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Negrų kandidatai 
arkivyskupo postui 
WASHINGTONAS. — Tauti

nis svietiškų negrų katalikų už
daras susirinkimas ir negrų ka
talikų New Orleans mieste įvy
kęs susirinkimas parinko kam 
didatus arkivyskupo postui Wa
shingtone. Keli tų kandidatų 

; yra žinomi vadai tarp negrų ka
talikų, kurių priskaitoma apie 

' 800,000.
Tarp parinktų arkivyskupo 

postui kandidatų yra ir Chica
gos negrų kunigas Kollins Lam
bert. Kitas kandidatas yra kun. 
Eugene Marino iš Baltimorės.

♦. Pietų Korėjos opozicijos 
partijos nori, kad atsistatydintų 
Korėjos prezidentas Kim Jong 
Pik Jis turi imti atsakomybę už 
kalinių pabėgimą iš saloje esan
čio kalėjimo. Vėliau įvyko susi
šaudymas, kurio metu gyvybės 
neteko 38 asmenys.

KUN PIJUS CIŽAUSKAS 
ATSKRIDO | CHICAGO 

Jis tarėsi su Kalifornijos klebonais, 
o dabar šnekučiuojasi su marijonais

Kun. Pijus Cižauskas, rusų okupuotos Lietuvos Jonavos pa
rapijos klebonas, rugpjūčio 10 dieną atskrido į Ameriką, važinėja 
po didesnes parapijas įr tariasi su lietuviais klebonais. Kun. či- 

__ žauskas pirmiauskfTšsikarbėjo su New Yorko ir New Jersey vals
tijose pančių lietuvių parapijų klebonais. Praeitą savaitę jis 
nuskridoKaliforniją ir'matėsisu Los Angeles parapijos dvasiš
kiais.

Antradienį kun. Cižauskas at
skrido į. Chicago ir apsigyveno 
pas-marijonus. Pirmiausia jis 
apžiūrėjo Draugo spaustuvę ir 
pasikalbėjo su kitais redakto
riais. _

Kun. Cižauskas yra vyresnio 
amžiaus ^dvasiškis. Be teologijos 
mokslų, Romoje kun. Cižauskas 
yra baigęs archeologijos moks
lus. Kun. Cižauskas yra apsi
skaitęs pamėgtoje mokslo šako
je. ‘

Kun. Cižauskas yra antras lie
tuvis kunigas, kurį sovietų val
džia išleido į Ameriką. Pirmas 
tokį leidimą gavo kun. Lidys. Jis 
kelias savaites pavažinėjo po lie
tuvių kolonijas ir sugrįžo į ru
sų okupuotą Lietuvą. Kun. či- 
žauskas gavo leidimą būti Ame
rikoje net tris mėnesius. Atro
do, kad jis planuoja aplankyti 
galimai didesnį klebonų skaičių 
ir tartis su jais įvairiais reika
lais.

Kun. Cižauskas jau yra sulau
kęs 65 metų, todėl Amerikoje 
jis gali sutikti didoką pažįsta
mų kunigų skaičių.

Keturi profesoriai 
apskundė prezidentą

WASHINGTONAS. — U. S. 
Distrikto teisme praeitą pirma
dienį iškelta pirmoji byla prieš 
prezidento Nixono kainų ir algų 
įšaldymo-potvarkį. Tą bylą iš
kėlė keturi Katalikų universi
teto teisių mokyklos profesoriai, 
nusiskųsdami, kad dėl to potvar
kio jie per keletą mėnesių ne
gaus algų pakėlimo. Skunde pro
fesoriai prašo teismą sutrukdy
ti prezidentui ir kitiems admi
nistracijos valdininkams vykdy
ti tą algų-kainų potvarkį.

Dabar vandenynais plaukioja amerikiečiu ir rusu lai- 
Vietomis Amerikos ir Sovietu laivai plaukioja tais pačiais vande-

Pa veiksi a s parodo vandenis, kuriais plauko Amerikos ir Rusijos karo lai- doką skaičių laivu, 
vai. Pasibaigus Antrajam Pasauliniam karui, Amerikos karo laivynas buvo vai. 
pats galingiausias. Paskutiniu dešimtmečiu Sovietu Sąjunga pasistatė di-[nimis.

Izraelis uždraudė 
kelti prekių kainas

JERUZALĖ. — Izraelio par
lamentas (Knesset) priėmė sku
bos įstatymą kovai prieš kainų 
kilimą, prasidėjusį nuvertinus 
Izraelio svarą. Naujuoju įstaty
mu bus baudžiamas iki §24,800 
ir iki 2 metų kalėjimo kiekvie
nas biznierius, kurs be valdžios 
sutikimo pakels savo prekių 
kainas.

Studentų kongrese 
lėmė kumščio jėga 
FORT COLLINS, Colo. — Juo

dieji ir meksikonai 'amerikiečiai 
delegatai smurtu perėmė Nacio
nalinės Studentų Asociacijos 
kongresą po to, kai buvo atmes
ta jų pasiūlyta rezoliucija mo
kėti “reparacijas” judiesiems 
studentams.

Pasiūlymą balsavimu atmetus, 
vienas delegatas, J. C. Espinosa, 
sušuko “Mes išeiname!” Apie 
50 ar 60 juodžių, čikanų (mek
sikiečių) ir keli baltieji aplei
do salę ir, lauke pasitarę, po 20 
minučių sugrįžo ir penkiolika jų 
grupės narių numaršavo prie 
prezidiumo ir paveržė iš pirmi
ninkaujančio mikrofoną. Po to, 
vienas jų, David Morales iš Te
xas universiteto, paskelbė per 
mikrofoną: “Eikite namo. Jūs 
čia nieko nedarote”, ir podiumą 
su mikrofonu nuveikė nuo sce
nos.

Pirmininkavęs David Ifshin 
įstengė mitingą baigti be smur
to. Salė buvo priteršta popie
rių ir plakatų, kuriuos chica- 
nos nudraskė.

VĖLIAUSIOS ŽIOJOS

♦ Komunistų partijos pirma
sis sekretorius Leonidas Brežne
vas šių metų spalio mėnesį va
žiuos į Prancūziją. Brežnevą 
užsienin lydės Sovietų Sąjungos 
prezidentas Podgomy.

♦ Filipinų salose buvo išsprog 
dinti dviejų kongreso atstovų na- 
nfair Užvakar prezidentas Mar
cos pareiškė, kad komunistai 
yra nusistatę sprogdinti valsty
bės pastatus ir kongreso atsto
vų namus. Vyriausybė ėmėsi 
priemonių apsaugoti įtakinges- 
nius valstybės pareigūnus.

♦ Slaptus karo dokumentus 
pavogęs Sr. Daniel Ellsberg bu
vo pasižadėjęs parašyti knygą 
apie pavogimą ir kitas paslaptis. 
Už knygą jis tikėjosi gauti 150,- 
000 dolerių. Bet jis nespėjo lai
ku parašyti knygai Įžangos, to
dėl Delis leidykla nutraukė su
tartį ir knygos nespausdins.

♦ Aliaskoje gyvenanti Min
nie Tucker vakar minėjo savo 
111-tą gimtadienį. Jai patinka 
uogos. Ji gyvena viena, kasdien 
pati išsiverda maistą.

♦ Komunistinės Kinijos ka
riuomenės štabo viršininkas Li 
Tešeng neskuba iš Rumunijos. 
Buvo kalbų, kad Rumunijos pa
sienyje manevruojanti sovietų 
kariuomenė įsiverš į Rumuniją, 
bet tuo tarpu rusai nedrįso pe* 
reiti sienos. Bukarešte pasako
jama, kad rusai pabūgo gausios 
kiniečių karių delegacijos Ru
munijoje.
^ Vietnamo prezidentas Thieu 

atsisakė atidėti rinkimus. Rin
kimai bus pravesti net ir tuo 
atveju, jeigu bus tiktai vienas 
kandidatas į prezidentus.

Kaip laivelis ežere 
išvengė 2-ros audros

CHICAGO. — Antradienio ry
tą apie 10 mylių nuo kranto Mi- 
chigano ežere buvo pastebėtas 
50 pėdų ilgumo laivelis “Marle> 
fay” su 4 žmonėmis, kuriam sek
madienio vakaro audroje sugedo 
motoras ir nebegalėjo grįžti į 
Wilmette, Chicago  j e. Pakraščių 
sargyba tą laivą laiku parvilko, 
nes vakarop per šiaurės prie
miesčius ir ežerą perėjo dar di
desnė audra negu sekmadienio 
vakarą.

DIDELIS L. ŠUKYTĖS PASISEKIMAS
Sol. Lilija šukytė, tarptautinių operos solistų sąrašuose figū

ruojanti dainininkė, šiuo metu debiutuoja Vokietijos Frankfurte 
Paminos partijoje, Mozarto žaismingojoje “Zauberfloete” operoje.

Šį rugsėjį ji dainuos Berlyno 
operos spektakliuose ir to mies
to televizijos pasirodymuose. 
Spalio ir lapkričio mėnesiuose 
solistė Muenehene atliks “Bo
hemos” operoje Mimi rolę, ir ten 
vėl dainuos Pžminą; “Carmen” 
operoje dainuos Micaelos partiją 
ir “Turandot” operoje Liu par
tiją. Tuo pačiu metu solistė bus 
ir dažnas svečias Frankfurto 
operoje. Tai reiškia, kad ji tu
rės daug keliauti. Gruodžio' mė
nesį L. šukytė'atskris į.New 
Yorką ir Metropolitan operoje 
dainuos Neddos partiją “Paja
cų” operoje, čia, kaip atrodo, 
praleis šventęs ir tik vasario 
mėnesį grįš į Vokietiją, kur 
Muenehene dainuos pirmaeiles 
partijas ir vokiečių firmai re
korduos įdainavimus.

Įdomu, kad kovo mėnesį, L. 
šukytė su Muencheno opera, ku
ri vyksta gastrolėms į Londoną, 
dainuos Covent Garden opero
je. Ten. ji atliks Strausso “Ca- 
priccio” operoje Grovienes rolę. 

Balandžio mėnesį ji vėl Frank
furte atliks Mimi partiją, o ge- xono

SOLISTĖ LILIJA ŠUKYTĖ

gūžės ir birželio metu bus Muen- 
chente ir Berlyne — įvairių ope
rų dainavime. Vasaros metu dai
nuos Muencheno festivalio pa
statymuose, kurie tęsis ilgesnį 
laiką, kadangi tuo metu Muen- 
chene vyks garsioji’ pasąųlįnė 
olimpiada. Lietuviai, kurie ruo
šiasi gausiai dalyvauti olimpia
doje ir jau yra užsisakę bilietus, 
turės retą progą išgirsti mūsų 
mieląją Liliją šukytęz

šis gausus. repertuaras ir 
Įtemptas bei dažnas dainavimas 
rodo, kad ji yra labai, mėgiama 
Europos kontinente, kur ją ly
di pasisekimas ir įvertinimas 
Parnase.

SAN CLEMENTE, Calif. — 
Praeitą savaitgalį kariniam lai
vui USS Manatee perpilant alie
jų į lėktuvnešį Ticonderoga išsi
liejo į jūrą apie 1,200 galionų 
aliejaus, kurs užteršė tris Pacifi- 
ko pakraščio paplūdimius: Dohe- 
ny, San Onufre Beach ir Camp 
Pendleton, arti prezidento Ni- 

privataus paplūdimio. _

RUSAI NETRUKDYS VOKIEČIU 
SUSISIEKIMO SU BERLYNU

Soviety karo įegos manevruoja Rumunijos 
pasienyje, spaudžia ryty vokiečius

BONA, Vokietija. — Amerikos, britų, prancūzų ir sovietų 
ambasadoriai susitarė dėl susisiekimo su sovietų karo jėgų ap
suptu Berlynu. Maskva padarė kelias svarbias nuolaidas. Dery
bos dėl Berlyno pradėtos prieš 17 mėnesių, bet iki šio meto jos 
dar nebaigtos. Ambasadoriai susitarė, bet sutarties projektą dar 
turi patvirtinti kiekviena vyriausybė ir parlamentai.

1955 metais sovietų karo va
dovybė, nesusitarusi su kitais 
sąjungininkais, rytų Vokietijos 
administraciją pavedė Ulbrichto 
vadovaujamai komunistų grupe
lei. Komunistai ne tiktai sau
valiavo visoje Rytų Vokietijoje, 
bet jie pradėjo kabinėtis prie są
jungininkų susisiekimo su Berly
nu. Ulbrichto komunistai reika
lavo mokesčio už leidimus įva
žiuoti ir išvažiuoti iš Berlyno. 
Labai dažnai sustabdydavo sunk
vežimius ii- sugadindavo Berly
nan vežama maista. *

šešiolika metų komunistai 
trukdė susisiekimą su Berlynu. 
Jie būtų ir toliau tębetrukdę, jei
gu sovietų ūkiui nebūtų reika
linga vakarų pramonės paramą 
“komunizmui statyti”. Sovietų 
valdžia susitarė su Vakarų Vo
kietija pradėti prekybą, bet kan
cleris Brandt nesutiko ratifikuo
ti susitarimo, kol nebus laisvo 
susisiekimo su Berlynu.

Sovietų valdžia ir dabar norė
jo leisti rytų Vokietijos komu
nistams nustatinėti sąlygas su^5 
sisiekimui su Berlynu. Ulbrich- 
tas norėjo, kad pirmon eilėn bū
tų pripažinta jo valdžia ir su ja

HANRAHAM APKALTINTAS SĄMOKSLU 
Apkaltinti dar ir kiti trylika

CHICAGA. — Kriminaliniame teisme užvakar teisėjas Jo
seph A. Power atidarė voką, kuriame buvo specialios prisieku
siųjų komisijos (didžiosios juri) nusprendis, liečiąs Chicagos po
licijos ir valstijos prokuroro suplanuotą Panterų partijos būstinės 
(2337 W. Monroe) užpuolimą. Tas užpuolimas buvo įvykdytas 
1969 m. gruodžio 4 d. ir jo pasekmėje žuvo juodųjų Panterų 
partijos pirmininkas Fred Hampton bei partijos organizatorius 
Mark Clark. Pirmasis buvo 21 metų amžiaus, o antrasis — 22 metų.

Policijos bei valstijos proku
roro Edward V. Hanrahan pasi
teisinimas buvo, kad “panteros” 
(atseit, Hampton ir Clark) šū
viais pasitikęę policininkus, at
vykusius kratos daryti. Pan
terų kaltės įrodymui buvo pra
vestas tyrinėjimas, kuris me
namai įrodė, jog policininkai pri
versti buvo šauti į būstinę, nes 
“panteros” juos pasitiko šūviais.

Kadangi policijos ir prokuroro 
pasiteisinimas ir pateikti faktai, 
neatrodė labai įtikinantys, tai po 
ilgų ginčų buvo sudaryta spe
ciali prisiekusiųjų tarėjų komi
sija (didžioji juri), kad nuodug
niai visą reikalą ištirtų ir pa
skelbtų savo nuosprendį. Juri 
tai ir padarė, šių metų birželio 
25 d. įteikdama teisėjui Joseph 
A. Power voką su savo sprendi
mu.

Buvo laukiama, kad jurispren
dimas bus tuoj paskelbtas. Ta
čiau teisėjas Power vis delsė su 
atidarymu voko. Reikėjo įsikiš
ti aukštesniam teismui, kad pri
verstų tą voką atidaryti. Ir už
vakar jis buvo atidarytas ir ju
ri sprendimas paskelbtas.

Juri apkaltino valstijos pro
kurorą Hanraham ir trylika ki
tų sąmokslu nuslėpti tikrus fak
tus ryšium su Panterų būstinės 
užpuolimu ir dviejų jų vadų nu
šovimu. Esą, jie sužinia skel
bė klaidingus ir apgaulingus fak

pasirašytos kelios sutartys. Są
jungininkai nesutiko pripažinti 
rusų primestos vyriausybės. 
Maskva pavarė Ulbrichtą ir pa
ti paėmė atsakomybę už susisie
kimą su Berlynu.

Sovietų valdžia padarė kelias 
nuolaidas sąjungininkams, bet 
dabar aiškėja, kad rusai pradėjo 
smarkiau spausti Rytų Vokie
tiją. Šbsidaro įspūdis, kad ru
sai bando rodyti savo ragus ir 
kitose rytų Europos valstybėse. 
Maršalas Grečko sutraukė dide
les sovietų karo jėgas manev
rams Rumunijos pasienyje. Ru
munai bijo, kad sovietų tankai 
nejsiveržtų į Rumuniją. Rusai 
smarkiau spaudžia Čekoslovaki
ją ir Vengriją.
V. Vokietijai patinka susitikimas

BONA, Vokietija. — Vokie
tijos ministerių kabinetas, su
sipažinęs su ambasadorių su
sitarimu dėl susisiekimo su Ber
lynu, pritaria aptartai sutarčiai. 
Kai sutartis bus patvirtinta, tai 
Vakarų Vokietija tuojau pradės 
pasitarimus -su rytų Vokietijos 
valdžios 'atstovais dėl praktiškų 
susisiekimo žingsnių.

tus apie tą įvykį, kad galėtų pa
teisinti užpuolimą.

Tarp apkaltintųjų yra keli po
licininkai, kurie dalyvavo už
puolime. Figūruoja, rodosi, ir 
vienas lietuvis, būtent policinin
kas John Sadūnas.

Pasiremiant tuo juri išneštu 
apkaltinimu valstijos prokuro
ras Hanraham ir kiti trylika bus 
teisiami. Chicagos advokatų są
junga raginą prokurorą ir ki
tus kaltinamuosius laikinai pa
sitraukti iš savo pareigų. Pasi
traukti iki to laiko, kol jų byla 
bus išspręsta teisme.

Edward V. Hanrahan buvo lai
komas vienu įtakingiausių de
mokratų Chicagoje. Ir vienu po- 
puliąriškiausių. 1968 metų rin
kimuose jis surinko daugiau bal
sų, negu Humphrey. Dabar ma
noma, kad jo politinė karjera jau 
baigta net ir tuo atveju, jei teis
mas jį išteisintų.

LEWISTON, Idaho. — Čia 
prieš porą mėnesių gimė kūdi
kis su tokia reta odos liga, kad 
per praeitus 100 metų tik penk
tas toks įvykis atsitinka JAV- 
bėse. Kūdikio, Travis McCall, 
oda yra tiek jautri, kad paken
čia tik gryniausio šilko vystyk
lus. Viena japonų šilko kompa
nija atsiuntė kūdikio tėvams du 
ritiniu šilko.



KAS ČIA
JONAS A. SARKUS, PH. D.

DABAR DAROSI?
Pasikeitimai, įvykę per šimt 

mečio ketvirtį Lietuvoje, yra 
gilūs ir esminiai: išaugusi Mas
kvoje suplanuota ir svetimųjų 
interesams* pirmoje vietoje tar
naujanti industrija: ūkininkų 
luomas, kokį mes pažinome, 
beveik išnykęs; išaugę mies
tai. Susiformavęs naujas soci
alinis žmogaus tipas, uždaras, 
nenorįs apie kitus ne tik kal
bėti, bet ir žinoti. Ir pats nori 
būti nežinomas. Net i laisvąjį 
pasaulį'* atvykę lietuviai ir, su
tikę čia artimiausius jaunų 
dienų draugus, intymių temų 
vengia. Nedori nemalonumų, 
kai grįžę turės duoti ataskaitą.

Toks- pareiškimas- tilpo Drau 
go 115 nr. politinių studijų sa
vaitgalio,- įvykusio šį. pavasarį 
Los Angeles, Cabf., aprašyme. 
Studijas surengė vietos frontu- 
ninku, sambūris. Paskaitose 
buvo paliesti bendradarbiavi-! 
mo su okupuota Lietuva klau
simai, vadinant juos solidaru
mo su tauta vardu. Nei disku
sijose, kurios pagal korespon
dentą “gal kiek vienašališkai 
nukrypo į meilės ir sentimento 
gvildenimą”, nei vėliau spau
doje niekas dėl to pareiškimo 
nepasisakė. Reiškia, (jis yra 
priimtas už- gryną pinigą.

Vienoje iš šios serijos straip
snių esu pareiškęs:

— Komunizmo statyboje yra 
jau viskas Įvykdyta pagal jo 
ideologiją ir planus, išskyrus 
vieną dalyką — pakeisti žmo
gaus prigimti ir išauginti so
vietinio tipo žmones, nors dau
guma iš baimės ar dėl prievar
tos tokius vaidina. V. Leninas

ir kiti komunizmo kūrėjai, 
keisdami ekonominę sistemą, 
visai nesidomėjo antropologi
ja arba mokslu apie žmogų ir 
•tikėjo prielaidomis,- kad jie j 
turi (pasikeisti. Savo utopi-j 
ilėins idėjoms jie buvo pasiry-l 
žę paaukoti vieną generaciją^ 
ir tą nuožmiai vykdė.

Susiformavimas fizine ari 
dvasine prasme reiškia užbaig-i 
tą vyksmą ir išreiškia nuolati
nę, pastovią būseną netgi pa
sikeitus sąlygoms bei aplin-j 
linkai. Kalbose ir raštuose apie 
komunizmą šen.— ten vis kar
tais yra teigiama apie sovieti
nio žmogaus susiformavimą, 
kaipo jau Įvykusį faktą. Tie 
teigimai, kaip ir pareiškimas- 
ąpie naujo socialinio žmogaus 
tipo susiformavimą yra prie
šingi mokslui apie žmogų.

Žmogaus didingumas ir ver- 
• tybė glūdi jo prigimtame as
mens individualume. Tai seka 
ir išviršiniai jo bruožai. Nėra 
"dviejų žmonių visame pasau
lyje su tomis pačiomis rankų 
papiliarinėmis linijomis ar 
pirštų atspaudais. Su šitomis 
savybėmis jie gimsta rūmuose, 
vargingose lūšnose, laisvės ir 
despotijos kraštuose. Toms 
individualioms kiekvieno žmo
gaus prigimtoms savybėms pil
nai išsivystyti ir pasireikšti yra 
reikalinga laisvė. Iš čia ir ky
la balsai už ją, taip pat vyksta 
nuolatinė kova prieš priespau
dą, kad kiekvienas galėtų iš
ugdyti asmenybę, vertybes ir 
pasiekti gyvenimo tikslus 
mokslu, savęs bei aplinkos 
pažinimu. Laisvė yra būtiny-

vadinamą sovietų žmogų — jis 
pavaizduotų susitraukusia, sau 
gojantis smūgio, žmogysta, ku
riai jau reikia saugotis ir ben-
dradarbiautojų.
kiuotė atrodo

Belaisvių ri- 
vienoda ir be-!

špalvėj bet po kiekviena pur
vina miline ir dulkėtu veidu 
slepiasi individas.

Skiriamos milžiniškos sumos 
komunizmo propagandai vi
duje, taip pat nežmoniškos 
pastangos ir jėgos jo išlaiky
mui bei apsaugai, paneigia 
naujo arba sovietinio žmogaus 
susiformavimo mitą.

Bendradarbiautojai ir tiltų 
$u sovietais statybininkai,, be
siverždami j bendradarbiavi
mą, atsimušė į. iš ten bėgan
čius, taip pat į ten žuvusius 
kalbininkus. Pagal- Hėgelio 
kovos teoriją, _ jų; tikrumoje 
jąu nebemasina- pats bendra
darbiavimas, bet tik kova5 dėl 
jo. Tai- yra' ramstis? ar- dąlba

[griauti pasitiksimu turinčias 
(organizacijas, kaip Amerikos 
Lietuvių' Taryba ir- Vyriausias 
sietuvos Išlaisvinimo Kopijte- 
tas; Agitpropas> to ir siekia. 
Technikos amžiaus gyvenimas

įir visos aplinkybės reikalauja 
disciplinuoto darbo pasidali
jimo. Kodėl* kai kūne fronti- 
junkai tą dėsnį, ignoruoja, ir 
tori steigti didelį kolchozą, 
kur visi dirbtų viską, man yra 
nežinoma ip nesuprantame.

1 Kaip įvairūs bendradąrbiąu- 
iojai ir tiltų statytojai prisidė
jo prie okupuoto lietuvio lai
kinos, labai apgailėtinos bū
senos sukūrimo, pamatysime 
ateityje.

SKAITYK PATS? IR'PARAGINS 

KTTl.IS:SKAĮ;TYTr' 

N A U J. Ii N

Nuo

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum 35.000)

1914 metų
Midland- Savings aptar 

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000?

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

«4C ARCHER AVENUE 
" CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4471

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

bė tapti pilnutiniu žmogumi 
su tomis vienintelėmis indivi
dualiomis savvbėmis mažiau 
ar daugiau kultūringoje ir ci
vilizuotoje visuomenėje. Des
potų kraštuose, kur žmogus 
yra varžomas doktrinų bei 
nuostatų prieš asmens laisvę 
ir yra naudojamas nuožmus 
teroras tai Įvykdyti, individas 
dėl baimės užslopina savo pri
gimtus polinkius. Juo visuo
menė bus sunkesnėje priespau 
doje, tuo labiau ji atrodys kaip 
bespalvė masė su mažu pro
centu individualių asmenybių 
joje. Betgi iteroru užslopintos 
individualios prigimtos žmo
gaus savybės, kaip ir jo pirštų 
antspaudai, žmoguje nepra
nyksta. Despotizmas jų nesu
naikina, o tik užslopina.

Todėl kalbėti apie sovieti
nio ar naujo žmogaus susifor
mavimą mokslinėse studijose, 
kokias pretenduoja minimos 
studijų dienos ir remtis pir
mųjų žvilgsnių ar patyrimų 
Įspūdžiais bei diletantų teigi
mais, yra intelektualinis nesą
žiningumas. Ypač kalbant apie 
bendradarbiavimą su sovietais, 
nežiūrint kokiais švelniais žo
džiais tuos veiksmus pavadin
tume, yra labai svarbu kiek
vienos alternatyvos preciziš
kas tikslumas, visai išjungiant 
jausminę retoriką.

Komunizmo teoretikai kal
bėjo ir tebekalba, o propagan
distai net dainas dainuoja apie 
sovietinį žmogų. Tai koks jis 
turėtu būti? Paklausvkim, ka 
sako apie tai komunizmo va
dai:

esant, pareiškė . Leninas 
1920 metais. ■

— Panaikinus darbo padali
nimą, lavinimasis, mokyma
sis ir visokeriopa praktika pa
darys žmones pajėgius dirbti 
viską; — patvirtino Kari Kauts 
ky ir dar pridėjo, kad būsimo
je komunistinėje bendruome
nėje kils naujas žmogus — 
viršžmogis. — žmogus taps ne
palyginamai stipresnis, pro
tingesnis, puikesnis. Jo kūnas 
bus harmoningesnis, judesiai 
ritmingesni, balsas- muzikales- 
lesnis. 
kils iš 
Markso
kils kitos aukštumos ir naujos 
viršūnės, — dėstė Leon- Trotz-

Vidutinis žmogus pa- 
Aristotelic, Goethės ar 
lygmens. Virš jų pa-

Kad tos “teorijos” tebėra gy
vos komunizmo praktikoj e, 
rodo Mao Tse Tango nuospren 
dis pasiųsti milijonus studen
tu i tolimus kolchozus vien dėl 
to, kad pašalinus kontra dik
ciją tarp intelektualų ir darbi
ninkų bei jo vykdomą kultūri
nė revoliucija. Fidel Castro 
vis tebeaugina tokius viršžmo
gius savo Isle of^_ Pines komu
nose. o naujosios kairės Įvai
rioj hipių kiltys, savo-komuna- 
Jinėse “šeimose” ieško gyveni
mo ir asmens tobulybės; dir- 
dirbant primityviose aplinky
bėse Įvairius nesudėtingus dar
belius rotacine tyarka, godžiai 
naudojantis nekenčiamos tech
nologijos. bei civilizacijos vai
siais, be kurių jie- masėmis 
įnirtų badu. Menama sovieti
nio ar naujo socialinio žmo-

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA Komunistinio ar sovietinio 
žmogaus idealas yra. kad kiek
vienas galėtų dirbti bet kokį 
darbą, visada ar bent reikalui

gaus sąvoka yra tik propagan
dos ir pirmojo paviršutinio 
Įspūdžio padarinys, priešin
gas mokslui apie žmogų. Vel-

, 1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t., 336 psl. $5.00 
|- 2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl........................  $3.00

3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. _______ $2.00
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. ........   „ $12.00
kr 5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.......... $400

6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA. 
154 psl $130b 7. Prof. V. Biržiška," SENŲJŲ ’ lTeTU V I Š K Ų" knyGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psE .... .........  $2.00 ir $3.00*
O 8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO, 356 psl. S5.00 
, 9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. ______________ $2-00
/ 10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas

ir darbai. __________________ ___________ ___ $6.00
c 11. Adomas P, Jasas, BŪK PALAIMINTAS, __ ______ ___ $3.00

12' Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais
C viršeliais S2.00, kietais . ..................................  $4.00
< 13. Juozas Švaistas, PETRAS- ŠJRVOKAS, 228 psl. _________ $2.00 i

14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl._________  $5.00
- 15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. _______ S5.00

16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. $10.00
f 17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl ___ $3.00
1 18. Kip-M Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA. 

310 psl.. _____ _ ______ ____________ $1.00
I 19. Dr. J,’ B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL 

angliškai. --------- -------- .,................. ............ _. $4.09 j
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psl. $4.00 J 

1 21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl. _____ $230 ,
22. V. D.' Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl. ..,___ $4.00 i

| šitas knygas- galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

į “NAUJIENOS”
I 1739 So. Halsted St.. CMnaen, TU, 60668

- ---------- ■  — ----------------------—-----------------'—-—  ——-—-—•—-—>—■---——-———

Kino artistė M»lina Mvrcouri su savo vyru atostogauja Turkijoj*. 
Kariškoji Graikijos vadovybė atėmė iŠ jos pilietybę uš griežta dik
tatūros pasmerkime. Savo laiku turkai buvo įsakę graikams išva
žiuoti, bet nuo diktatūros pabėgusiems graikams turkai duoda lei

dimus gyventi ir dirbti.

tui jo ieškotume ir pačioje Ru
sijoje, komunizmo praktikos 
tėvynėje. Vienas vokiečių moks 
liniukas giliai studijavo jos 
žmonių charakterį; Savo* iš*- 
•-vadas jis sukoncentravo į vie
ną sakinį kurį cituoju iš? at
minties: “Jei matai1 giliai‘mąs-- 
tantį/rusą, tai negali spręsti, 
ar jis sugalvos naują' cerkvę 
statyti ar senąją sugriauti”... 
Jis šiandieną po savo veido 
dirbtine sfinkso kauke- tebelai
ko slaptas mintis, kaip su
griauti’ jo pavergėją komunizj- 
mą,. Jei senovės menininkas ver
gą? pavaizdavo ištiestu įj priekį 
kaklu siekiančiu laisvės; tai 
dabartinį sovietų pilieti — tą

1

Kav tik: turi? gerq skonį,.
Viską perka, pa£ Lieponį!PREKYBOS NAMAI

FURNITURE CENTER; INC,
Marquette Pk.r 6211 Set; Wesferrt;. Plc 

Vedėjas J. L1EPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 Kitom dienom nuo 

9 iki'6 vai. vak; Sekmadieniais uždaryta.’

Jau atspausdinta ir galima gauti knygą, 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 Išioti- 
josJDraugįa;

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, 9f 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 čftkj arba Money 
Orderį •

AMERIKOS- LIETUVIŲ1 ISTORIJOS DRAUGIJOS 

vardu ir pasiųsti:.
1739 So; HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608:

How a minus 
on your paycheck 

can beakus 
in your future.

So&O' eonfimag? mllr-
Whea yob join the Payroff Savings

designate wffl be Mt a»de antomati- 
rr _ k _ _v- .V -

1Julllua*

in U3; Seringa Bonds. That’s ▼here 
tke “pins* comes in- Because you’re 
autotnMicsfly saving foryour Aiture, 
▼ithoeeof investments there 
tret U-S. Savings Bonds.

And, by deducting a little at a time - 
frota each paycheck, you don’t fed 
the pinch financially. Before you 
knov it, yoa*fl hcreqnitt a tidy snm 
tneked atray»

And nerv there’s a bonus interest

- į

ity of S years, 10 months (4% 
first year). That extra 34%, psyabte 
as a bonus st maturity, appfie* to dl 
Bonds issued since June L, j
▼ith a aamparabte imprwvvnrnt fee J 
*U dder Bonds.

Put a E ttle “ph»” in y»rr fetewy; 
Join the Payroll Savings Plan.

rate on aD U.S. Saving* Bonds—for 
S Bond% ▼bea-be&to mata

Now Bonds pay a bonus at maturity
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Amerikos lenkų susivienijimo 
dienraštis Dziennik Związkowy 
praeito savaitgalio, rugpjūčio 21 
ir 22 d. numeryje įsidėjo Zbig- 
niewo Chalko ilgą straipsnį apie 
čekų jaunąjį studentą Janą Pa- 
lachą, kurs sovietams 1968 m. 
rugpjūčio 20 d. padarius inva
ziją ir okupavus Čekoslovakiją 
protestuodamas prieš jo tėvy
nės naują pavergimą Pragoję 
aikštėje gyvas susidegino, ir 
apie lietuvių j ūrininką Simą Ku
dirką, kurio didvyriška laikyse
ną sovietų teisme, paaukojant 
savo asmeninę laisvę ir laimę 
Lietuvai tėvynei pajudino ap- 
sntūdusią pasaulio sąžinę. Straip 
snis užvardytas “Samotne Męst- 
wo. Plomien Palacha i Krzyk 
Kudirki”. Straipsnis pateikia
mas vertime:

Šiandien sueina treji metai 
po “Pragos Pavasario” nuslopi
nimo sovietų šarvuočiais. To 
įvykio atminimas galbūt prade
da išdilti plačiajame pasaulyje, 
kur viršų ima tikėjimas susi
pratimu, derybomis ir atoslū
giu, užtat jis gyvas tebėra pa
čioje Čekoslovakijoje.

Pragos Olsany kapinėse ilsi
si paskutinis gynėjas laisvėjimo 
proceso, klaidinančiai vadinto 
“komunizmo sužmoninimu” — 
Jan Palach, studentas, kurs 1969 
metų sausio mėnesį, kai jau bu
vo žinoma, kad naujasis apynas
ris bus vadinamas “Brežnevo 
doktrina”, šv. Vaclovo aikštė
je padarė auto da-fe, taigi pa
darė tikėjimo aktą. Palachas 
pavirto liepsna, kad liudytų, jog 
laisvė su apynasriu nėra laisvė.

Savižudiškos Jano Palacho 
mirties vieta Pragos priemiesty
je yra šiandien aptverta ir ger
biama kaip tautos ku|to vieta. 
Tiesa, nuo Palacho kapo dingo 
antkapinė lenta, bet užtat vai
kai — tokie pat vaikai, kaip tie, 
kurie sukilimo sukaktuvių dieną 
arba Vėlinių dieną saugo žuvu
siųjų už laisvę amžiną atilsį,Var
šuvoje — uždegioja gedulo lem
putes ir jas sustato taip, kad ant 
antkapio akmens pasidaro užra
šas: Palach. Pragos mūrų sie
nose atsiranda kiti užrašai, tar
tum Mažųjų Sabotažo narių krei
da užrašyti žodžiai “Husak je 
Rusak”, ko aiškinti, be abejo, ne
bereikia. Ir nereikia aiškinti iš
kalbingumo puošnių gėlių puokš
čių, kurios kiekvieną dieną su
žydi ant Palacho kapo.

Jan Palach yra vienišo did
vyriškumo simbolis. Bet jis nė
ra vienintelis simbolis.

Simas Kudirka dar neseniai 
buvo nežinomas lietuvis jūrinin
kas, “Sovietskaja Litva” laivo 
įgulos narys. Jau pats to laivo 
pavadinimas skamba kaip įžei
dimas, bet Kudirka jį nurijo, 
nes tikėjo, kad to laivo denis bus 
jam pakopa į laisvę.. Apsiskai
čiavo. Pirmiausiai Kudirka kri
to auka tos toli pažengusios 
“specializacijos”, kuri neaplen
kia jokių ginkluotų pajėgų bet 
kokioje geografinėje platumoje 
ir kurią iliustruoja posakis, kad 
“arklys už jį galvojo, o bernas 
už jį dirbo”. Būtent, du žymiai 
išsispecializavę Amerikos laivy
no karininkai buvo tiek labai 
užimpregnuoti tokiais subtilu-

THE MILITARY'S
LOWER PROFILE

The Defease .Department is reducing its sireną, h prac
tically down the line. Winding down the Indochina war 
accounts for much of the reductions.

June 30, 1970 June 30, 1972

GRAŽUS SAVAITGALIS

Military 
Personnel

ICBMs

Polaris- 
Poseidon

Bombers

Fighter 
squadrons

Air defense 
firing batteries

Army divisions

Marine Corps 
divisions

Air Force 
wings

Noyy wings

Marine Wings

Antisub carriers

Nuclear subs

Escort ships

Amphibious 
assault ships

3,066,000 2,505,000

1,054

516

17/3

1,054

13/3

Source: department of Merz*

13 11

3 3

19 16

46 56

-231 227

99 76

Amerikos karo biudžetas praeitais ir ateinančiais metais. Skaitme
nys parodo, kiek milijonu išleidžiama įvairiems patarnavimams.

- ----------------------------------------

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusk 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už 84.00, 

o kietuose viršeliuose už 86.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

mais kaip pavyzdžiui humaniz
mas, kad nebegirdėjo despera
tiškų Kudirkos riksmų, kurs nuo 
Amerikos pakraščių laivo“Vigi- 
lant” šaukė, kad trokšta laisvės.

Pavadinimas “Vigilant” yra 
išvestas iš budėjimo, budėti. 
“Vigilantibus leges sunt scrip- 
tae”, kas laisvai išvertus reiš
kia, jog įstatymus reikia žinoti, 
kad jų neperžengus. Paraidžiui 
tiksliai žinojo tie du Amerikos 
Pakraščių Sargybos karininkai, 
kur įstatymo riba, laisvės šau- s *

Chicago Savings
__m d Loin AsiociitUi ^7 YOUR SAYINGS

; INSURED

jį***i*3 wfC*"
- . —
Sisir JIt

1
er Ir

UP TO
$20,000.

PER ANNUM PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

PER ANNUM PER ANNUM PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

SI00.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY.' PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and Loan’Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of th* Board - ' Mrs. PHIL PAKEL, Pre* id* rtf

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

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

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

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekj ar Money orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St, Chicago, 11L 60608

Stasio Dagio ir Halio Dundu- šė. Bet vietą atradus šimterio- 
‘lio dėka buvo proga praeitą sek-ipai apsimokėjo. Pasirodo, Juo- 
madienį pervažiuoti MichigaiKiidakiai su Šmulkščiais besą lu- 
paežeriais net tris valstybes: llli-jbai artimai susigiminiavę: IJu- 
nois, Indianos ir Michigano da- do Šmulkščio, “Sėjos“ redakto- 

' > sūnus vedęs 
inž. Juodakio dukrelę, tad gegu
žinėje buvo abiejų šeimų nariai 
ir draugės bei draugai ir dai
geli artimi sėjininkai, kaip Dr. 
Griniūtė - Amulkštienė, Dr. Van-

lis, sustojant Algirdo Karaiėioj5riaus jaunesnis 
“Gintaro” pavėsyje, Union Pier, 
ir baigiant šaunia šeimynine ge
gužine inž. S. Juodakio 6 akru 
“ūkyje” Ixmgside, Mieli.

Mūsų lietuviškosios vasarvie-
i lės šiuo metu svečių, savailgalie- da Sruogienė, l rbelis su žmona, 
čių ir atostogautojų stačiai pil- Dailidka ir dar keli geri liaudi- 
nos, kaip bičių aviliai. Nusilei- ninkai su žmonomis ir be.

plus laiptais prie mėlynųjų Mi- Kad malonių žmonių draugė- 
chigano vandenų atsigaivinti jo je gražiausią vasaros dieną drau- 
bangomis, visas paplūdimys, gy-stė esti geriausia, tai natūra- 
kiek akys apmato, nuo naujojo ju> ^as nenatūralu buvo tai.

j kad tokioje “džiunglėje”, kaip 
pats vaišingasis šeimininkas pa
vadino savo žavingąją nuošalinę 
izoliuotai nuo viso mieščioniš- 
kojo pasaulio, buvo didelė gau
sybė visokiausių valgomų ir ge
riamų gėrybių, ko ir didmiesty
je nevisada galima rasti.

Baigiant pastebėtinas vienas

Kad malonių žmonių draugė-

kiantį Kudirką išduodami sovie
tų budeliams į rankas. Labai pa
žodžiui jį suprato trečiasis kari
ninkas tolimame štabe, už kurį 
tikriausiai galvojo kompiuteris, 
kadangi jis patvirtino savo pa
valdinių bukaprotystę.

Tiesa, tie karininkai buvo nu
bausti drausmės keliu: du išėjo 
į paskubintą emeritūrą (pensi
ją), o trečiasis gavo pabarimą, 
tačiau Kudirka buvo jėga nuša
lintas nuo laisvės slenksčio, nuo 
Amerikos laivyno vienutės de
nio, kurs einant tarptautine tei
se (ar gal neteise?) reiškia Lais
vės Tėvynės teritorija ir tuo 
metu stovėjo Amerikos terito
riniuose vandenyse. Amerikos 
jūrininkų akyse mušamas ir 
maltretuojamas Kudirka nesi
liovė šaukės.

Tai įvyko praeitų metų lapkri
čio 23 dieną, o šių metų gegužės 
17 d. Kudirka stojo prieš so
vietų teismą Vilniuje. Buvo tei
siamas (gaila — jei ta veiksma
žodžio forma nėra priimtina mū
sų teisės supratimu) ir buvo nu
teistas dešimčiai metų lagerio. 
Vilniaus teismas buvo Kudirkos 
šauksmo tąsa. To šauksmo, kurs 
praeitų metų lapkričio mėnesį 
pirmą kartą nuaidėjo Massachu
setts pakraščiais ir tebeaidi iki 
šiai dienai. Ir nesiliaus aidėjęs. 
Verta vienišo didvyriškumo 
šauksmą įsidėmėti.

Kudirka atsisakė valdžios siū
lomo gynėjo pagalbos. Kas dėl 
teisėjo Misiūno ir kaltintojo Pe
trausko pasakė drąsiai, o ką ma
no apie advokatą Gavronskį pa
sakė: “jei Gavronskis yra doras 
žmogus ir nori mane ginti pa
gal savo sąžinę, tai jis gali tik 
sau pakenkti. Jei jis yra nesąži
ningas ir vaidins antrojo kaltin
tojo rolę, kaip tatai dažnai įvyks
ta teismo procesuose Lietuvoje, 
tuomet aš manau, kad mano by
la yra jau ganėtinai apteista ir 
dėlto vieno kaltintojo užtenka”.

Kudirka tikrąja žodžio pras
me nešaukė. Nepakėlė balso, kal
bėjo kone šnibždomis, tačiau tai, 
ką jis pasakė virto šauksmu ir 
to šauksmo niekas nebepajėgs 
nuslopinti nei nutildyti.
Kudirkos žodžius reikia įsidėti 
atmintinai. Juos reikia įrašyti 
į dekalogą visų dėl laisvės kovo
jančiųjų, visų tų, kurių etikos, 
poelgių ir principų kompiuteriai 
neregistruoja.

“Nematau, kad būčiau kaltas, 
nes savo tėvynės Lietuvos neiš
daviau, o Rusija, kuri šiandien 
vadinasi Sovietų Sąjunga, ne
skaitau savo tėvyne”, kalbėjo

Bethlehem Steel uosto vakaruo-Į 
se iki pat švento Juozapo upės 
ir miesto rytuose, marguliavo 
marga pusnuogė žmonija. Taip 
panašu į Juozapato Pakalnę ar
ba į mašalų spiečių saulėtą pa
vakarę. Mūsų diena, mūsų am
žius; kai saulutė šviečia — vi
soks gyvis spiečia! Pas Karaitį 
ir Lengviną, tuos du neperski
riamus kaimynus, žmonių ir au
tomobilių pilna. Žinoma, pagal 
Jurgį ir kepurė, tačiau ir Leng
vino kieme motorvežimių ma
tėsi pakankamai, Minėtina, kad 
tą sekmadienį dar buvo nepasi
baigusi kai kurių tepliorių tapy
bos darbų parodėlė, kurios bu
vo likę dar dail. Sodeikiehės ir 
dail. Juozo Pautieniaus po ke
letą darbų.

Pas Juodakius Longsidėje ap
tikome žurnalo “Sėjos” redak
torių, leidėjų ir rėmėjų jaukią 
gegužinėlę. Tiesa, Juodakių 
“farmą” rasti tame žavingame 
miškelių, parkelių, vaismedžių 
ir vaistažolių krašte be “gido” 
neįmanoma, nors ir mūsų “gi
das” Balys keletą sykių susimai-

buities nenormalumas: kodėl 
via taip, o ne priešingai? Juo 
diena ar valanda malonesnė, 
juo ji atrodo trumpesnė... 
Vadina*;, teko labai nenoromis 
apleisti tą žavingą slėptuvę su 
jos nepaprastai maloniais šei
mininkais, tą aukštų juodžalių 
me<lžių siena apsuptą, jau nušie
nauti .spėtą aikštę, tuos nuo gau
sių vaisių mėlynuojančius tris 
slyvų medžius, vešliai pasigavu
sias augti jaunas eglaites ir dyg
ti norinčius, tik dar lietaus lau
kiančius grybus ...

Garpe dieni, sakydavo išmin
tingi romėnai, nes kiekviena die
na turi vakarą. J. Pr.
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Kudirka. Ir kalbėjo apie savo 
nelaimingojo krašto nedalią, apie 
persiritusi per Lietuvos žemę ka
ro volą, apie okupacijos pasikei
timus, apie pasikeitimą persekio
tojų ir okupantų, kalbėjo apie 
nekaltų žmonių išsiuntimus į Si
birą, apie draugus—priešsovieti- 
nius partizanus, apie jų kūnus, su 
verstus krūvomis Lietuvos mies
tų ir miestelių rinkose, apie ba
dą lietuviškuose ūkiuose, pavers
tuose kolchozais, apie visišką be
teisę, primenančią Lietuvos ne
laisvę prieš šimtą metų...

(b. d.) ; J. Pr-

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE 
__________________ •___________________________________
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GEROS DOVANOS
šios knygos parduodamos dabar "Naujienose“ su 

didelėmis nuolaidomis:
□r. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________$3.00
Minkštais viršeliais tik _______________________  $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar

- tik __ _________ ____U_______L______________  $1.50
i - -i ■ ■ £ . . ■ ■ . • . ■ v —

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
money orderį

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILL.

>-...................................    , ' , 3-

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 $5,000, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

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

-- I--- —
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Negali parašyti tiesos apie savuosius
šių metų rugpiūčio 17 dieną Benius Pauliukevičius 

būtų minėjęs savo 75 metų sukaktį, jeigu jis nebūtų nu- 
.krypęs nuo visą gyvenimą trukusio mokytojo darbo. 
Pauliukevičius baigė mokytojų kursus, kelis metus mo 
kytojavo, baigė Marijampolės mokytojų seminariją ir 
rengėsi pradėti pamėgtą darbą, bet keli fanatikai įvėlė jį 
į politiką ir sugadino jauno ir judraus vyro gyvenimą.

Petras Kirijenka jau per 40 metų atidžiai seka lietu
vių komunistų veiklą ir laiku informuoja Maskvą apie vi
sus nukrypimus. Dabar Kirijenka jau yra paleistas at
sargom Jis įpareigotas rašyti atsiminimus. Kartas nuo 
karto jis dar ir laikraščiuose parašo vieną kitą atsimi- 
nimų pluoštelį. Kirijenka gerai pažino Pauliukevičių ir. 
Tiesoje parašė tokį straipsnį: “Kovotojas, žurnalistas, 
rašytojas: Minint B. Pauliukevičiaus gimimo 75-ąsias me
tines”.

Kirijenka Pauliukevičių pažino, su juo bendradar
biavo, bet tiesos apie buvusį mokytoją jis vis dėlto ne
drįso parašyti. Apie Pauliukevičių būtų galėjęs rašyti 
vienas kitas komunistas lietuvis, bet, matyt, ir jiems 
plunksta sulinksta, kai ją paima į rankas. Meškauskienė 
aprašė Pauliukevičių ekskursantą, bet ir jai trūko drąsos 
priminti paskutinius Pauliukevičiaus gyvenimo ir parti
nio darbo metus.

Vilniaus Tiesoje Kirijenka rašo apie Pauliukevičių:
“Šiandien, kai mintimis sugrįžti į praeitį, prieš 

akis iškyla brangūs veidai tų,, su kuriais teko dirbti, 
bendrauti, mokytis, kurie paliko gilų įspūdį visam 
gyvenimui. Vienas iš jų buvo Bonaventūras Pauliu
kevičius. Su juo pirmą kartą susitikau 1933 metais 
Minske, “Raudonojo artojo” redakcijoje. Dar prieš 
tai buvo girdėti daug gerų atsiliepimų apie jį, - skai
tyti jo apsakymus bei publicistinius straipsnius. 
Nuoširdumas, atvirumas, sugebėjimas įdomiai dės
tyti savo mintis — štai jam būdingi bruožai, dėl ku
rių galėjai po keleto susitikimų pamilti jį kaip žmo
gų, gerą bičiulį”. (Tiesa, 1971 m. rugpiūčio 17 d.,

Kiek toliau tame pačiame rašinėlyje Kirijenka rašo: 
“Į aktyvią komunistinę veiklą B. Pauliukevičius 

Įsijungė dar Marijampolėje. Nenutraukė jos ir Kau
ne. Kai 1926 m. .pradžioje Lietuvos komunistai pra
dėjo leisti legalų žurnalą “Skardas”, B. Pauliukevi
čius buvo paskirtas oficialiuoju jo redaktorium; 
Buržuazinė valdžia leidinį neužilgo uždarė, o redak
torių .patraukė atsakomybėn ir 1926 m. pavasarį 
uždarė į kalėjimą”. (Ten pat).

LIETUVIO NAŠLAIČIO 
NUOTYKIAI

Rašo LEONAS APOLIS — OPULSKIS [

16 i
Minėtus faktus turėdamas omenyje, aš 

pasižadėjau pirmai progai pasitaikius su
lietuvinti savo pavardę, ką ir padariau 
apsigyvenęs Amerikoje, pakeisdamas 
Opulskj į ApolĮ. Ar išmintingai pasielgiau, 
tai jau kitas dalykas. ij

MANO SANTYKIAI SU LATVIAIS
Su latviais mano santykiai vystėsi visai 

skirtingai, kitaip nei su lenkais, nors aš 
nemokėjau nei latviškai nei lenkiškai.

Pirmas latvis, kuris ištiesė man pagal-! 
bos ranka, buvo Ernestas Jansonas Mažei
kių miestelyje, nusisamdydamas mane pa
galbininku. Antras latvis — tai Jansono 
seserėnas, universiteto studentas. Jis pa
ragino mane stoti į Mažeikių prekybos mo
kyklą. Tretieji latviai — tai Mažeikių pre
kybos mokyklos inspektorius ir jos direk
torė ponia Marcinkevičienė; jie išsprendė" 
teigiamai mano priėmimą i mokyklą.

Ketvirtą kartą turėjau reikalų su lat
viais Maskvoje. Nė vienos mokyklos va
dovybė nenorėjo priimti mane į savo mo

KAZYS ŠKIRPĄ

FRONTAS R KOVOSn
: L 

L č

(Tęsinys)
Iš antros vėl pusės, atrodo, 

kad tikras dalykas, jog vokiečiai 
nelaukė tokio didelio iš rusų pu
sės pasipriešinimo, kokį sutiko 
ir turi nugalėti. Todėl milita- 

rinės operacijos užsitęsia. Tai 
gali paskatinti vokiečius revi
duoti ir savo nusistatymą paski
rų tautų atžvilgiu...

Užimtų Rytuose kraštų tvar
kymas pavestas žinomajam Al
fredui von Rosenbergui. Tuo 
tikslu prie Reicho vyriausybės 
sudaroma atskira ministerija, 
kuri spręs visas problemas, lie
čiančias Sov. Rusiją. Esą numa
tyta padalyti Sov. Rusiją į eilę 
generalgubernatūrų ar šiaip val
dymo provincijų. Jau minimi ir 
aukšti pareigūnai busimieji Sov. 
Rusijos dalių valdovai. Pabaltijo 
kraštams, kaip jau minėjau, nu
matytas Lohse. Didžiajai Rusi
jai valdyti esąs numatytas Koch,

dabartinis Rytų -Prūsijos gau
leiteris ir oberprecidentas. Uk
rainai esąs numatytas Kaufma- 
nas. Apie tai, kad būtų kas nu
matytas Gudijai, tuo tarpu dar 
nieko neteko girdėti. Kalbama, 
kad Gudijos iš viso nebebūsią. 
Taip pat nieko negirdėti ir apie 
tai, kaip bus*pasielgta su Kauka
zu. Visi minėtieji aukšti parei
gūnai priklausysią betarpiškai 
Rosenbergui. Taigi šis pastara
sis pasidarys lemiamų fakto
rium visoje vokiečių politikoje 
užimtuose buv. Sov. Rusijos kraš 
tuose. Tiesa, taip pat nieko ne
girdėti ir apie eventualumą, kad 
būtų sudaryta kokia nors Rusų 
vyriausybė. Atrodo, kad pir
miausia vokiečiai Viską, stengsis 
okupuoti. Tik po to, kai pano
rės, — imsis orgapizuoti atski
riems kraštams Vietines val
džias...

Baigdamas šį laišką, kuris jau 
ir taip išėjo labai ilgas, prašau

Tamstos telktis plačiau painfor-1 sugriebtas vieno vokiečių pa 
muoti ir mane iš savo pusės apie slėnio polieininko. be: Valiulę 
viską, kas dedasi 'Lietuvoje. To- Ina 
kios žinios yra reikalingos ne tik; žo 
man vienam, bet ir kitiems Lie-' 
tuvos pasiuntiniams užsieniuose,' 
su kuriais aš turiu neblogą ryšį. 
Ypač svarbu, kad būčiau apie 
viską painformuotos laiku. To
dėl padarykite viską, ką tik ga-: 
lite. IŠ savo pusės aš toliau: 
stengsiuos palaikyti su Jumis ry-t 
šį ir Jums parašyti, kai tik pa-! 
sitaikys bet kokia proga ar ją: 
pats sudarysiu... i

Linkėdamas Tamstai ir vi-!
siems kitiems Ministerių Tary-I 
bos nariams viso geriausio, lie
ku su aukšta pagarba. I

Jūsų (pas.) K. Škirpa’
PS. Priede siunčiu Tamstos 

orientacijai -nuorašą vieno Denk-* 
schrifto, kurį esu pasiuntęs Vo
kietijos sąjungininkų atstovams 
Berlyne supažindinti su dabar
tine Lietuvos padėtimi ir su mū
sų pageidavimais.

Paslėpęs savo užantyje šį 
svarbų laišką, A. Valiukėnas' 
perkirto “žaliąją sieną” aktyvis-1 
tams įprastu metodu ir, ją lai-i 
mingai .-palikęs užpakalyje su vi-; 
somis vokiečių pasienio sargy
bomis, pasileido .paskolintu dvi
račiu per kuone visą Žemaitiją 
Kauno link. Tai davė jam gerą* 
proga patirti krašto gyventojų* 
tikrąsias nuotaikas po tariamo5 
išlaisvinimo, kurias jam ne vie-: 
nas ‘lietuvis -ūkininkas, kur tik- 
Valįukėnas buvo stabtelėjęs at-* 
-sikvėpti, apibūdino maždaug tais 
pačiais žodžiais: “vienas oku
pantas išėjo, kitas atėjo”. Nors- 
„Laikinosios vyriausybės vokie- 
.Čiai tuomet dar nebuvo .suspė-. 
ję -nušalinti ;ir kraštą formaliai 
okupuoti, -bet lietuvis jau galė
jo ir be šių .fąktų nujausti, .į kur 
.vokiškieji vėjai pūtė bei ką jie 
’Lietuvai nešė.

■šis nepaprastasis.kurjeris, vy-‘ 
kęs tokiu neįprastu :keliu, su ne
įprasta susisiekimo priemone, 

"bet nepaprastai svarbia misija, 
pasiekė Kauną kaip tik tokiu 
metu, kada Laikinosios vyriau
sybės nariai rinkosi posėdžio ap
tarti padėtį, apie kurią buvau- 
ir aš rašęs savo aukščiau pa-' 
duotame laiške J. Ambrazevi
čiui, kaip mane pavadavusiam 
ministerio pirmininko pareigo
se. Kitaip sakant, A. Valiukė
nas, anot tos. patarlės, “iš trau-», 
kinio pateko stačiai į puotą”; 
Tai buvo tikrai laimingas suta-į 
pimas, kuris Įgalino LAF .ryši
ninką viską, kas jam buvo pa
vesta, referuoti visai Ministe- 
rių Tarybai, iš tikriausiojo šal
tinio patirti apie Vyriausybės 
to meto beviltišką padėtį ir apie 
jos nusistatymą akivaizdoje ar-j 
tėjusio iš nacių pusės jai pa
skutinio smūgio, kuris galėjo, 
įvykti kiekvienu momentu.

A. Valiukėnas grįžo iš Kau
no rugpiūčio .7 „d., laimingai „at
likęs kelionę ir savo svarbią mi
siją. Tiesa, perkirtęs “žaliąją 
sieną” dar kartą, turėjo inci-'

zabandininku, ju 
ų policininkui ge- 
io butelio, paliko 

(įvairių maisto 
i produktų, kuriuos nešėsi su sa

vim į Vokietiją, o pats su iport-j 
feliu, .prikištu svarbių raštų, iš
sinėrė iš policininko nagų. KyJ 
šium su 'tuo incidentu, teko nu
kentėti Ir man: netekau kelių 
svarų pupelių kavos ir siuntos 
su lietuviškom cigaretėmis, kuj 
riuos mano '-kovos .draugai >.LAF. 
vadovybėje Kaune siuntė man 
kaip dovanėlę. Tačiau įgalėjau 
pasidžiaugti, kad Valiukėnui pa
vyko išsipirkti tokia -pigia kai-: 
na ir atnešti iš Tėvynės tai, kas! 
buvo man svarbiausia įvai-« 
rios informacinės medžiagos

lead 'Reicho politinei 
idovybei tatai nepriimtinu vis- 
k I nekliudė šio tikslo

tapo per viena, buv. Lietuvos sau-

tas, jog Lietuvos suverenumo 
atkūrimas Vokietijos ano meto 
politinei vadovybei »buvo nepri
imtinas.

Atsakydamas į tą mano klau
simą, dr. Marquertas aiškino, 
jog jis ,ir kiti politiniai -patarė
jai, <lirbę ,vok. Karo vadovybė
je (OKWJ, .netikėjo, kad ano
mis žaibo greitumo karo įvykių 
aplinkybėmis galėtų lietuviams 
.pavykti -tautos sukilimą padary
ki. Bavę .manyta, kad LAF-to 
veikla tebūtų galėjusi privesti 
tik prie reikšmingesnių partiza- 

apie-padėtį krašte ū kelis :istori-HiHinės kovos veiksmų prieš >rusų 
nės .reikšmės dokumentus. Jie, 
deja, liudijo, jog rugpiūčio 5 dJ 
Laikinoji -Lietuvos vyriausybėj 
išsilaikiusi apie 6 savaites Lie
tuvos priekyje, tapo vokiečių: 
nušalinta nuo krašto .valdymo.

Kas prigavo?
' (Vietoj išvadų) ’

Kaip ^vairiomis .progomis šioj 
•rašinio puslapiuose jau .buvau, 
paryškinęs, vokiečių Karo vado-: 
'.vybę .buvau konkrečiai painfor-. 
•mavęs, >ir tą padaręs pakartoti-, 
nai, jog ‘lietuvių tautos sukili- 
masibuvo ruošiamas .atkurti Lie
tuva valstybės nepriklausomy-. 
bę -bei Jos -valstybinį -savarankis-, 
•kurną. .Iš .kitos pusės -be (teo-; 
retinių prielaidų yra aišku, jog 
sakytai vok. kariškai vadovybei 
turėjo būti geriau žinoma, kaip' 
man bei LAF-tui, jog šio pasta-* 
rojo siektas Lietuvos valstybės 
atkūrimo tikslas nesiderino pū 
hitlerinės Vokietijos politinės 
vadovybės planais Lietuvos at-,' 
žvilgiu. Todėl savaime peršasi 
klausimas, kaip .tai galėjo atsi
tikti, kad visą tą žinodama, vok? 
Karo vadovybė nesiėmė praktiš
kų žygių .sukliudyti LAF ryšius 
su pogrindžio .veikėjais „sp.vįetų, 
okupuotoje Lietuvoje ir .ragini-, 
molietuviųtautosruoštis-ir pra- 
vesti ginkluotą sukilimą Lietu
vos suverenumui atkurti, ypąsi-l 
naudoj us- - rusų-vokiečių -gink-* 
luoto konflikto proga. -5

Kad tą klausimą -sau -išaiški
nus, rugpiūčio mėn. 20 d„ staigi- 
neužilgo jau po .visų sUkiliminių; 
įvykių 4r -diplomatinio konflikto: 
su Reichu, buvau pakvietęs dr. 
Marquertą, vieną pMitinių pa-! 
tarėjų prie vok. Karo vadovy-l 
bės (0KW) Į papietauti su manim' 
vieno Berlyno didžiųjų viešbu
čių restorane netoli .nuo Lietu
vos Pasiuntinybės rūmų, kuriuos

Neilgai Pauliukevičius buvo uždarytas. ‘Neilgai jis 
ir tą “Skardą” redagavo. Pauliukevičius nesuredagavo 
nei vieno minėto žurnalo numerio. Tikrumoje “Skardo” 
redaktorium buvo Karolis Požėla. Jam jradėdąvo komu
nistų partijos centro komiteto narys Greifenbergeris, <o 
daugiausia straipsnių į “Skardą” prirašydavo .Minske 
tupėjęs Vincas Kapsukas. Pauliukevičius buvo tiktai 
“Skardo” atperkamuoju ožiu, bet ne -redaktorium. O 
-viso, Pauliukevičius Luvo iš prigimties mokytojas, -o -re 
žurnalistas. Jeigu Pauliukevičius būtų ką vertingesnio' 
žurnalistikoje parašęs, tai komunistai 'būtų ‘tūps straips
nius surinkę ir išleidę.

Po .perversmo Pauliukevičius atsidūrė (Rygoje, os 
iš ten komunistų partijos buvo perkeltas iį Vokietiją. 
Tuo .metu Karaliaučij e komunistai leido “Balsą’!. Pra
džioje Pauliukevičius rūpinosi “Balso” korektūromis ar 
ekspedicija, o vėliau ir pats pradėjo rašinėti-1938-metais 
Pauliukevičius buvo iškviestas į Maskvą. Jam'buvo pa
siūlyta ’vykti į Minską ir-tapti -ten leidžiamo “Raudono 
jo artojaus” redakcijos nariu. Meluoja Kirijenka, 'kai. 
sako, kad nudžiugo kvietimu vykti į .Minską. . Pauliuke
vičius kelias savaites abejojo, važiuoti į Rusiją, -ar neva
žiuoti. Savo abejones jis papasakojo tuo metu Karaliau
čiuje buvusiems lietuviams. Iš Minsko atėjęs . 'Viedrynai- 
čio laiškas įtikino Pauliukevičių, kad -verta į Minską va
žiuoti. Penkeris metus P auliuke vičįus. dirbo Mitiske. Jo 
gyvenimo pabaigą Kirijenka šitaip aprašo:

“Daug gerų planų >įr -sumanymų liko .neužbaigti.
Jis žuvo 1938 metais. B. Pauliukevičiaus ^— rašytojo 
ir žurnalisto, kritiko ir vertėj o 'darbai paliko gilų pėd
saką tuometinės lietuvių revoliucinės literatūros rai
doje.” (Ten pat.)
Nei Pauliukevičiaus žurnalistika, dlei jo kritikos 

straipsniai gilesnių pėdsakų jokioje literatūroje nepali
ko. Gilų pėdsaką kiekvieno komunisto .galvoje paliko 
1938 metų lapkričio 20 dieną, čekisto paleista'.kulka j Pau
liukevičiaus pakaušį. Komunistai .dar -ir šiandien nebeži
no, už ką Pauliukevičius buvo sušaudytas. Šisireikalas 
jiems toks nemalonus, kad jie, įminėdami'75-tas<ginlimo 
metines, neturi drąsos skaitytojams-pasakyti, kad ko
munistas Pauliukevičius buvo pačių komunistų nužudytas. * dentą. Vokietijos pusėje -buvo1 m as .Lietuvoje -paruošiamas jos

kyklą. Kreipiausi į latvių prekybos mo
kyklą, ir jie tuoj sudarė man sąlygas ir 
davė progą mokytis pas juos.

Penktą, šeštą ir septintą kartą, kai pa
galba vėl man buvo labai ūmai reikalinga 
— trys latviai išgelbėjo mane iš tos beveik 
katastrofiškos padėties. Atsidūręs Vladi
vostoke, niekur negalėjau gauti jokio dar
bo ir neturėjau vietos prisiglausti, o mano 
menki ištekliai ėjo visai prie pabaigos. 
Konsulas Christian Selliš pasamdė mane, 
kaip konsulato tarnautoją, suteikdamas' 
man galimybę išvažiuoti į užsienį. Apie 
tai dieną ir naktį svajojau ir troškau kaip 
žuvis vandens, jau 1915 metų rugpiūčio, 
kai Rusijos karinė vadovybė mobilizavo 
mane į savo kariuomenę Vilniuje.

Kai reikėjo man išsirūpinti užsienio> 
pasą, aš vėl kreipiausi j kitą latvį. Juo bu
vo p. Krastin, mano naujojo šeimininko 
draugas — studentas.

Ponas Krastin irgi turėjo draugą savo 
tautietį, kuris dirbo kaip gubernatoriaus 
padėjėjas. Tie du latviai sutvarkė mano 
užsienio paso reikalus. Ir kai dalykai pa
krypo blogojon pusėn (uosto komendan
tas sulaikė mane nuo išvažiavimo) p. Kras
tin dėjo visas pastangas, kad aš galėčiau 
išplaukti į Korėją be jokių tolimesnių kliū
čių.

Kai aš turėdavau -bet tkdkių tfeikalų su 
latviais, — visados (išeidavau laimėtoju.

VARGINGA (PRADŽIĄ AMERIKOJE

1921 m. liepos 9'd. aš atvykau į JAV per 
Japoniją ir (Kanadą. 1P0 -keleto mėginimų 
apsigyventi kituose miestuose, atvažiavau 
į Čikagą. Pas savo pusseserę ir svainį Sta
šaičius ihęvykau. Aš žinojau ir Įvertinau, 
kad juodu ir taip daugtpadėjo man pasko
lindami pinigų kelionei, bei parūpindami 
reikalingus dokumentus įvažiavimui. i

Aš nujaučiau, Lad dėl savo silpnos svei-, 
katos, kuri dar .labiau pablogėjo laike ka
ro metu pergyventų baisenybių, .nepritek
liaus ir badavimo, netinku sunkiems, ne
įprastiems dirbtuvių ^darbams. Nebuvo 
jokios .prasmės važiuoti į.Rochesterį, N. Y., 
>pas pp. Stašaičius, kuryie dirbo siuvykloje, 
nes vargu jieibūtų galėję.padėti man susi
rasti kokį .lengvesni darbą jų ?miestę. Ne
norėdamas apsunkinti-savo gerus giminai
čius naujais rūpesčiais, aš -išvykau Či
kagon.

APSIGYVENAU ČIKAGOJE
Galutinai pasilikąjį Čikagoje, čia nitu-1 

rėjau nei giminių, nfef draugų Ibei pažįsta
mų. Atvykau su tuščia kišene, be jokių 
diplomų, titulų, medalių ar portfelių. Či
tos mokyklos diplomą sunaikinau Sibire,"

karui kilus, lyg tai būtų ^buvusi’ 
Sov. Rusijos, o ne Lietuvos nuo-* 

. savybė. Ta jaroga .pastačiau 
Marquertui tiesų klausima, kuo 
paaiškina faktą, kad vok. Karo) 
vadovybė, žinodama, jog stlkili-

nes vistiek nebūčiau galėjęs juo pasinau
doti čia dėl skirtingo vardo ir,pavardės. t

Pirmieji trys metai buvo patys vargin-' 
giausi. Dirbau ilgas valandas, o atlygini
mas buvo visai menkas. Dažnai dirbda-l 
vau 'tik už pavalgymą >‘ir -nakvynę. Mater-1 
ialinė .padėtis dar daugiau buvo apsunkin
ta ta prasme, kad aš buvau Žemaičių Kul- 

■tūros Draugijos sekretorius ir korespon
dentas, ir vienas jos steigėjų, odaipgi SLA; 
ir Chicagos Lietuvių Draugijos narys. Ben
dradarbiavau lietuvių spaudoje ne tik; 
teikdamas žinias iš minėtos draugijos veik-, 
loss, bet ir rašinėdamas straipsnelius ki-' 
tais dienos klausimais. Dalyvavimas su-1 
sirinkimuose (važmos išlaidos), narfcr 
mokesčiai, Įvairios rinkliavos ir pašto -iš-1 
laidos laiškams sudarydavo nemažą pini-Į 
gų sumą, kurią turėdavau apmokėti iš sa-! 
vo menkų išteklių.

Visą tą sunkią naštą kantriai nešiau, 
ant savo pečių, nes buvau giliai Įsitikinęs,' 
kad dirbu naudingą visuomeninį darbą. I

DARBAS, MOKSLAS, GELEŽINĖ 
IŠTVERMĖ I (

Mųtiis visiems yra gerai žinoma, kad 
alkanas, suvargęs žmogus -yra nepajėgus..’ 
Todėl kiekvienas būtinai privalo mokytis,! 
lavintis, kad galėtų žmoniškiau ,pragyven-, 
ti. Tokį kelią pasirinkau ir aš — dirbau ir

4 — NAUJIENOS, CHICAGO $, ILL — THURSDAY, AUGUST 26, 1971

okupacinės kariuomenės dalinius 
Lietuvoje,‘kas pagelbėtų Reich s- 
twehrui ^greičiau pražygiuoti per 
jos iteritoriją žygyje prieš Sov. 
iRusiją. Kadangi lietuvių suki
limas ne ;tik ųvyko, bet ir .pil
nai pasisekė, ttai -dr. Marquertas 
padarė iš ’to .išvadą: “Matyti, 
LAF tūrėjo puikią .pogrindžio 
organizaciją’”

Jei dr. Marquerto reveliacija 
tikrai 'teisinga, tai -iš to seka, 
ijog ir {vok. (kariuomenės vado
vybėje būta -tendencijos mus 
prigauti. ‘Bet apsiskaičiavo: 
užuot .prigavę iLĄF-tą, prisiga- 
yp patys. ^Birželio 23.d. sukili
mas pasisekė visu 100% ne dėl 

‘to, jfcad LAF-tas būtų ypatingai 
gerbi susiorganizavęs, nors ir 
-tyrėjo -Visur -krašte vyrų pasiry
žusių aktyviai kovai už tautos 
didįjį idealą, bet pirmiausia dėl 
to, kad sovietinis režimas ir jo 
praktikuotas ’Lietuvoje raudo
nasis -komunistų (teroras verste 
vertė krašto gyventojus .grieb
tis ginklo ir vyti sovietinius įsi
brovėlius lauk iš Lietuvos.

.Kitas ano meto vokiečių poli
tikos baromėtras, -būtent dr. Be
tter Kleist, su kuriuo turėjau 
progos išsikalbėti 1942-m. sausio 

.30 .d. .pagarsėjusiame Berlyno 
gurmanų restorane “Horcher”, 
Martin Luther gatvėje, taigi taip 
pat- prie stiklo gero vyno ir 
-prancūziško konjako, aiškino 
man, -jog'buvusi iš vok. Karo va- 

,;dovybės (;(OKW) pusės padary
ta stambi-klaida, kad pėrtoli už
siangažavo politikos ^srityje su 

[’ LAF-tu, prieš tai neužsitikrinu- 
>si !tam reikalingo aukščiausios 
'Reicho politinės -vadovybės, tai
gi paties 'Hitlerio, -sutikimo. Ga- ■ 
dutinis politinis planas Rytuo
se užimtiems kraštams buvęs 
priimtas ’tjk rusų-vokiečių ka
rui .jau prasidėjus. Jis buvo iš
dėstytas vadinamojoje “Blaues 
Būchlein” ((Mėlynoji knygutė). 
Jo-pagrindinė tezė buvo: pirma 

>užimti Sovietų teritoriją ir viską 
eksploatuoti, nieko niekam -iš 
anksto nepažadantpolitlkos plot
mėje. Apie Pabaltijo ikraštus 
sakytoje knygutėje buvę užsi-

:(NpkeIta;Įc5 psl.)

mokiausi. Nors pasirinktas kėlias buvo be 
gąlo sunkus ir .vargingas, bet nenustojau 
vilties susilaukti šviesesnio rytojaus. 1924 
metų rudenį Įstojau į Haven jpradžios mo- 
kyklą nuaugusiems, ir astuonių įmetu kur
są baigiau per vienerius mokslo metus. 
1925 pietų .birželio 26 dieną,gavau tpirmą 
diplomą Amerikoje.

’Taiibuvodik pra'džia mano darbo, užsi
mojimo-ir pasiryžimo siekti profesijos.

1925 metais birželio mėnesį pradėjau ; 
dirbti -Liberty 'Pharmacy —vaistinėje, Ci
cero, .Illinois. Ten-išdirbau 29 .metus, .po 
10 valandų ir daugiau per dieną, gauda
mas tik dvi dienas ^per mėnesį poilsiui. Be 
to dar kasdien užtrukdavau po dvi valan
das kelionėje Į darbą ir atgal per 17 metų. 

•’Gerą dalį laiko pašvęsdavau mokslui, gi 
poilsiui'likdavo po’6 — 7 valandas paroje.

Nuolat birbdamas pilną laiką ir kant- 
•riai, nepaprastu ryžtu :mokydamasis lais
vu laiku per 26 metus su pertraukomis 
(dėt sveikatos turėjau lbent kelius kartus 
nutraukti savo .mokslą), įsigijau Illinojaus 
valstijoje provizoriaus ‘ir fizinės terapijos 
•licencijas. .

Pabaiga

Skaitykite ir platinkite 
‘Dienrašti “N a u j i e n a



DR. ANNA BAUŪNAS 
AKIŲ.* AUSŲ, NOSIES 

ir gerkles ligos 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.; P Respect 8-3229
Kezid. teief.: WAlbrook 5-5076

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

R«* teL 239-4683

DR. n. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatauiepu, saamninu 3i-±-eui2

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. BOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8" 
tiKiai antraauemais ir penktadieniais 
Trecia d, ir sekmad. oiisas uždarytas.

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpuhlic 7-7868

M. C L BOBELIS
IR

DR. B. B. SETON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit- St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS
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I mnkas Motiejus 5820 SI
Maplewood, tel. Pft 64/710; Vicepir
mininkė Janina Bartkus, 6919 So. 
Artesian, tel. 476-Ubdb, Nutarimų 
raštininke Ifigenija Sirungys, 712^ 
S. Kocxwell bu, leL 416-6174; IV 
nansų sekretore Ragę PlatkaiMidenė, 
4U19 So. Kocicweil St., tel. LA 3-0633, < 
Kasininkas Bronius Bartkus, 6919 S. Į 
Artesian. leL 476-<X>86. — Susirinki- 
mai įvyksta kiekvieno mėnesio tre-Į 
čią sekmadieng 2:uU vaL popiet 
ponų Bartkų namuose, 6919 So. 
Artesian.

9-TO WARD0 LIETUVIŲ DEMOKRA
TŲ KLUBO VALDYBA 1971 METAMS

— Pirmininkas J uozas Skeivys, 
6601 So. Artesian Ave., teL PR 
8-6536; Vicepirm. Alfonse Spiečius, 
51 West 103 SL, tel. WA 8-5487; 
Vicepirm. Bessie Sucilla, 741 West 
123 St., tel. PU 5-3990; Kasininkas 
Frank Puodžiukas, 10dz2 So. Wabash 

. Ave., teL CO 4-2^67; finansų sekre
torius Kazys Rubinas, 10153 So. 
Perry, teL PU 5-8389, Protokolų 
sekret. Anna Labžendis, 10826 So. 
Wabash; Kasos Globėjas Valter 
Stulpinas, 23 E. 112 Place; Kasos 
Globėja Zofija Babelis, 10839 So. 
State SL, Trusty Juozas Skeivys, 
6601 So. Artesian Ave.’ Trusty Ka
zys Rubinas, 10753 So. Perry Ave.; 
Trusty Frank Puodžiukas, 10822 So. 
Wabash Ave.; Maršalka Kazy* Gi- 
rulis, 10850 So. Edbrooke Ave.; Re
vizijos komisija — Petronėlė Pec- 
kaitis ir Zofija Bubelis. — Klubo 
susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
trečią ketvirtadienį, 7:00 vai. vak. 
parapijos svetainei, 108 St. ir S; 
Šute St.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SOKOtoN, 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5<h9 

Rrzid.; 388-2233
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir keevirtad. 1—7 vaL, 
autraa., penxtadieuI nuo i-—o, uec. 

ir sesiao. uxuii susitarus.

Rez.: GI 8-08/3

DR. W. E1S1N - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. KedZie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skammnti Mi 3-0UO1.

LIETUVIŲ. MOTERŲ DRAUGUOS 
"APŠVIETA” VALDYBA 1971 ME
TAMS — Pirm. Stella Kaulakis, 3247

So. Emerald Ave., tel. 225-3016; vi
cepirm. — Aldona Olis, 3439 West 
73 St, teL 925-9546; Nutarimų rast. 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave., tel. 927-8660; Finansų rast. 
Joanna Zeivis, 3251 So. Green St., 
teL 842-7838; iždo globėja Frances 
lančius, 2451 W. 46 St, teL 927-2197;

GRAD1NSKAS

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844'WEST 63rd STREET'
OFISO VALANDOS: 

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

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rėzid. telef.: GArden 3-7278

Ofiso tolu HE 4-1818 arba RE 7r97Q0 
Remdenci i os; PR 6-9801 . <

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo S7 iki 12 vak 
_____ Trečiadieniais uždaryta.______

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
' 2611 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

Tikrina airis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

VaL pagal susitarimą Uždaryta treč.

PASKUTINĖ
. PROGA:

VĖSINTUVAI SU
DVIGUBA NUOLAIDA

2512 W. 47 SY. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETU VII 

» ---- ■ ■ —■----- i—i/

MOVI»G
Apdraustas perkraustymas * 

. iš įvairi ^ atstūmę. • .
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
* TeIu * F Rentier 6-1882/ :

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

Wagaer, 3238 So. Green SL, telef. 
927-oo39; izdiniDKė Anastazija Va- 
Seunixnnke Adeia čupnnskas, 32271 
bo. Emerald Ave^ Uh. 842-3148. —I 
Susini n ki mai įvyksta kiekvienų' me
nesio antrą sei manierų 1:UU vai. po 
pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133 so. 
Haistea Si. įvaręs priimamos nuu ' 
16 iki 65 m^tų

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAL-| 
DYba 19/1 MILIAMS — Pirmininkas' 

Josepn Skeivys, buul So. Artesian. 
Ave., tel. i i<m>o36; Vicepirmininkas į 
Frank radziukas, 10822 so. Wanasbj 
Ave., ten zo4-2^o7; Mutanmų rast.] 
Koze Didzgaiviene, 3dUd So. Union* 
Ave_ tec 9Z/-boou; finansų rase. | 
Bernice Žemgalis, 25do W. 42 St., Į 
tel. B4/-26/9; izao globėjas Judus 
Kūmas, oouZ So. Noroica Ave., tel. 
5d6-lb92; Kasininkas Jonn Diaigal- 
vis, 3ou8 so. Union Ave., teief. 
92/-86OU; Korespondentas Josepn 
Skeivys, 6601 So. Artesian Ave., teL 
778-6036. — Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio trecią trečiame-! 
ng 7:3U vai. vak., Hollywood svetai
nei, 2417 W. 43 St. .Kariai priima
mi nuo 16 nd o8 metų.

LIETUVIŲ ŽAGAREsTkLUBO VAD- 
DYba 19/r M&TAMS — nrmininkas 

Paul Masilioms, *b36 So. Keating 
Ave., teL odo-5611; Vicepirminin
kas John Diozgaivis, 38ud bo. Union 
Avė., teL 927-oo6u; Nutarimų rast. 
Joseph Keturakis, 4436 So. Caliror- 
ma Avė., teL 523-zo53; Finansų 
rast. Herman Danta, 44uo So. Wash
tenaw Ave., teL 847-2/74; Kontroles 
rast. Rože Diozgaiviene, 36U8 So. 
Union Avė., teL 927-»bU; iždininkė 
Adeną Šankus, 2oz0 W. 68 SL, teL 
476-6399; Korespondentas Amanas 
Jusas, 2U30 W. 23 SL, teL 927-8989; 
r— Klubo susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio ketvirtą sekmadienį, 
1:00 vaL popiet Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St. Nariai priima
mi nuo 16 iki 50 metų.

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBO VALDYBA 1971 METAMS —

Pirmininkė Esiella McNamee, 6151 
So. Spaulding., teL 434-4936; Vice
pirmininkas Matt Povilaitis, 7050 S. 
Maplewood Ave., teL 434-026/; Nu
tarimų rast. ( Rože Lidzgalviene. 
3808 So. Union Ave., teL 9Z7-8660; 
Jlnansu rast. Bernice Žemgalis, 
253o W. 42 St., teL 847-2879; Kon
trolės rast. Josephine Masilioms. 
4636 So. Keating Ave., teL 585-5611; 
Kasos globėjas Joseph Mikšis, 7251 
S. Francisco Ave., tel. 778-1740; 
Kasininkas John Didzgalvis, 3808 S. 
Union Avė., teL 927-8660;' Maršalka 
Paul Masilioms, 4636 So. Keating 
Ave., tel. 585-5611; Korespondentas 
Estelle McNamee, 6151 So. Spaul
ding, teL 434-4936. —Susirinkimai 
įvyksta kas kiekvieno mėnesio tre
čią sekmadieni, 1:00 vaL popiet Hol
lywood svetainėj, 2417 W. 43 St. 
Nariai yra priimami nuo 16 iki 55 
metu,

CfflCAGOSLIETUVIŲ SUVALKIEČIŲ 
DRAUGUOS VALDYBA 1971 ME
TAMS — Pirmininkas Leonas Vasilia- 

vas, 7020 So. Rockwell St, telef. 
737-2689; Vicepirmininkas Jonas 

T Jonikas,- 7058 So. Fairfield Ave., 
tel. RE 7-0017; Nutarimų sekretorė 
Eugenija Strungys, 7129 So. Rock
well St., tel. 476-6174; -Finansų raš
tininkas Kazys Ulevičius, 7523 W. 
62 PI., tel. 458«45; Turto globėja 
Ona švirmickienė, 66Ū1 So. Whipple 
Ave., tel. 434-0290; Kasininkas ir 
Korespondentas Antanas Gintneris, 
3221 W. 61 St., teL -436-1691, Mar
šalka Jonas Šapelis; 7029 So. Arte
sian, tel. GR 6-4973. — Susirinkimai 
įvyksta kiekvieną ketvirta mėnesio 
penktadieni 8 vai. vak; Hollywood 
Inn svetainėj, 2417 W. 43rd St.

GOb VAL43XMA X MM AMb: Pinai- 
ninkė — Marie Zolpieae, 3554 So. 
Halsied SL, tek YA 7-^76; Vicepirm. 
— Adetiae Gedvile, 3352 So. Lowe 
Ave.; Nutarimų, rast. — Esteita 
McNamee, 6154 So. Spaulding, teL 
4344936; FUMUtsų rast. Anna 
Guss, 3153 So. Halsted St.; Kasos 
Globėja — Stella Zigmont, 930 W. 
35th FL; Kasininke — Rože Didž- 
g ai vlene, 3808 Su. Union Avė., teL 
Y A 7-8660; Seinų mukę — Adella 
Cubrinskiene, 3227 So. Emerald 
Ave. — Susartnkimai Įvyksta pirmą 
sekmadienį kiekvieno menesio Lie
tuvių Auditorijos mažojoj salėj, 
3133 So. Halsted Street 1 vaL po 
pietų.

LIETUVIŲ BBIGBTON PARKO MO
TERŲ KLUBO 1971 METŲ VALDY
BA: Pirmininkė — Mary Naberieza, 

5723 So. Richmond SU, telefonas 
PR 85817; Vicepirm. — Julia Sa- 
causkas, 7222 So. Kicnmona Street, 
teL HE 4-7174; Nutarimų rast. — 
Esiella McNamee, 6151 So. Spaul
ding, teL 4344936; Finansų rast. 
— Bernice Žemgalis, 2535 W. 42nd | 
St, tel. VI 7-2879; Kasos globėja 
— Anna Klimas, 7240 So. Fairtieid, 
teL 7374888; Kasininkė — Helen 
Vengeliauskienė, 4500 So. Talman 
Ave., teL VI 7-6743; Koresponden
tė — Estella McNamee, blol So. 
Spaulding, teL 4344936. — Susirin
kimai įvyksta pirmą mėnesio ket
virtadienį Talman svetainėj, 4500 
So. Talman Avė 8 vai. vak.

ERŽVILKO KLUBO VALDYBA 1971 
METAMS: Pirmininkas — Benedik

tas Jurėnas, 4720 So. Hamlin Ave., 
teL LA 3-8897; Vicepirmininkas — 
Antanas Jusas, 2247 So. Oakley 
Ave., teL 927-8989; Nutarimų rast. 
— Estella McNamee, 6151 So. Spaul
ding, telef. 4344936; Finansų rast 
— Bernice žemgalis, 2535 W. 42nd 
St./teL 847-2879; Iždininkė — He
len Vengeliauskienė, 4500 So. Tal
man Ave., teL VI 7-6743; Korespon
dentas — Antanas Jusas, 2247 So. 
Oakley Ave., teL 927-8989. — Susi
rinkimai įvyksta kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienį, 8 vaL vak. Tal
man Svetainėj 4500 So. Talman 
Ave., Chicago, UI. 60632.

DARBŠTŪS VYRAI
— Tai .tavasis kur, kūma?
— Nuėjo atsipagirioti. 0 ta

vasis ?
— Atsipagiriojo ir sėdo vėl 

gerti.

SusirinkiinŲ ir parengimu

PRANEŠIMAI
★

— Upytės Draugiško Klubo pikni
kas įvyks rugpiūčio 29 dieną, sekma
dienį, Kays darže (buvusiam Leppos), 
8200 So. Kean Ave. Pradžia 12 vaL 
Šokiams gros geras George Joniko or
kestras. Bus visokių gėrimų ir vai
šių, taipgi gerų ir gražių dovanėlių 
laimingiems. Upytiečiai kviečia visus 
narius ir svečius u šį linksmą pikniką. 
Lauksime jūsų ątsilankymo.

Valdyba ir Komisija

uit ta A i t) V HJ—
(Atkelta ii 4 psl.)

minta tik vienu sakiniu, maž
daug sekančio turinio: “Es ist 
nicht ausgesčhlossen, dass von 
diesem Gesamtplan es notwen- 
dig wird, fur die baltischen 
IJinder einige Abueichungen zu 
machen”.

Priėmus tokį šablonišką pla
ną be to faktiškai visai nė neiš
sprendžiantį Lietuvos klausimo, 
mano nuveiktas darbas santy
kiuose su vok. Karo vadovybe, 
dr. Kleisto pasakymu, buvęs ap
versta aukštyn kojomis. Išėję 
taip, kad kiek lietuvių tautos 
sukilimas atnešęs didelės naudos 
militariniu požiūriu, tiek jis pa
daręs Reichui didelės politinės 
žalos, ši pastaroji nusvėrusi 
pirmąją. Iš čia — dr. Kleisto 
tvirtinimu — ir visi tie sunku
mai, kurių kilo man po įvyku
sio Lietuvoje tautos sukilimo, 
nors vokiečiai esą ir neturį man 
ką prikišti bei mane už ką pa
kaltinti.

Pasinaudodamas mudviejų 
prieteliško pasikalbėjimo proga, 
dr. Kleistas, kuris ir pats tada 
jau buvo konflikte su Gestapo, 
aiškino man, jog jis iš pat pra
džios nepritaręs Reicho politi
kos linijai niekam nieko iš anks
to nežadėti. Jis buvęs užtai, kad, 
paskelbiant Rusijai karą, reikė
jo buvo pažadėti sovietų paveržė
toms tautoms išlaisvinimą, kad 
jas suinteresuotų dėtis su Vo
kietija bendro visiems bolševi
kinio priešo nugalėjimui, o ne 
jas, kaip ir pačių rusų gyvena
mus plotus, tik okupuoti ir eks
ploatuoti viską Vokietijos karo 
reikalams. Padarius pradinę 
klaidą, viskas esą buvę pagadin
ta ir nežinia kada ir kuo karas su 
Sov. Rusija galėtų pasibaigti. 
Jei — sakė dr. Kleistas — to
kia klaida nebūtų buvusi pa
daryta, tai, jo nuomone, vokie
čių armijos- nebūtų įstrigusios 
ties Maskva ir gal jau stovėtų 
prie Uralo kalnų!...

(Pabaiga)

• Nežinojimas yra pati sun
kiausia iš visų bausmių.

A. Durnas

SOPHIE BARČUS
. RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš-W0PA, 
1490 kih k. M;

L. K. KŪRĖJŲ SAVANORIŲ ČIKA
GOS V. D” ’SKYRIAUS VALDYBA 
1971 METAMS — Pirmininkas A.

Juodka, Sekretorius B. Raziūnas, 
Kasininkas V. Markevičius. Visais 
reikalais kreiptis Į pirmininką ad
resu: 5623 So. Paulina St., Chicago 
Illinois 60636.

DR. LEONAS SHBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso teief.: 776-2880 
Naujas rez. telef.: 448-5545

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma
- dienio iki penktadienio 11—12 

vaL ryto. — šeštadieni ir sek-: 
madienį nuo 8:30 iki 9:30. vaL,

- ryto.

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

CHICAGO. ILL 60629
t ' . . _ a

T!VAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehlll 6-23454

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
, IKSTV AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. P. STRIMAITIS
* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendri praktika ir~ chirurgija" 
Ofisas-2750 West 71 st St.

Tel.: 925-8296
Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 

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

uždaryta.
Rez. f L: WA 5-3099

DR; VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
chirurgas 

t 2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef/ HEmiock 4-2123 
Rerid. teleC. Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6105

P. ŠILEIKIS, 0. P.
M ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ba> 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

* (Arch Supports) ir t. t
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd Sh, Chicago, III. 60629 

Telef.: P Respect 6-5084
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JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR KUU 
TŪROS KLUBO VALDYBA 1971 ME
TAMS — Pirmininkė Julija Sadauskas, 

7222 So. Richmond St., tel. HE 
4-7174; Vicepirmininkė Helen Ven- 
geliauskas, 4500 So. Talman Ave., 
teL VI 7-6743; Nutarimų raštininkė 
Antoinette Kalys, 4521 So. Wash
tenaw Ave., telef. VI 7-0880; Fi
nansų raštinnikė Bernice žem- 
gulisf 2535 W. 42nd St., telef. 
VI 7-2879; Iždo kontrolės raštinin
kė Anna Klimas, 7240 So. Fairfield 
Ave., tel. 737-4888; Iždininkė Valeri
ja Samuolis, 7216 So. Richmond St., 
teL GR 6-1996; A. Jusas — kores
pondentas. — Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio pirmą antradie
ni, 8 vai. vak. Talman salėje, 4500 
So. Talman Avė.

CHICAGOS NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR 
PAVIENIŲ DRAUGIŠKO KLUBO 
VALDYBA 1971 METAMS. — Pirmi

ninkė Mary Neberieza. 5724 So. 
Richmond St., tel. PR 8-5817; Vi
cepirmininkė Julia Sačauskas, 7222 
So. .Richmond St, teL HE 4-7174; 
Nutarimų raštininkė Mary Urbelis, 
6631 So. Hoyne Ave., tel. RE 7-5813; 
Finansų raštininkė Anna Condux, 
7132 So. Millard Ave., tel. 581-4133; 
Iždo kontrolės raštininkas Kaspa
ras Kriščiūnas, 3171 W. 84th PI.; 
Iždininkas Jonas Jonikas, 7058 So. 
Fairfield Ave., tel. RE 7-0017; Mar
šalka Justinas Žemaitis. 629 W. 18 
St; 'Korespondentas A. Jusas, 2030 
W. 23rd St., tel. YA 7-8989. — Su
sirinkimai įvyksta kiekvieno mėne
sio antrą penktadieni 8 vai. vakare 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St.

UPYTĖS KLUBO VALDYBA 1971 
METAMS — Pirmininkė Ona Condux.

7132 So. Millard Ave., tel. 5814133: 
Vicepirmininkas Jonas Šulcą. 3933 
So. Rockwell St., tel. YA 7-7893; 
Finansų raštininke Bernice žemgu
liu 2535 W. 42nd St., tel. VI 7-2879: 
Kasininkė Mary Radzukėnas, 6804 
So. Artesian Ave., tel. HE 44380; 
Nutarimų raštininkė Antoinette Ka
lys, 4521 So. Washtenaw Ave., tel. 
VI 7-0880; Maršalka Antanas Radžiu 
kėnas. 6804 So. Ariėsiąų Av<? ;tel. 
HE 44380; Korespondentė — Ona 
Condux, 7132 So. Millard Ave., tel. 
5814133. — Klubo susirinldmai 
įvyksta kiekvieno mėnesio pirmą 
penktadienį Talman svetainėj, 45001 
So. Talman Avė; Pradžia 7;30 vai.’ 
vak.

- ž JONUI DIDŽGALVIUI
■ - {mirus,
jo žmonai ROŽEI, posūniui KAZIMIERUI 
BARAUSKUI ir jo šeimai ir visiems gi
minėms reiškiame gilią užuojautą ir Jcar- 

< tu- liūdime

Lietuvių Moterų Piliečių Lygos 
valdyba ir narės

JONAS DIDŽGALVIS
Gyv. 3808 So. Union Avė.

Mirė 1971 m. rugpiūčio 23 dieną, 5:20 vai. popiet, sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kamajų vai., Salų parap., Gudžiūnų kaime.

Amerikęje išgyveno 45 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Rozalija (Rumbinaitė), posūnis Kazimie- 

. ras Barauskas, marti Dolores, 3 anūkai — Diane, Casimir ir John, 4 
seserys — Veronika Keršulis, Anelė Gribas, Pranciška Zieza ir Do- 
rothy< Naureckas su šeimomis, du pusbroliai — Antanas Baleišas su 
šeima, gyv. Rochester, N. Y. ir Jurgis Baleišas su šeima, gyv. Kana
doje, 2 pusseserės — Julija Vaitekūnas su šeima, gyv. Kanadoje ir 
Julija Kreigeris, gyv. Rochester, N. Y.

Lietuvoje liko uošvienė Rozalija Rumbinienė, švogerka Salomėja 
Stasiulienė su šeima, švogeris Karlis Rumbinas su šeima ir kiti gimi
nės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Amerikos Lietuvių Piliečių, žemaičių Kultūros, žaga- 
riečių Klubams, Lietuvių Suvalkiečių draugijai ir Bridgeporto Namų 
Savininkų Draugijai.

TreciadienL 3 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Jurgio F. Rudmino 
koplyčioje, 3319 So. Lituanica Avė.

Penktadieni, rugpiūčio 27 dieną 8:45 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į.Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Jono Didžgalvio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. ' f Į

' ; 1 Nuliūdę lieka:
Žmona ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Jurgis F. Rudminas. TeL Y A 7-1138.
*flWIIIĮ|l||ll!lIIIIIIIĮIiiĮII _.. „ lWBmi!IILIillllllllliĮlllllllil!LILiii H.L L...I ..i Jl.l.. "f -.111H||.il.illliriį'Tn.lT../ HWill

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

: TeL: YArds 7-1741 -1742 11

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI-. 
MAS PIENĄ 
IR NAKTj 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

,DALYSE

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

----------------------- ■ *

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

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

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-19U

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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Andrejauskas artėja prie 90 metų
P. F. Adrejauskas, Marquet-įvažiavau į Vokietiją ir apsisto

ję Parko gyventojas h ilgame- jau Berlyne. Ten praleidau vir
tis Naujienų skaitytojas, užėjęs!nerius metus. Berlyno prieinie- 
į Nauienas prenumeratos mokė- styje buvau gavęs darbo — stik
lę pradėjo pasakoti apie 18-tųjų'lus pūčiau. Darbas nesunkus ir 
apylinkę ir senas Chicagos lietu-Į įdomus. Pakabini virto stiklo, 
vių kolonijas bei jų gyventojus, papūti ir tūri gražių bonką. Aš 
Iš kalbų paaiškėjo, kad gyvas ir išpūsdavau įvairiausias bonkas. 
šnekus Andrejauskas jau artėja Vokiečiai norėjo, kad aš ir toliau 
prie 90 metų. Reikšmingas jo dirbčiau, bet man užėjo noras 

agimtadienis bus 1972 metų sau
sio 6 dieną. Tikimės, kad jis ir 
įvisa jo giminė gražiai šią su- 
3<aktĮ atšvęs.
4 Amerikon Andrejauskas at
važiavo 1907 melais. Visą laiką 
jis gyvena Chicagoje, todėl ją 
labai gerai pažįsta, čia jis pra
moko siuvėjo amato, žino gerai 
buvusias siuvyklas, lietuvius 
siuvėjus ir veiklesnius žmones. 
■Jis prisimena gerai Rypkevičių 
Br daugelį kitų siuvėjų.
» Savo laiku Andrejauskas gy
veno 18-toj kolonijoj, o dabar 
|jau gyvena Marquette Parke. 
yTuri savo namus. Sulaukęs 72 
.metų amžiaus, išėjo pensijon. 
j)abar gauna valstybės ir unijos 
pensijas, kurių pakanka duonai 
<r sviestui. Andrejauskas turi
2 dukteris ir 8 anūkus. Vienas 
jo anūkas turi net 2 vaistines. 
Jis pats gerai jaučiasi, gali vaik
ščioti ir važinėti. O kai sueina į 
pikniką ar koki paminėjimą, tai 
Andrejauskas dar pašoka gerą) 
polką, kaip jis jaunesnis būda
mas pašokdavo.

— Kas jums gyvenime labiau
siai patiko? — jis buvo pa
klaustas.

— Labiausiai man patiko va
žinėti po pasaulį, bet paskuti
niu metu mažai važinėju.

— Kada pradėjai važinėti po 
pasauli?
i — 1902 metais iš Lietuvos iš-

» ...... .................... i

I pasaulį pamatyti. Iš Vokietijos D 
išvažiavau į Braziliją, buvau: 
Urugvajuje, gyvenau Montevi-y 
deo mieste, kurį laiką praleidau > 
Paragvajuje. Ten išmokau kep
ti mėsą, gerti malę ir gyventi £ 
gauėo gyvenimą. Montevideo 
mieste tuo metu buvo daug lie- 
tuvių, bet dabar su jais nesusi-! , ........ ... . . Hines mokyklas. Ligi šiol jau vrarašinėju. Jeigu ir parašau ku- . . < s . . ., • , • , uzsirase 26 nauji klausytojai,riam senam draugui, tai neatsa-l . J
i, r i • ■ N Nauju studentu reg straena teko. Gal jau rašyti primiršo, o J - . « .

sis ligi mokslo metų pradžios. 
Dabar turiniais duomenimis, 
ateinančiais mokslo metais In
stitutą lankys 63 studentai. In
stituto tikslas — ruošti mokyto
jus lituanistinėms mokykloms. 
Instituto programa yra dvejų 
ir trejų metų. Išėję dvejų metų 
programų įsigyja pradinių lit. 
mokyklų mokytojo cenzą, o išė
jusiems trejų metų programą 
suteikiamas aukštesniosios lit. 
mokyklos mokytojo cenzas. Ta 
pati programa yra einama ir ne
akivaizdiniu (korespondenci- 
niu) būdu, šiuo dėstymo būdu 
gali pasinaudoti bet kame gy
venantieji. Į neakivaizdinį sky
rių priimami ir mažesnio išsi
lavinimo asmenys. Su jais ei
nama žemesnio lygio programa. 
Informacijos reikalu kreiptis 
šiuo adresu:

P. L.. INSTITUTAS, 
5620 So. Claremont Ave., 

Chicago, Ill. 60636.
TeL; 737-9131

(kasdien tarp 10 ir 12 vai. ryto)

nio amžiaus žmonių plunksna 
jau nebeklauso ... Dabar ir aš 
jiems jau neberašau.

— Kodėl išvažiavote iš namu?
— Dvi priežastys: nenorėjau 

caro kariuomenėje tarnauti ir 
norėjau laisvą pasaulį pamatyti. 
Gimiau Kuliuose, netoli Plun
gės. Kai pamačiau, kad jau ne
bėra išeities, turėsiu stoti komi- 
sijon, tai aš patraukiau Į vaka
rus ir nebegrįžau.

Andrejauskas artėja prie 90, 
Į bet jis neatrodo 90 metų vyru. 
Linkime jam ne tiktai 90 metų 
sukaktį gražiai atšvęsti, bet 
sveikam ir šimtinės sulaukti. 
Ji jau ne už kalnų.

Reporteris

PEDAGOGINIAME
LITUANISTIKOS INSTITUTE

darbas pradedamas rugsėjo 11 
dieną. Studentais priimami bai
gusieji aukštesniąsias lituanis-

Dr. KAZYS GRINIUS

1739 So. Halsted Street Chicago S, UI.

H tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
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.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

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

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

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

r

k

COSMOS PARCEIS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vasaros atostogų malonumai

TORNADAS
Chicagos miestas ir ypatin

gai jo šiaurvakarinis ir pietva
karinis priemiesčiai antradie
nio vakarą turėjo vieną smar
kesnių audrų su perkūnija, 
liūtimis ir tornado straubliais, 
kurie Naperville priemiestyje, 
per 30 mylių į pietvakarius 
nuo Chicagos, apgriovė dau
giau kaip 13 pastatų. Tornado 
straubliai buvo pastebėti ir 
prie Northbrook bei Lake Zu
rich.

Kai kuriose Chicagos vieto
se per trumpą laiką prilijo iki 
2 colių, o prie 130 gatvės ir St. 
Lawrence Avenue net 2.22 co
lių. Chicagos upės šiaurinėj 
šakoj vanduo pakilo 5 pėdo
mis ir užliejo daugelį žemes
niu vietų. 4. C.

Dvejose miesto vietose įgriu
vo gatvių grindinys: prie 4300 
South Cottage
Įgriuvo 18 pėdų gilumo duobė, 
o prie 2200 W. Warren Blvd, 
atsirado 5 pėdų platumo duo
bė.

Grove Avenue

TRUMPAI

— Elena Jomantienė, Gee
long. Australia, vra lietuviu 
radio valandos vedėja. Radio 
stotis yra stipri ir programą 
gali girdėti taip pat kitos Aus
tralijos lietuvių kolonijos.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

Small

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

WANTED FAST TYPIST
GENERAL OFFICE

Car necessary.
Good Company benefits.

office. Salary open.
Near O’Hare Field.

Cali 439-2290 REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žmn* — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISU INFORMACIJŲ, KREIPKITĖ2 ĮMARQUETTE PARKE parduodama 
Grocery krautuvė. Biznis išdirbtas. 

Pelnas didelis. Proga. Pigu. 
Tel. 778-6916

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vietos

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

— Dr. Jurgis Gimbutas ruo
šia spaudai monografijų apie 
prof. Steponų Kolupailų.

Los Angeles šv. Kazimie
ro parap. mokykloje-kasdien 
yra mokoma lituanistinių da
lykų. Veikia šeštadieninė litu 
aanistinė mokykla ir vaikų 
darželis. Užsiregistravus pa
kankamai kandidatų, gali bū
ti steigiama lietuvių kalbos 
klasė visai nemokantiems lie
tuviškai. Parapijos klebonas 
yra prel. J. Kučingis.

— A. Trasikis Santa Monica, 
Calif., yra vietos lituanistinės 
mokyklos vedėjas, y1

— Vanda Frankiene - Vaitke
vičienė parašė knygą “Užbur
tos Kanklės”. Joje yra legen
dos, padavimai ir pasakoji
mai apie Lietuvos vietoves, 
dievus, gamtą ii- žmones. .Ap
rašymai yra patrauklūs savo 
tematika ir lengvu stiliumi. 
Knyga iliustruota sės. M. Mer
cedes. Išleido Laiškai Lietu
viams.

— Atsisveikinirnas su ’a. .a 
Jonu Didžgalviu. daugelio Chi
cagos lietuvišku organizacijų 
nariu ir veikėju, bus ši ketvir
tadienį, rugpjūčio 27 d. 7 vai. 
vak. Jurgio F. Rudmino kop
lyčioje. 3319 So. Lituanica 
Avė. Juozas Skeivys organi
zuoja ir vadovauja šiam atsis
veikinimui, kviesdamas 'orga
nizacijų atstovus dalyvauti.

— Tadas Sparkis pasirūpino 
laivo papuošimu kuriuo praė
jusiame penktadienyje buvo 
atstovauta Lietuva Chicagos 
miesto vadovybės rengtame 
festivalyje — Venecijos nak
tys. Lietuviu dalvvavima suor- 
ganizavo JAV LB Vidurio va
karų (Chicagos) apygardos val
dyba. Laivu plaukė tautiniais 
rūbais pasipuošęs' mūsų jauni
mas. ' . ■

— JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos, o taip pat ir apylin 
kių valdybų pirmuoju rudens 
rūpesčiu yra mokinių sutelki
mas i lituanistines mokyklas ir 
taip pat solidarumo įnašų iš
rinkimas.
liktu nei vieno lietuviuko ne- 

C

lankančio
kyklos. ir nei vieno lietuvio so
lidarumo 
čio prie
darbo.

Siekiama, kad ne-

lituanistinės mo-

Įnašu neprisidedan- 
lietuvybės išlaikymo

— LB Vidurio vakarų apy
gardos lietuvių moksleivių pir
moji sporto šventė Įvyks tik 
mokslo metams prasidėjus rug

MICHIGAN VALSTIJOS
ŠIAURĖJE,

nepaprastai gražioje Irons apylinkėje, 
pensininkams ir vyresnio amžiaus 
žmonėms nuolatinė puiki VASAR
VIETĖ. Butas ir geras lietuviškas 
maistas tik už $275.00 mėnesiui. Gy
venamas apačioje, miegamieji viršuje. 
Puiki gamta, ežerai ir miškai, netoli 

bažnyčios, krautuvės, gydytojas.
* Telefonuoti 839-2771 

arba rašyti 
NAUJIENOS. Box 177.

1739 So. HALSTED STREET 
CHICAGO, ILL 60608

sėjo 18 — 19 dienomis Chica- 
goje Marquette Parke . Chica- 
gos ir apylinkių moksleiviai 
prašomi dabar lankyti šventei 
pasiruošimo 
rios vyksta 
trečiadieniais 
quette Parko 
Marquette Rd. 
vių.

treniruotes, ku- 
pirmadieniais ir 
6:30 y ai. Mar- 

stadione prie 
ir Kedzie gat-

— JAV LB 
apygardos valdybos sukviesta
me spaudos darbuotojų ir apy
gardos valdybos narių informa
ciniame pasitarime — konfe
rencijoje, rugpjūčio 18 d. pra
nešimus padarė Andrius Juš
kevičius švietimo reikalais, 
Zigmas žiupsnys apie moks
leivių sporto šventę, Jonas Ku 
čėnas Lituanus žurnalo klausi
mais ir Jonas Jasaitis apie arti
mos ateities apygardos valdy
bos uždavinius. Po pranešimų 
eilę klausimų iškėlė spaudos 
atstovai: 
Ramojus, 
Vaidelys,
vičienė, V. Šimkus ir kt. Spau
dos atstovai pageidavo, kad 
ateityje ilgesni pranešimai bū
tų pateikti raštu.

— Jonas Jasaitis LB Vidurio 
Vakarų apygardos valdybos 
pirmininkas praėjusiame sa
vaitgalyje lankėsi Dainavoje 
mokytojų studijų savaitės už
baigime. šiais metais moky- 
ojų studijų savaitėje mokyto

jų buvo daugiau nei praėju
siais metais. Ypatingai gražiai 
reiškėsi studijij savaitėje daly
vaująs jaunimas.

Vidurio Vakaru4

Vyt. Kąsniūnas, VI.
M. Valiukėnas, J.

J. Šlajus, Z. Juške-

DAŽAU NAMUS
B VTOAUS m LATRO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, Amhea, 
Chicago, III. 60632. TeL Y A 74980

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI;

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospeet 8-2233
65-TA IR KEDZIE —x 3 miegamų 

mūrinis. $23,500.
65-TA IR CAMPBELL — 5 miegamų 

mūrinis. $23.500.
43-ČIA IR CAMPBELL — 3 

mūrinis. $27,500.
46-TA IR ROCKWELL 

medinis. $27,500.
45-TA IR CAMPBELL

mūrinis. $39.500.
73-ČIA IR KEDZIE - 

ir 3 kambarių. $54,500.
Butu nuomavimas. Įvairūs draudimai 

BALYS BUDRAITIS

BUD'S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE, CHICAGO 

TEL. — 254-5551

4

butų

butų

hutų

2 po 5V2

5

MARQUETTE PARK AREA 
6 room brick, 2 baths, built in oven 
and range. Air conditioned, 
ished basement. 2 car garage.

BY OWNER

GR 6-0006

Fin-
Patio.

DOWNERS GROVE
BY OWNER 

bedrooms, fireplace, built-ins, 
2% car garage.

Close to CB & Q. $29,900.
964-4855

NORTHBROOK UPPER 30s
MOVE RIGHT IN!!

No chauffeuring in this “walk to 
everything” location. 3 bdrm, brick 
ranch. 1% baths; fireplace; bsmt.; 2 
car garage; wall' to wall carpeting: 
dranes; anpliances. Priced low’ for 
quick sale. Call owner. 272-3362.

7 ROOM HOUSE
Tiled ba., mod-kit. Full attic 
& basement. Large yard. No 
garage. Cement patio. Sale by 
owner. All that is required 
is $1,500 ’ 378-2281

6 ROOM BUNGALOW 
Sink and washtub in basement. 
House finished plasterboard.

Good location. Ų
A bargain at $20.000.

Call BE 8-8351

2%

PARK FOREST
Colonial 4 Bedroom House.
Baths. Family room, screened 

porch. 2 car Garage.
Large lot.

S4SQ00
Call 748-3208

EDGEBROOK — ST. MARY OF THE 
WOODS. 6 room. 3 bedroom, cabinet 
kitchen. Built in Hotpoint-Connertone 
appliances. New shag wall to wall 
carpeting. Recroom in basement with 
wet bar. 2 car garage. Underground 
sprinklers T ow tax*>s Marry extras.

7271 No. McWICKER. CHICAGO

A. & L. INSURANCE & REALTY

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

Call: Frank Zapolh 
W. 95th St 

GA

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-upe Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
Alvudo mėlyniautojai
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"NAUJIENOS“ KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanot 
visom* progoms-

3237 WES7 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai S4,00, minkšti — S3.00.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisvtnas 

7646 WEST 69th STREET 
T.I.; REpubllc 7-1941

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

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

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

- - -------___ _____ _ '. ■' '

ČIA DOLERIS SAUGUS
ŠVARUS dvieju butų mūras ir nau

jas garažas. Modernios virtuvės. 2 
įrengti kambariai sausam .beismante. 
Atskiri gazu šildymai. Brighton Par
ko centre— $26,800.

4 BUTŲ gražus mūras ir 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
_ §42 700.

PAVELDĖTAS didelis 5% kamba
rių mūras, moderni kabinetų virtuvė. 
Naujas gazo šildymas. Apie 405 lotas. 
2 auto garažas. Geležinė tvora. Arti 
mūsų ofiso.— S21,000. -

LIUKSUS 2 BUTŲ — 20 metų mū
ras. Radiant šildymas. Garažas. Pui- ‘ 
ki gatvė —blokas i pietus nuo parko. 
— $41.000.

SKLYPAS 305 su garažu prie Mar
quette Parko.— $10,500.

TVIRTI DU MŪRAI greta ant pla
taus sklypo duoda po $700 pajamų 
kas mėnesį. Centralinis alyva šildyj 
mas, daug priedų, maži taksai už 
abu '$47,900. Artima, patogi vieta.

KAIP NAUJAS 2 aukštų 8 butų 
mūras. $14,000 pa i amu metams. Da
bar pirksite už $76.600. * ‘'

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

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

Valdis Real Estate
7051 Sc. Washtenaw Ave.' RĖ 7-7200

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

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

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

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 būtai 
Brighton Parke. ' ?.

3 BŪTAI ir biznio patalpa Mar- / 
ąuete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta. .J <

2737 WEST 43 STREET-
CL 4-2390 ■' \

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

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $89.000.

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

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis, ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
Įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos Ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas. Marquette Parke. Tik 
$28.900.

Tel.: 471-0321

SHILLER PARK
3 or 4 bedroom house. Dining room, 
1% bath, beautifully paneled family 
room. Roman brick fireplace. Elec
tric-eye garage door. Air conditioning. 
Basement, many extras. Upper 30’s 

678-0210 or 421-7996 
Immediate occupancy.

RIVERSIDE
BY OWNER

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

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

442-9245

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus u perstatau senus ri- 
jų ruAlų namo ap^uayoio pečius Ir 
aiTMX>n<utioning į naujus ir senus na
mus. {rengiu vandens boilerius ir 
stogų anas ^gutters;. Darbas atlie- 
tarnas greit, sĄilnlngal ir garantuotu 

Apskaičiavimai oe m u Kamai.
Tunu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEAHNG & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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


