iškviesti iš Lietuvos 
vaikai, t.xy. duktė Zita ir sū
nus Vytautas, kurie yra tėve
lio pasiilgo ir nematę daugiau 
nei 27 metus.

Svečiai išsiskirstė malonio
je nuotaikoje. -— Viešnia

— Joana Stulpinienė

PENSUOS Iš 
VOKIETIJOS

‘Vakarų Vokietijos pensinin
kų organizacija leidžia laik- 
tj Dėr Lebensabend, kuriame 
yra didokas skaičius veikian
čių įstatymų ir paaiškinimų, 
kaip gauti pensijas. Organi
zacija turi užsienio skyrių, ku
ris padeda ne Vokietijoje gy
venantiems, bet nuo nacių nu- 
kentėjusiems žmonėms gauti 
pensijas. Organizacijos adre-

ŠIAURĖS A3IERIK0S '■ 
LIETUVIŲ ŠACHMATŲ

PIRMENYBĖS ‘
Ponas Justinas Mackevičius, 

Si*., Chairman of the Board, 
Standard Federal Savings and 
Loan Association, paskyrė 
•$100.00 dovaną pirmos vietos 
laimėtojui.

Šachmatų pirmenybės Įvyk
sta rugpiūčio 28-29 dienomis 
Čikagoje. Prašome registruo
tis pas R. Fabijoną, 7741 So. 
Troy Street, Chicago, Ill. 60652

Susirinkimų ir parengimų

.PRANEŠIMAI

— Žaga riečia Klubo piknikas įvyks 
rugpiūčio 22 d., Kay’s sode (buvusiam 
Liepos), 82nd ir Kean Avė. Pradžia 
12 vai. šokiams gros G. Joniko orkest
ras. Kviečia komisija ir valdyba vi
sus narius ir svečius atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti su žagarie- 
čiais. Adelė Šankus

.Mielam

ADOLFUI ŽYGUI
mirus,

kartu su Jo artimaisiais liūdi
D. ir A. Kupčikai

Pontiac, Mich.

ELENA ŠIMKIENĖ - GRUBLIAUSKAITĖ
Mirė 1969 m. rugpiūčio mėn. 18 dieną.
Dviejų metų mirties sukakties proga už Jos sielą šv. 

mišios bus atnašaujamos š. m. rugpiūčio 21 d. 8:00 valandą 
ryto šv. Antano parapijos bažnyčioje, Cicero.

Gimines, draugus ir pažįstamus kviečiame dalyvauti 
šiose pamaldose ir pasimelsti už a. a. Elenos Šimkienės 

Sicią. - .

Kazys.Šimkus ir Stasys Grubliauskas
—

TtVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-4

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MAŠINOMS VIETA 
REpublic 7-8601

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

TRYS MODERNIŠKOS 
-CONDITIONED KOPLYČIOS

EUDEIKi
SENIAUSIA m DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS air-conditioned koplyčios

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių 
■Direktorių
Associaeijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. Tek: Y Aras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) 

2424 WEST 69th STREET 
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
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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į Ateitininkai, kūjis su priekalu ir kitkas
• Š. m. Vienybėje rugpjūčio Gldami Įėjimui bilietus. Esą: 
id. Vytautas Sirvydas paduoda Į “Koncerte visa eilė žmonių 
Šokią žinią: “Apie kurinius'poną Juški atpažino, kili susi- 
Inūsų visuomenėje praneša iš'pažino”. () Dainausko ir Juš- 
^>etroito. Studentų ateitininkų 
įgrupė suruošė keturiems šim
tams lietuvių vaikučių poetės 
S. Neries parašytą mūsų liau
dies pasakos, Eglė žalčių kara
lienė, vaidinimą. Bet — “kas 
tai išsiuntinėjo slaptus lape
lius, kuriuose išspausdinta du 
Neries eilėraščiai (parašyti 
diktatūrai spaudžiant) ir po 
jos vardu pridėtas kūjis ir 
priekalas su klausimu: “Ką 
jaunimas gauna’’.

“Lapelių sudarytojai turėjo 
pagrindo savo pavardes nuo 
visuomenės nuslėpti, 
sistatė kvailiais, nesuprantan
čiais, ką jaunimas gavo. Gavo 
Juk gražia lietuvių kalba pa
rašytas mūsų liaudies pasakas 
ir kitus raštus”.
į Įdomu, kodėl tie 
pavadinti kurmiai 
kūjį ir priekalą? Juk S. Nėris 
garbino Lietuvos okupanto' 
herbą kūjį su piautuvu.

Kitoje vietoje Įdėtas 
Henriko Brazaičio laiškas, ku
riame jis rašo: “Vienybė pas
kutiniuoju laiku pasidarė kon- 
traveršinis laikraštis, bet nie
kad nelaikiau jos už lietuviš
kos patriotinės spaudos ribų”. 
Bet kad Vienybė garbintų sve
timose atstovybėse tarnaujan
čius lietuvius jis nesutinkąs.

Girnakalis išvadinęs, anot 
jo, vaduotojus: Watchdogais, 
šuneliais kiemsargiais, papras
tais šuneliais, pagyręs Tėviš
kės žiburius ir Vienybę, pikti
nosi Naujienomis, Dirva ir, 
anot jo, pažarninkų Laisvąja 
Lietuva. Rašo, kad Į ateitinin
kų Ciceroje pavasario šventę 
Tarybinis konsulas iš Wash- 
ingtono Ed. Juškys atvykęs 
kaip ir kiti atvykę, nusipirk-

'kio fotografija esanti proginė. 
Jie susitikę tik tame koncerte. 
Atrodo, kad čia kažkas ir kaž
kur yra kitaip, negu Girnaka
lis rašo.

Ed. Juškys lik šiaip sau be 
savų globėjų rusų žinios, bet 

Ikur nesilanko.
Į Lietuvoje 
. fotografiją, 
rašo, kad 
čiausios Tarybos deputatu 
višą rašinį užbaigia: 
clova visada liks 

I mintyje kaip didelis 
nes pri- literatūros meistras, 

pilietis ir Lietuvos patriotas”.
Čia galima būtų tik pridėti: 

Apsaugok, Viešpatie, mus ir 
mūsų brangią tėvynę Lietuvą 
nuo tokių “Lietuvos patriotų”.

Stasys JuškėnasSirvydo 
nupaišė

?=----------------------------------- ---------------------%

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpublIc 7-1941 ‘
> J

Deda įnirusio 
Antano Venclovos' 

f 

giria jo veiklą J 
jis buvęs: “Aukš-j 

irj 
A. \en-j 

lietuvių at-j 
grožinės} 

rašytojas,1'

Auksinis laikrodėlis
Chicagos naktiniams plėši

kams CTA traukinėliuose gau
dyti priskirtas detektyvas Ja
mes Humphrey savo auksinio 
laikrodėlio įpasįalba sugavo 
jau devintą užpuoliką.

Praeitą pirmadienio naktį 
du jaunikliai bandė iš Humph
rey tą laikrodėlį atimti CTA 
traukinėlio Eisenhower Ex
pressway linijos Pulaski Road 
platformoje. Kaip visada, at
sargoje buvo du kiti policinin
kai, kurie pastebėję Humph
rey grumtynes su dviem ban
ditais, šoko pagalbon ir juos 
suėmė. Tai jau devintas paga
vimas ant Humphrey auksinės 
“meškerės” vieno mėnesio bū
vyje.

Atsargiai su sriubomis
JAV prokuroras William 

Bauer sukonfiskavo Chicagos 
priemiestyje Elk Grove 48,000

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS SAVINGS

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

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

SIUNTINIAI I LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairiu prekly. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. 
------------- ....................

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. V A L A N T I N A S

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgą metą patyrimas.

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

*___ . I ...... ■ . . ................... .............._... *

į 1 * ■ ■ »

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką. 
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 

I—■ ..... .1.1 u  .......... 1 ....
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Keliautojas, biznierius, gyvo gyvenimo stebėtojas Dan Kuraitis ir lietuviams 
gerai pažįstamas Chicagos teisėjas John T. Zuris Naujienp piknike prisimi
nė praeitį ir paspėliojo apie ateitį. Jiedu susitiko su ilgamečiais draugais 

ir patys gražiai pasikalbėjo.
Foto Martynas Nagys

skardinėlių sriubų (Bon Vi- 
vant soup). Bauer nustatė, 
kad sriubos buvo nehigieniš
kai pagamintos ir gali sugesti 
ir pakenkti sveikatai.

Mokytojų sumušimai
Chicagos švietimo tarybos 

pranešimu, per praeitus ba
landžio ir gegužės mėnesius 
buvo sumušti 269 viešųjų mo
kyklų mokytojai, iš jų 162 mo
terys. Vieną mokytoją, Lucy 
Flower, aukštesnėje mokyklo
je būrys “studentų” mušė ko
ridoriais valkiodami; nuken
tėjusi mokytoja paguldyta li
goninėje. Piktadariai nesuras
ti. Daugiausia • mokytojų su
mušta miesto 6-me distrikte 
šiaurvakariuose.

Mokyklų taryba 
nubalsavo 
gių’’ prieš 
tina duoti 
ky tojams,
rius skusti teismui. C

pagaliau 
imtis “griežtų žy- 
tokias atakas. Ji ke- 
legalų patarėją mo- 
norintiems piktada-

Astronautai Čikagoj 
lankysis rugsėjo 15 d.
Visi trys Apollo 15 astro

nautai — David Scott, Alfred 
Worden ir James Irwin me
ro Daley pakviesti bus Chi
cagos miesto svečiai rugsėjo 
15 dieną. Jų garbei tą dieną 
Chicagos miesto centre ruošia
mas paradas.

Diplomatas ir kanapės
Suimtas Haiti general, kon

sulas Eugene Maximilien. 47, 
kurio rezidencijoje — adresas 
nenurodytas — policija rado 
kieme ir puoduose ant langų 
vešliai auginamas marijuana 
kanapes. Policija marijuanos 
derlių užklupo atvykusi ištir
ti rugpjūčio 7 d. naktį Įvykusį 
Maximilieno namuose Įsilau
žimą.

čikagietės nepasiduoda
Vienuolikos metu 

mergina praeitą 
Chicagos universiteto
nėję pagimdė 4 svarų ir 
cijų dukterį. Motina ir 
gimė jaučiasi gerai ir 
dieni apleido ligoninę,
jau skelbta, praeitą sekmadie-

—----------------- i

amžiaus 
šeštadieni 

ligoni- 
12 un- 
nauja- 
antra- 

Kaip

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

2 PO 6 MŪRINIS. Centrinis šildy-
1 mas. arti mokyklų Brighton Parke.
i Reikia skubiai parduoti. Tik $24,000.

SIMAITIS, CL 4-2390

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

į 4 MIEGAMŲ NAMAS su dviem vo
niom ir prausykla. 23-čia ir Hoyne. 

Idealu didelei šeimai. $12,500.
SIMAITIS, CL 4-2390

BRICK BUNGALOW
Rooms. Enclosed porch.

5800 W. — 4100 N.
$31,000. Owner.

545-2084

7347 So. FAIRFIELD Georgian sti
liaus mūrinis namas. Platus sklypas, 

garažas. Savininkas.

PARDUODAMAS 2 butų mūrinis na
mas ant plataus sklypo.

4216 So. CAMPBELL. TEL. 927-7043

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJIMAI2

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į ' ' ' ’ ‘

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu ’

2212 W*. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-7141

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS- — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

ni viena 10 metų amžiaus mer
giotė Buenos Aires, mieste, 
Argentinoje, pagimdė 6 svarų 
ir 8 uncijų berniuką.

4 BEDROOM
2 full baths, large living room, dining 
area, large kitchen, finished recreat
ion room, carpeting, 2 car garage 

with automatic door, 
a-c FHA loan approved. 

PRICE $28,400 
CALL 753-4871 9 to 5.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY .
INCOME TAX SERVICE - ........ ..

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

“Barbenu užtarytojas”
Tūlas L. K., nedrįsęs net pa

sirašyti, iš LaSalle, III., para
šė per spaudą linksmą laišką 
19-nienis JAV senatoriams, 
kurie balsavo už Lockheed 
korporacijos išgelbėjimą iš 
ekonominės bėdos. Laiške ra
šoma: “Ar nemalonėtumėt
rimtai pasvarstyti šį mano pa
siūlymą? Ryžkitės įteikti kon
gresui bilių, kad kiekvienas 
šio krašto vyriškis privalo kas 
mėnuo ar dažniau nusikirpti 
plaukus. Mūsų tautos barbe
nai kenčia dideles finansines 
sunkenybes cįėlto, kad vyrai 
nebesikerpa plaukų taip daž
nai, kaip tai darydavo seniau. 
Nėra abejonės, kad kiekvienas 
barberis šioje šalyje už 
jums būtų dėkingas”.

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniu sklypai pa rd.

MOUNT PROSPECT 
BY OWNER

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

S44.500. '
1 So. GEORGE ST. 

PHONE 253-5318

RALFO PIKNIKAS

tai

BALFo Chicagos apskrities 
ir skvriu valdybos rengia ru- 
denini pikniką, kuris Įvyks 
Darbo dienos savaitgalyje, 
rugsėjo mėn. 6 d. (sekmadie
ni), Bučo sodyboje, Willow 
Springs, Illinois.

Piknike - gegužinėje veiks 
kavinė su skaniais saldumy
nais. Kavinę aptarnaus ponia 
Regina Simokaitienė ir panelė 
Vita Baleišytė.

Visuomenė maloniai kvie
čiama tą sekmadienio popietę 
pašvęsti BALFo piknikui ir 
tuo paremti BALFo veiklą, 
nes Balf’o pagelbos laukia 
daug vargstančių lietuvių ne 
tik išblaškytų 
bei Lietuvoje, 
riko j e. 
BALFo

Rusijos taigose 
bet ir čia Ame-

apskrities ir 
skyrių valdybos

ŠIAURĖS AMERIKOS 
ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS

Ponas Ričardas Estka, Pat- 
ria Stamps and Coins preky
bos savininkas, paskyrė 825.00 
dovaną trečios vietos laimėto
jui.

šachmatų pirmenybės įvyk
sta rugpjūčio 28-29 dienomis 
Čikagoje. Prašome registruo-

Du Londono zoologijos sodo tarnautojai laiko naujai gimusius liū
tukus. Už poros mėty šie liūtai bus pavojingi žmonėms, bet mažiu

kus galima nešiotis kaip kačiukus. Jie nepavojingi.

4 GRAVE LOT

Reverence section. 
Mt. Emblem Cemetery. 

Must sell reasonable.
447-8692

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! Sacrifice.

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

tis pas R. Fabijoną, 7744 South 
Troy St., Chicago, Ill. 60652.

3 STORY BRICK
2 years old. Two 2 bedroom apart
ments and one 1 bedroom apt. All 
appliances, gas stoves, refrigerators, 
air conditioners. Gas hot water heat.

$49 900
7735 So. KEDZIE,’ Phone HE 6-2722 

Do not disturb tenants.

5 J 
yra J 
pir- 
pik-

A. & L. INSURANCE & REALTY

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. S14,000 pajamų metams. Da
bar pirksite už $76,600.

2 BUTU MŪRAS modemiškai įren
gtas. 2 nauji gazo šildymai, karpetai, 
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. $18.600.

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

6 KAME. 15 METU 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 9«. Washtenaw Ave. RE 7-7200

— Della Čiuprinskienė, 
Bridgeporto apylinkėje, 
Naujienų skaitytoja nuo 
mojo numerio. Naujienų 
nikui ji pagal savo receptą pa
gamino ir kepė raguolius-pam 
puškąs, kurių skonį visi gyrė 
ir gausiai pirko net parvežti 
namie likusiems lauktuvių. D. 
čiuprinskienė Naujienoms pa
aukojo ne tik savo darbą, bet 
ir pati sumokėjo už raguo
liams pagaminti produktus.

— Domė Petrulytė, Lietuvių 
Montessori d-jos Vaikų name
lių vedėja, skaitė paskaitą Mo
kytojų stovykloje Dainavoje 
apie mažamečių mokymą ir 
auklėjimą. Jos vadovaujama 
mažamečiams mokykla, taip 
pat Varnas Montessori Vaikų 
židinėlis priima mažamečius 
geram jų paruošimui i litua
nistines mokyklas.

— Nijolė Mackevičienė su 
savo mokyklinio amžiaus šei
ma grįžo iš atostogų, kurias 
praleido Union Pier, Mich, va
sarvietėse. Antano ir Nijolės 
Mackevičių keturi vaikai lan
ko K. Donelaičio lituanistinę 
mokyklą ir Montessori moky
klą. Jie laukia prasidedant 
naujųjų mokslo metų jose.

— Zurn. Jonas Vaičiūnas 
baigia atostogas Union Pier, 
Mich, lietuviškose vasarvietė
se. Grįžęs Chicagon jis įsi
jungs Į LB vykdomus rugsėjo 
mėn. švietimo propagavimo ir 
jo finansavimo darbus. Jis 
yra LB Vid. Vakarti apyg. vi
cepirmininkas.

— T ėdi Zierinš, žinoma lat
vių kovotoją prieš komunizmą 
ir už savo krašto bei pavergtų 
tautų laisvę laiškais Įvairiuo
se laikraščiuose aprašė Chica
go Tribune dienraštis. Ten til- 
pb jo pareiškimai ir vaizdi 
pavergto žmogaus nuotrauka.

— Kai kurie Chicagos piet
vakarių rinkiminiai distriktai 
yra planuojami pakeisti. Pa
gal tuos planus pasikeistų ri
bos ir 27-to distrikto, kuriam 
atstovauja sen. Frank D. Sa
vickas.

Varnas Montessori Vaikų 
židinėlyje, 3038 W. 59 St., rug
pjūčio 2*4 ir 25 dienomis vyks 
vaikų registracija į lietuvišką 
klasę. Informacijoms skambin
ti tel. PR 8-6514 arba 776-6667.

(Pr).

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

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

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

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

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

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

MAISTO KRAUTUVE ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio. ? patalpa Mąr- 
auete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais Įren
gimais. Judri vieta. F

ŠIMAITIS REALTY

CL 4-2390

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tun«-ups Ir t. t.
4824 Sc. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-93

DAŽAU NAMUS
Iš. VIDAUS IR LAURO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolix 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

Fanu bre .and CasuaRy Comoanv

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4Qfif AA-m.
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-6980

Br«ng«nyb4*, Lilkrodžlij, Dov«no* 
visom* progoms.

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

3237

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 kambarię butas

• ir
MODERNUS 

63-čio$ ir

VALGYKLA 
prie 51-mos ir Richmond 
nuomavimas. Įvairūs draudimai

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4309 So. Kedzie, Chicago 

TEL. — 254-5551

Butų

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
olatus sklvnas. geros paiamos. 54 ir 
Damen apvlinkėi. — $38.000.' =-. ■

LABAI GERAS 10 butu mūras: 2 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. — Tik $89,000. i

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

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis. Ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvnas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. S37.500. /

2 PO 5 MŪRIUS. Nauja šilima gi
žu. aluminiiaus langai. 2 automobiliu 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28.900.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

CRYSTAL LAKE
NEW 4 BEDROOM TRI-LEVEL 
on 60’ lot. Close to all schools. 

•825.900 — 10% down.
BY BUILDER 

637-1354

' JEFFERSON PARK AREA

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

Low taxes. By owner.

283-3180

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nimy Statyba Ir Remontą*

HEATING CONTRACTOR
(rengiu naujus Ir perstatiu senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius Ir 
air-conditioning J naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius tr 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai Ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING 4 SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL: VT 7-3447

SKAITYK "NAUJIENAS* -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS


