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Pakeitė savo politiką Amerikos dolerio atžvilgiu
TOKIJO. — Japonijos vyriausybė paskelbė, kad nuo šian

dien (šeštadienio) ji nebebandys palaikyti paritetą tarp dolerio 
ir jenos. Vadinasi, nebebandys palaikyti tų valiutų nustatytą 
santykį ir leis jenai (japonų valiutos vienetui) “plūduriuoti” pi
nigų rinkoje.

Kaip žinia, prezidento Nixo- 
no paskelbta! nauja ekonominė 
programa faktiškai nuvertino 
dolerį. Todėl dolerio santykis 
su kitomis valiutomis turėjo 
pasikeisti, jo vertė turėjo su
mažėti. Vakarų Europoje taip 
ir atsitiko: už dolerį mažiau be 
mokama frankų, markių, lirų 
ir 1.1. Tačiau Japonija vis sten
gėsi palaikyti paritetą, supirki- 
nėdama bilijonus dolerių ir mo
kėdama už juos tiek pat jenų, 
kaip ir seniau. O tai reiškia, jog 
ji dėjo visas pastangas, kad jos 
pinigai santykyje su doleriu ne- 
pabrangtų. Per pereitas dvi sa
vaites Japonijos centrinis ban
kas supirko keturis bilijonus 
dolerių. Tai vis buvo daroma 
tam, kad dolerio vertė nenu
kristu.

Dolerio vertės palaikymas 
Japonijai yra labai svarbus da-1 
lykas, nes nuo to priklauso jos 
prekyba su Amerika. Doleriui 
atpigus, aišku, turi pabrangti 
iš Japonijos importuojamos 
prekės, kuriomis yra tiesiog už
versta Amerika. Tuo pačiu me
tu Amerikos prekės-Japonijoje 
žymiai atpigs, nes- jenų vertė 
padidės. Vadinasi, už jenas bus 
galima daugiau Amerikos pre
kių nupirkti. O tai, savaime 
suprantama, atsilieps į preky
bą: Amerika galės daugiau sa
vo prekių parduoti Japonijai, o 
dėl. pabrangimo japonų prekių 
antplūdis gal kiek sumažės.

Japonijos pasiryžimas nepa
branginti. savo valiutos santy
kyje su doleriu buvo visai su
prantamas. Tačiau ji turėjo ka
pituliuoti ir leisti laisvai jenai 
“plūduriuoti” pinigu rinkoje. 
Kad dėl to “plūduriavimo” pa
brangs jena santykyje su dole
riu, nėra jokios abejonės. Klau
simas kyla — kaip daug pa
brangs? Jei .jenos vertė labai 
padidėtų, tai, kaip pareiškė 
Centrinio banko valdytojas, Ta- 
dashi Sasaki, bankas vėl pradės 
supirkinėti dolerius ir tuo būdu 
neleis dolerio vertei perdaug 
nukristi.

Panterų byla gali 
kaštuoti milijoną 
Cook apskrities kontrolie

riaus asistentas James Gaug
han sako, kad specialus prose- 
kutorius ir jo štabas Juodųjų 
Panterų byloje gali kaštuoti 
daugiau kaip milijoną dolerių.

Specialus kaltintojas Barna
bo F. Sears, jo keturių asisten
tų ir dviejų investigatorių al
gos per 9 mėnesius iki kovo 31 
dienos kaštavo $207,770.60. Iki 
kovo 31 d. byla slinko lėtai, bet 
po tos datos žymiai paspartėjo 
ir susikomplikavo ir bylai galo 
dar nematyti, pareiškė Gaug
han.

Spėjama, kad tas pats Sears 
bus paskirtas ir bylai prieš val
stijos gynėją Edward Hanra
han vesti, jei Hanrahan ir kiti 
bus patraukti teisman. Hanra
han, vienas jo padėjėjas ir 12 
policininkų yra kaltinami darę 
“obstrukcijas teisingumui”.

IŠ VISO PASALINA

NEW YORKAS. — Ameri
kos komunistų partija paskelbė 
nominuojanti 1972 metų rinki
mams savo kandidatu į prezi
dentus Gus Hali, per eilę metų 
esantį tos partijos general, sek
retorių, o į viceprezidentus 
Jarvis Tyner, komunistų “Jau
nų darbininkų išlaisvinimo ly
gos” pirmininką.

WASHINGTONAS. — Sen. 
Charles Percy, minoj aus sena
torius, telegrama pranešė savo 
ofisui, kad jis, jo žmona, sūnus 
Mark ir duktė Gail planuoja iš
skristi šio rugpiūčio 29 d. į Ry
tų Pakistaną (Bengaliją), o iš 
ten į Karachi ir Islamabadą, ‘ 
Vakarų Pakistane. Anksčiau 
sen. Teddy Kennedy norėjo ten 
skristi, bet jo Pakistanas neįsi
leido.

READING, Anglija. — Pa
vogta pusė tonos smarkios 
sprogstamosios medžiagos ge- 
hgnito ir 1,300 detonatorių. 
Manoma, kad sprogmenys yra 
pakeliui į šiaurės Airiją, kur 
juos vartoja Ulsterib teroristai 
bomboms. Sprogmenys buvę 
sukrauti vienoje farm oje, 35 
mylių atstume nuo Londono.

NEW YORKAS. — Rugpiū
čio 25 d. iš apartmentų dango
raižio 16 aukšto iššoko pro lan
gą ir užsimušė turtuolė, 79 
metų amžiaus Miss Margaret 
Chase, ilgus metus buvusi Vo
gue žurnalo socialinio skyriaus 
redaktorė.

CHICAGA. — Trafiko teis
mo pranešimu, žmonių užmuši
mu automobiliu nelaimėse Chi
cago je šiemet yra 21 nuošim
čiais mažiau kaip pernai buvo. 
Iki praeito šeštadienio Chica
go je užmuštas “tik” 161 žmo
gus, kai pernai per tą patį lai
ką buvo užmušti 203 žmonės.

MANILA, Filipinai. — Ko
munistų partizanai, pavartoda
mi granatsvaidžius ir sunkiuo
sius ginklus užpuolė kariuome
nės būstinę. Sunaikinę du ma
lūnsparnius bei sužeidę vieną 
kareivį, pabėgo savo du sužeis
tus narius pasiimdami drauge. 
Manoma, kad užpuolikai pri
klauso maoistu komunistų 
“naujai liaudies armijai”.

TEL AVTV. — Izraelio vi
daus reikalų ministeris Joseph 
Burg pasisakė pritariąs krašto 
apsaugos ministeriui Moshe 
Dayanui, kad Izraelis visose iš 
arabų atimtose srityse privalo 
skaityti save nuolatine, o ne 
laikina valdžia.

WASHINGTONAS. — Au
galų patologas Dr. Theodor 
Dieser ARS laboratorijose, 
Beltsville, atrado mažiausią 
virusą, ligų sukėlėją, kurs yra 
80 kartų mažesnis už ligi šiol 
žinomą patį mažiausiąjį. Jis sa
vo radinį pavadino Viroidu. Tai 
yra mikroskopinė nukleinės rū
gšties dulkelytė, neturinti jo
kios “odos”, kitaip vadinama 
mažiausia ribonukleininės rūg
šties molekulė. Ji sukelia bulvių 
ligą, bet atradėjas įtaria, kad ji 
gali ir vėžį sukelti.

New Yorke meras John Lindsay, iš respublikonu partijos perėjęs į demo
kratu partiją, atėjo į Bronx demc-kraty partijos skyrių ir įsirašė į parti
jos nariu eiles. Bronx demokratai labai patenkinti tokiu partijos nariu.

Per paskutinius keturis menesius Amerikos eksportas 
buvo mažesnis, negu importas

WASHINGTONAS. — Ką tik paskelbti duomenys rodo, jog 
liepos mėnesį Amerikos importas buvo didesnis, negu eksportas. 
Vadinasi, Amerika pardavė mažiau prekių užsieniui, negu iš ten 
pirko. Liepos mėnesį Amerikos eksportas siekė §3,490,000,000 
(už tiek buvo parduota užsieniui prekių ir suteikta patarnavi
mų), o importas — §3,800,000,000. Tokiu būdu susidarė pusėti
nas deficitas. Ir kas blogiausia, kad tas deficitas laipsniškai vis 
didėjo. Prasidėjo jis balandžio mėnesį.

Tas neigiamas prekybos ba
lansas ir buvo svarbiausią prie- 
žastis naujosios prezidento Ni- 
xono ekonominės politikos, at
seit, dolerio atpalaidavimo nuo 
aukso, algų ir kainų įšaldymo 
bei tarifo uždėjimo importuo
jamoms prekėms.

Ko manoma tuo atsiekti?

Dolerio atpalaidavimas nuo 
aukso faktiškai reiškė jo nupi- 
ginimą santykyje su kitomis 
valiutomis, kurių Amerikos 
manymu, vertė turėtų būti di
desnė. Kai, palyginus su dole
riu, kitų kraštų valiutos pakils, 
tai Amerikos prekės užsienyje 
atpigs, o užsienio prekės Ame
rikoje pabrangs. Prie to pa
brangimo dar žymiai turės pri
sidėti ir uždėjimas 10 nuošim
čių tarifo užsienio prekėms.

Visa tai, kaip manoma, turės 
paveikti Amerikos užsienio pre
kybą: būtent, turės padidinti 
Amerikos eksportą ir sumažinti 
jos importą. O tuo atveju pre
kybos balansas turės pakrypti 
į gerąją pusę. Vadinasi, Ameri
kos naudai.

ŽIURKIŲ INVAZIJA
Roma. Daugelis Romos gy

ventojų dabartiniu laiku atos
togauja pajūryje arba kalnuo
se. Kadangi jų namai pasiliko 
be priežiūros, tai prasidėjo į 
juos didelė žiurkių, skruzdė
lių bei kitų vabzdžių invazija.

Mieste visur matosi daugybė 
žiurkių ir skruzdėlių. Ir tai ne 
tik Romoje, bet ir kituose Ita
lijos miestuose, Aliarmingos 
žinios ateina ir iš Apeninų bei 
Alpių kalnų, kur atsirado ne
paprastai daug gyvačių. Jų 
esama, tiek daug, kaip niekad 
nebuvo praeityje. Ekspertai 
reiškia nuomonę, jog tai įvy
ko dėl to, kad vanagų, ežių ir 
kitų žvėrelių, mintančių nuo
dingomis gyvatėmia, žymiai 
sumažėjo dėl to, kad jų labai 
daug nušauna medžiotojai.

Keli Italijos miestai organi-

PanterųYiaušės 
Izraelio sostinėje > 

JERUZALE. — Praeitą pir
madienį čia įvyko riaušės, ku
rias sukėlė save bevadinanti 
“Juodųjų panterų” grupė, no
rėjusi “'išlieti tulžį” prieš Izra
elio premjerę Goldą Meir ir jos 
vyriausybę. Riaušėse nukentė
jo vienas “pantera” ir šeši po
licininkai, kurių trys yra rim
toje padėtyje.

“Juodieji panteros” turi seną 
pyktį prieš Rusijos ir Lenkijos 
kilimo žydų “kliką”, kuri saviš
kius proteguojanti, o ne Euro
pos kilmės izraelitus skriau
džianti. Mrs. Meir kaltinimus 
paneigė ir “panteras” subarė, 
patardama būti “gerais berniu
kais”.

Pirmadienį vienoje Jeruzalės 
aikštėje tie “geri berniukai”, 
susišaukę apie 1,200 klausyto
jų, pradėjo kurstančias kalbas 
ir viešai uždegė premjerės 
Meir portretą. Atskubėjęs 
vandens tankas pradėjo demon
strantus švirkšti šaltu žaliai 
dažytu vandeniu ir 60 šalmais 
apsimovusių policininkų buožė
mis siūbuodami pradėjo minią 
sklaidyti. Kokios rasinės kil
mės tie “panteros”, pranešime 
nepasakyta.

SAIGONAS. — Jau 30 va
landų praėjo nuo pirmosios ek
splozijos—, bet iki šiol dar ne
galima įeiti į JAV amunicijos 
sandėlius, kuriuos padegė ko
munistų snaperiai prie Cam 
Ranh įlankos, 185 mylios į 
šiaurės rytus nuo Saigono. San
dėliai, kur buvo sukrauta bom
bos, napalmas, artilerijos svie
diniai ir mažųjų ginklų amuni
cija, apima ketvirtainės mylios 
plotą.

zuoja žiurkių naikinimo bri
gadas. Novellara miestas krei
pėsi į armiją, prašydamas lieps 
namečių žiurkėms naikinti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

Rytų Vokietijos dienraščiai 
pritaria Berlyne padarytam am
basadorių susitarimui. Iki šio 
meto komunistinė Vokietijos 
spauda nenorėjo jokio susitari
mo dėl Berlyno, o dabar jie tvir
tina, kad susitarimas yra žings
nis į taiką. Komunistinė spau
da tyli apie tą susitarimo skyrių, 
kuris Berlyno gyventojus pri
pažįsta Vakarų Vokietijos pi
liečiais.

Kancleris Brandt ir visas 
kabinetas, susipažinęs su Berly
ne ambasadorių padaryta sutar- 
timi, patenkintas. Manoma, kad 
Vokietijos parlamentas patvir
tins vokiečių susitarimą su Mas
kva, kai bus patvirtintas ir pa-, 
skelbtas susitarimas dėl Berly
no. Vakaru vokiečiai netrukdo
mai galės susisiekti su Berlynu.

♦ Buvęs Bolivijos prezidentas 
gen. Juan Jose Torres išskrido 
į Peru. Kartu su juo išskrido 
buvę jo kabineto nariai su šei
momis. Iš viso naujoji vyriau
sybė leido 32 buvusiems vyriau
sybės nariams išvažiuoti į už
sienį.

♦ Naujas Bolivijos preziden
tas nori gauti paskolą Ameriko
je, kad galėtų suvesti biudžetą ir 
turėtų kuo mokėti valstybės tar
nautojams. Prezidentas Banzer 
Suarez pasižadėjo respektuoti 
naujai investuotą užsienio va
liutą. Jis tuo tarpu atsisakė kal
bėti apie nusavintas JAV alie
jaus bendroves.

♦ Kanados parlamento komi
tetas pataria vyriausybei legali
zuoti marijuanos pardavinėji
mą. Parlamentarai mano, kad 
jaunimas aprims, kai galės ap- 
svaigti. marijuanos dūmais.

Kinai Vienoje turės 
didžiausia 

C 

ambasada 
c

VIENA, Austrija. — Komu
nistinės Kinijos vyriausybės 
skelbimas Vienos laikraštyje 
praneša, kad viena ambasada 
ieško vilos su 60 kambariu ir 
sale dėl 400 svečių. Mokės aukš
tą kainą. Vila turi būti apsupta 
dideliu parku.

Austrijos diplomatai kalba, 
kad Pekinas planuoja Vienoje 
įsteigti didžiausią ambasadą vi
soje Vakarų Europoje. Austri
jos Valdžia nepaneigia gandų, 
kad kinai Vienoje steigia savo 
žvalgybos centrą visai Europai.

Bahrein salos kalifas Isa Bin Sulei
man. Jo sala turi tiktai 20 ketvirtai
niu myliy. Joje gyvena 200,000 žmo
nių. Salos kalifas nori būti nepriklau
somas. Iki šio meto sala buvo britų 

globoje.

NIXONAS, KARPYDAMAS BIUDŽETĄ, 
SULĖTINO TYRINĖJIMUS

Jau nuo 1968 mėty Sovietų valdžia skiria 
bilijonus naujausiems ginklams

WASHINGTONAS, D. C. — Mokslininkai apskaičiuoja, kad 
sovietų valdžios vedami moksliniai tyrinėjimai netolimoje ateity
je gali nustebinti ne tiktai Ameriką, bet ir kitus kraštus. Kon
greso komitetas patyrė iš specialistų, kad sovietų vyriausybė 
įvairiems tyrinėjimams skiria tris bilijonus dolerių daugiau, ne
gu JAV vyriausybė. Prezidentas Nixonas, norėdamas apkarpyti 
krašto biudžetą, gerokai sulėtino kelias mokslinių tyrinėjimų 
sritis. Prezidentas įsakė nutraukti kelis skridimus į erdvę ir ki
tas tyrinėjimų sistemas.

Kas yra atsakingas 
už žemės drebėjimą

SAN FRANCISCO. — Ralph 
Nader, pagarsėjęs “žmonių gy
nėjas”, apkaltino Kalifornijos 
pareigūnus ir biznierius, kad “sa
vižudiškai” naikina gamtos re
sursus, o nesirūpina apsauga 
nuo žemės drebėjimų.

Nader pareiškė spaudai, kad 
ateinančių 20 ar «30 metų būvyje 
Kalifornija bus, gal būt, žiauriai 
nušiaušta vieno ar dviejų žemės 
drebėjimų, tačiau valstijos val
džia nieko nedaro tokiai nelai
mei pasiruošti. Jis reikalavo, 
kad valdžia bent dešimt kartų 
daugiau išleistų apsaugai nuo 
eventualių nelaimių ir kad turi 
būti paskirtas asmuo už viską 
atsakingas.

22 Metų profesorius
CHICAGO. — Chicagos uni

versiteto prezidentas Edward H. 
Levi paskyrė pilnu matematikos 
profesoriumi Charles L. Feffer- 
maną, 22 metų amžiaus moksli
ninką genijų, kurs 14 metų am
žiaus būdamas įstojo į Mary- 
lando universitetą ir būdamas 
20 metų amžiaus gavo Princeto- 
no universiteto fizikos daktaro 
laipsnį ir ten jau metus dėstė 
matematiką kaip profesoriaus 
asistentas.

Chicagos un-to matematikos 
departamento pirmininkas Al
berto Calderon pareiškė, kad 
Fefferman “yra geriausias, 
koks šioje srityje yra pasirodęs 
paskutiniųjų 10 ar 20 metų bė
gyje”. Jo tėvas esąs ekonomis
tas Washingtone.

Per metus 1,394 
išprievartavimai

CHICAGO. — Naujai išleis
ta autoriaus Menachem Amir 
knyga “Patterns ir Forcible 
Rape” atskleidžia tokį Chica
gos vaizdą:

FBI statistika rodo, kad nuo 
1960 metų moterų išprievarta
vimų Chicagoje padaugėjo 93 
nuošimčiais ir pernai 1,391 mo
terys buvo išprievartautos. 
Tipiškos išprievartavimo aukos 
esančios 15 — 19 metų amžiaus 
merginos, daugiausia spalvo
tos rasės. Pavyzdžiui, daugu
moje baltųjų apgyventoje Chi
cago Lawn pernai išprievar
tauta tik 4 moterys, o negrų 
apgyventame Follmore distrik 
te per tą patį laiką būta 196 iš
prievartavimų. Autoriaus tei
gimu, daugiausia juodieji prie 
vartauja juodąsias. Knygoje 
pateikti tokie duomenys.

Juodžiai išprievartavo 3 nuo-

Sovietų valdžia jau nuo 1968 
metų neskiria didelių sumų erd
vių tyrinėjimams," bet jie moks
lininkų žinias ir energiją nu
kreipia į karo sritis. Palyginus 
Sovietų Sąjungos karo biudžetą 
su amerikietišku, rusai nau
jiems tyrinėjimams išleidžia 
daugiau, negu JAV. Tikslių ži
nių tuo tarpu dar nėra, bet ma
noma, kad rusai ruošia tokią 
ginklų sistemą, kuri paraližuotų 
visas Amerikos elektrines ap
saugas.

Jau birželio 1 diena Dr. John 
Foster Jr., vadovaująs visiems 
JAV moksliniams tyrinėjimams, 
pranešė kongresui apie sovietų 
valdžios susidomėjimą 'naujo
mis ginklų sistemomis. Mano
ma, kad rusai dirba keliose sri
tyse. Jiems rūpi priemonės ra
ketoms sustabdyti. Jie taipgi ski 
ria nepaprastai daug energijos 
susisiekimui vandenyse. Padi
dėjus sovietų karo laivų skai
čiui, rusai nori turėti gerą susi
siekimo sistemą, leidžiančią jų 
karo laivams susisiekti vienam 
su antru, o taip pat ir su sovietų 
valdžios centru.

Dr. Foster Jr. pareiškė senato 
komitetui, kad' dabartiniu metu 
JAV technologija dar tebestovi 
žymiai aukščiau už sovietinę te
chnologiją, bet jis negalįs garan
tuoti, ar taip bus už penkerių 
metu. Rusu mokslininkai turi 
tikslių informacijų. Tuo tarpu 
rusai nemoka pasigaminti rei
kalingų mašinų, kurios įgalintų 
praktiškai mokslo žinias pritai
kyti. Tas mašinas jie bando 
pirkti Amerikoje.

JAV 7% bedarbių
WASHINGTONAS. — Darbo 

departamentas apskaičiuoja, kad 
darbo ieškančiųjų nuošimtis 
šiuo metu gali siekti 7%. Pra
eitą mėnesį bedarbių būta 5,8%. 
Per 18 mėnesių laikotarpį iki 
birželio 31 d. ■“nusivylusių” 
darbininkų skaičius iš 600,000 
padidėjęs iki 750,000. Nusivy
lusiais vadinami tokie, kurie 
darbo nebeieško, įsitikinę, kad 
vistiek neras.

MASKVA. — Sovietų Rusi
ja, iki šiol diena po dienos ve
dusi piktą kampaniją prieš ko
munistinę Kiniją, staiga pakei
tė toną ir valdžios laikraštis Iz- 
vestija įsidėjo ilgą straipsnį, 
pilną gerinimosi ir gundymų. 
Girdi, atsisakymas priešsovie- 
tinės politikos ir grįžimas į kur
są, kuriuo stiprinama socialisti
nių kraštų vienybė ir solidaru
mas, įgalina Kiniją užimti pa
saulyje vietą, kokios yra verta 
didi ir talentinga kinų tauta.

šimčius baltųjų ir 77 nuošim
čius juodų moterų.

Du trečdaliai moterų paži
nojo savo prievartautojus.



LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS TREMTY 
GRETOS DAUGĖJA

• Rašo L KR Y GĖRIS
šių metų, rugpiūčio mėn. 1 d. 

Cevelande, 2733 Overlook Rd.,' 
ponų Pautienių rezidencijoje 
įvyko karininko Juozapavičiaus 
vardo šaulių kuopos visuotinis 
susirinkimas, j kurį atsilankė 
apie 70 šaulių su savo šeimo
mis. Kuopos pirmininkas, dr. 
Pautienius, susirinkusius pain
formavo apie buvusią liepos 
mėn. 13-20 d. šaulių kultūrinės' 
savaitės eigą Dainavos stovyk
loje. Be to, pirmininkas prane
šė, kad šių metų spalio mėn. an
troje pusėje Clevelande numa
tomos kuopos vėliavos pašven
tinimo iškilmės, šaulių Sąjun
gos Centro Valdyba vėliavos 
pašventinimo iškilmėse pakvie
tė dalyvauti ne tik Amer., bet ir 
Kanados šaulius. Spėjama, kad 
į iškilmes gali atsilankyti net 
aštuonių šaulių kuopų atstovai.. 
Šiuo metu Amerikoje ir Kana
doje veikia suorganizuotų še
šiolika kuopų. Vien tik Vytauto 
Didžiojo kuopoje priskaitoma 
apie 300 šaulių. Cleveland© kuo

pa pasiryžusi po savo nauja vė
liava sutelkti apie 150 šaulių.

Peržvelgus visas šešiolika 
veikiančių kuopų, gausime ga
na įspūdingą šaulių veiklos vai
zdą. Visi šauliai yra lietuviai. 
Pagal Lietuvių Chartos 1-mą 
str.: “Pasaulyje pasklidę lietu
viai sudaro Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę”. Atseit, LŠS, 
kaip lietuvių organizacija, drau 
ge su PLB būtų lyg ir sesės. 
Dažnas pagalvos, kad tokiu šių 
dviejų organizacijų padalinimu 
einama sąmoningai prie PLB 
skaldymo. Atrodytų, kad skal
dymo kaltę galima būtų lyg ir 
primesti LŠST. Tačiau paban
dykime šį klausimą panagrinėti 
nuo pat pradžios iki- dabar. Tai 
reikalinga, kad kiekvienam lie
tuviui būtų aiškūs santykiai 
tarp PLB, LŠST ir kitų lietu
viškų veiksnių išeivijoje.

Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpy visuomenėje stip
riausios organizacijos buvo su
darytos tautininkų ir krikščio-

do, kad šS-ga ėjo teisingu ke-darbiavimo. Reikėtų Vieną kar

tingą kelią pasirinks ir ateičiai,ginimą uždėti savo apinasrį vi

kicens mėginimams priešinsis

Frof. Vadovo Biržiškos

siems lietuviams, bet savo sro
vinę įtaką prašo palikti už Są
jungos durų.

mla ir rems ne tik patriotini 
lietuvišką jaunimą, bet ir visas 
kitas lietuviškas organizacijas, 
kurios savo darbu sieks lietu
vių tautai laisvės ir drauge visų

tuviams matomai, patinka, nes 
jeigu Šiandien jau priskaitome

S^ga savo organizacine struk
tūra Jra kitokio sukirpimo,

Y -.-S*.----

po Lietuvos dangumi, tarp Jos 
girių ir laukų galima būti lais
vu.

padaugins. Tenka palinkėti, 
kad kiekvienas šaulys supras 
ir savo misiją lietuvių tautos 
atžvilgiu būtent išsklaidyti par 
šaulyje lietuviai ir toliau palie

-Šiandienoms lietuvių išeivijos* k-a -dvasiniais saitais surišti -su 
gyvenimas aiškiai įrodė, kad savo gimtuoju lopšiu, kad tik 
lietuviai savo tarpe nepakenčia 
srovinio apinasrio, švelniai ta
riant, srovinės diktatūros. Š.

Soviety valdžia, taupydama benziną, pradėjo gaminti elektra obHtus. Paveiksle
- matome du elektromobilius, galinčius nuvažiuoti 50 myliu. Vėliau reikia keisti bateriją ariu pri

krauti išsieikvojusią.

8^0

Kas tik turi gera skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI •
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 Šo. Western, PR 3-5875
Vedėjas J. LIEPOMIS

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

h. ------------- ------- /

LOAN OF CHICAGO
4192Chicago, Z. 60S32«

- ASSETS OVER BESEHVES
OFFICE HOURS: • . * .

^oaday. end Friday, 9 A.SL io 8 P.SL X

9 AJ& to Koos* Wednesday. No Bosioes&TGaRsaeted .

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS II 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 ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. ____ ________ _________________ $12.00
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.___  $400
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl____________ _____________________________ $130
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. _______ __ S2.00 Ir $3.00
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl. $3.00
9. St. Kairys, L4ETŲVA BUDO, 416 psl............ ..........  $2.00

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
-ir darbai..................................   $4.00

U. Adomas f». Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ......    $3.00
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psL, minkštais

viršeliais $2.00. kietais ...................    sa.oo
•13. Juozas švaistas, PETRAS ŠtRVOKAS, 228 psl. __ .______ $2.00
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.___________ $5.00
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČ+Ų KARALIENĖ. _______ $5.00
46. <C. *R. Jurgūla, •HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. $10.00
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ___  53.00
18. Kfp»**s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psi. ___ ;___ 1...................   ~____ ._____$1.00
-19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškai. ____ ____ _________ ____ .______________ $».00
20. Pranys Mšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL $4.00
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl. _____ S2.50
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl...............$6.00

Šitas knygas galite įsigyti ’‘Naujienų*’ ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas. sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.. Chicago. TU. 60608

nių demokratų. Kitų pažiūrų 
organizacijos buvo kiek silpnes
nės. Iš visų srovinių organiza
cijų tenka išskirti nepolitinę 
Šaulių Sąjungą, kuri savo narių 
skaičiumi bene buvo pralenku
si visas kitas. ŠS dirbo kultūri
ni darbą ir, reikalui ištikus, tal
kininkavo tvarkos dabotojams 
ir kariuomenei. Lietuvių bend
ruomenės, kaip ją mes šiandien 
suprantame, Lietuvoje nebuvo, 
nes lietuvių tauta, drauge ir 
Lietuvos valstybinė tauta ben
drai, sudarė vieningą bendruo
menę valstybėje.

1940 m. birželio mėn. 15 d. 
Sovietų Rusija nelauktai savo 
milžiniškom jėgom puolė Lietu
vą. Nepriklausomas Lietuvos: 
gyvenimas buvo baigtas. Lietu
vių tauta, netekusi laisvės pri
klausė nuo grobiko valios. Lie
tuvai gelbėti beveik -iš visų 
Amerikoje veikiančių lietuviš
kų organizacijų skubiai buvo, 
sudaryta Amerikos Lietuvių; 
Taryba ‘-(ALT’as), kurio tikslas:' 
buvo ir dabar tebėra vesti kovą 
dėl Lietuvos išlaisvinimo ir 
šiam tikslui telkti Amerikoje: 
lėšas.

1941 m. birželio mėn. 22 d. 
Vokietija puolė Sovietų Rusi
ją. Ta proga pasinaudoję, lie
tuviai sukilo ir išvijo rusus iš< 
Lietuvos žemės atgal i Rusiją.; 
Raudonajai armijai Lietuvą ap-:’ 
leidus, ją okupavo vokiečiai.- 
Dalis lietuvių tikėjo, kad rudie-s 
ji mažai kuo skyrėsi nuo rau-. 
donųjų. Tuomet buvusios po-’ 
grindyje įvairios lietuvių politi-. 
nės partijos ir rezistenciniai są-f 
jūdžiai priėjo išvadą, kad sėk- 
mingesniam pasipriešinimui 
okupantui, reikalinga sudaryti, 
rezistencini organą iš atstovų; 
visų politinių partijų, buvusių. 
1926 m. Lietuvos Seime ir iš, 
atstovi! rezistencinių sąjūdžių.

■1943 m. lapkričio mėn. 25 d. 
-Kaune, įvyko tokio rezistenci-' 
nio organo steigiamasis susi
rinkimas, kuris pasivadino Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas (VLIK). Kadangi 
VLIK’as buvo sudarytas Lietu
vos žemėje ir iš visų okupuotos' 
Lietuvos politinių partijų ir re
zistencinių sąjūdžių atstovų, tai 
jis savo teisine prigimtim pasi-! 
darė kvalifikuotas organas at
stovauti ne tik lietuviu valiai, 
bet ir Lietuvos mažumoms, tu
rinčioms Lietuvos pilietybę. At
seit, VLIK’as buvo įgalintas at-’ 
stovauti visos Lietuvos valsty
binės tautos valiai.

1944 m. dėl atsiradusios grė-; 
smės iš raudonųjų pusės, VLIK' 
pasitraukė į JAV. Tuo pat me-' 
tu, kaip h’ VUK’as iš Lietuvos1 
į vakarus pasitraukė daug lie
tuvių su šeimomis. Ypatingas' 
pavojus grėsė tiemsr kurie tu
rėjo kokias nors pareigas ne-' 
priklausomybės laikotarpy iri 
šauliams. Dalis šaulių, pateku-* 
siu rusams į rankas, buvo nu
žudyti, dalis ištremta į Sibirą' 
ir didelė dalis pasitraukė į va
karus. Pasitraukusių iš Lietu-" 
vos šaulių daugiausia įsikūrė- 
JAV-bėse ir Kanadoje. Nedide
lė dalis įsikūrė Australijoje it' 
tik maža dalis Pietų Amerikos 
kraštuose, kur rado lietuvius, 
jau anksčiau atvykusius iš Lie-

Valdybos vykdomasis vicepir
mininkas, Pasaulio Lietuvio 
skiltyse, 1967 m. gruodžio mėn. 
apie Jaunimo Kongresą taip ra
šė; “Jaurnmo Kongresas įvyko, 
vmi visuotinai pripažinom i(ma-

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodam! už $4.4*0, 

i -o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresui

1739 So. Halsted Street
- — -

Chicago 8,

t u vos, beieškančius geresnio; 
duonos kąsnio.

1952 m. vasarą, pas Lietu
vos šaulių Sąjungos kūrėjo V.; 
•Putvio vaikaiti Vaidievutį Man- 
tautą gimė mintis tremtyje at->
kurti Lietuvos šaulių Sąjungą, no pahr. JK), kad buvo atlik- 
Atkūrimo darbui buvo sudary
tas organizacinis branduolys, 
trumpai (OAB). Organizaci
niam branduoliui pradėjus dar
bą, esantieji tremtyje šauliai 
pradėjo telktis į atkuriamos 
tremtyje LŠS gretas. Pradžioje;
buvo suorganizuoti tik šaul-iųl LŠST 3-čiuoj-^ Statuto str.,

tas ^MeEs ir reikšmingas Ketu-

no pabr.).
Kad buvo atliktas lietuviškas 

darbas, ginčytis netenka, bet 
kad tai ibuvo patriotinis — rei
kia paabejoti.

< šauliai yra įpareigoti remti' 
t kiekvieną lietuvybei naudingą 

darbą. Atseit, ir Amerikos lie
tuvių išeivijos jaunimo darbą'

vystė į kuopas, šiandien su pa
sitenkinimu tenka konstatuoti,; 
kad paskutiniu metu šaulių' 
gretos nepaprastai pradėjo dau -ir jo priimtas rezoliucijas Wa- 
gėti. Apie. 1971 m. vidurį kai-( 
kur šaulių skaičius padaugėjo 
maždaug dvigubai. Ta šaipių 
padaugėjimo priežastis yra LB 
nevykusi organizacinė štruktū--' 
ra. Tokia išvada savaime srūlo-; 
si. Bendruomenei turėtu vado-* 
vauti galimai visų bendruome-' 
nę sudarančių srovių atstovai,' 
bet, ne, be mažos išimties, vie-'

terbury. Tačiau Jaunimo Kon
greso darbų šauliai remti ne tik. 
'Hėprivadb, bet ir negali, nes tai' 
prieštarautų "Sąj-ungos statutui.; 
Šiuo atveju, kiškiai šttsiduriar 
me sū faktu, kad išeivijos lie
tuviškas jaunimas 1:966-67 m.i 
suskilo į du skirtingus lagerius.-

Dėl tokios- nevykusios LB orga-. 
nizacinės struktūros pakeitimo- 
kovoja kai kurie. PLB Centro; 
Valdybos vicepirmininkai, bet. 
atrodo, be jokių jaučiamų rė-, 
zultatų. 'Savaimė gi aišku, kad( 
atitvertos • bendruomenės srovės 
neturi jokio intereso tokios 
struktūros LB remti. Ačiū Die
vui, kad šaulių Sąjunga nuo 'bet. 
kokios srovinės Įtakos yra lais-< 
va.

Be to, patriotiniai, nusiteikę, 
lietuviai dar‘nėra pamiršę bu-i 
vusio 1966 m. -Pasaulio Jauni-, 
m o Kongreso, kada vienas pre
legentas politiniam simpoziu
me teigė; “Gyvename laikoitar-; 
pi, kada jokios, pastangos Lie-; 
tuvai laisvės negrąžins'”. Kadi 
Lietuvos laisvinimo pastangos( 
yra tuščias sąjūdis. Kitas pre
legentas 'piktinosi, Trad vyres
nioji karta sovietinius rinkimus’ 
vadina cirku, -o sekantis aiški-, 
no, kad iš veiksnių nėra ko Ha- 
kėtis, — reikia — ^naujos 'dai
nos”, naujų - pažiūrų ir t. t,‘ 
(žiūr. Kongreso fonogr.).

Žinoma, burnos niekam neuž
darysi. Juo labiau, kad prele
gentai savo kalbų pagrindan 
dėjo žodžio laisvės teisę. Tačiau 
niekas neturėtų pamiršti, kad 
klausytojas turi teisę ir netgi 
prievolę viešai skelbiamą netie
są atremti. Tokio žingsnio it’ 
buvo laukiama iš Kongreso ren-

>

t

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo -paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai,-surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus 5f 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 Sr pa
žinojo, ė naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo -A 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasaLoji- 
-mas duėš progos susipažinti šū mūsų pirmųjų išeivių švie- 
jawfpji gvX«e»*FFwn rr jų -k’iela. ideologinė veikla.

-Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido. Ame
rikos Lietuvių Isterijos ^Draugija, Chicago, 1962 m. 266 pšl-, 
kaina *2 dol.

GAUNAMA

i

‘NAUJIENŲ” ABMINISTRACIJOJE

Howammus 
(m your paycheck 

can be a phis 
in your future.

kąs praėjo negirdomis ir tylo
mis.

Kongresui baigiantis, buvo' 
“priimta” (balsuota nebuvo) * 
politinė rezoliucija, kurioje ne-’ 
rasta reikalo paminėti kovą dėl' 
Lietuvos laisvės fr pamiršta re-’ 
?iginis persekiojimas Lietuvoje.' 
Dėl tokios Kongreso politinės 
rezoliucijos 1967 m. rugsėjo 
■mėn. 18 d. Amerikos lietuviš
kas jaunimas, suvažiavęs Wa-; 
terbury, iš savo pusės paskelbė: 
tokią rezoliuciją: ’‘Esame nepa-: 
tenkinti Jaunimo Kongreso nu
tarimais, kuriuose nfepasisaky-’ 
ta dėl Lietuvos nepriklsiuSomy- 
bės ir nepasmerktas religinis 
persekiojimas Lietuvoje”. Tuo 
tarpu tuometinis PLB Centro

fitst year). That extra payable 
as a bonus at-maturity,-applies-to aS. 
Bonds issued since June 1, I9?0».^ 
with x comparable inmcovement ftc

Chicago, UI 606081739 So. Halsted Street
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J. KLAUSEIKIS

DIALOGAS SU BRONIU RAILA
Šis tas iš paskaitininkų apšvietos

tais, jaukinant juos prie nepri
klausomos Lietuvos idealo.

Paskaita skaityta, kaip žino-į

(Tęsinys)
Gegužės 16 d., Br. Railos kny

gų losangeliečiams pristatymo 
popietėje, pirmasis paskaitinin
kas, kurs ėmėsi nušviesti auto
riaus raštų vertę, buvo Stasys 
Žymantas. Reklaminiuose skel
bimuose, kuriais publika buvo 
kviečiama į šių pramogą, o taip 
pat salėje programos vedėjo jis 
profesorium tituluotas. Iš pro- 
Nenuostabu, jog po programos 
Neuostabu, jog po programos 
pasikalbėjimuose teko nugirsti, 
nuomonių — S. Žymantas pa
čioje paskaitos pradžioje nusly
do iš profesoriškos aukštumos, 
mesdamasis j trumputį Br. Rai
los raštų ir J. Gliaudos “Agoni
jos’ palyginimą.

Buvo laikai, kai Bronys Rai
la “Dirvoje” buvo tas viskas —

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

on 
investment 

account

Pinigai Įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

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

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

Chicago Savings
' ind Loir Aiioclithi

INSURED
UP TO

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

• 0 % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY

PER annum

ON CERTIFICATES
’ OF $1000

ONE YEAR MATURITY

* '

/4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF 31000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

Ij ^4 % PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

“Atimk iš ‘Dirvos’ Railą, beliks 
tik griovys”, taip rašė losange- 
liškis juokdarys Dyguldagis, 
vertindamas Br. Railos poziciją 
“Dirvoje”. Teisingai ir vertai 
Br. Raila pakedendavo J. Gliau
dos raštus, gal tik išskiriant vie
ną atvejį, kai uagrinėdamas ne
pavykusį Los Angeles Dramos 
Sambūrio “Čiurlionio” vaidini
mą, kaltę skyrė vien autoriui, 
plačiau nepažvelgdamas į reži
sierės darbą ir atsakomybę.

Dabar laikai pakrypę visai į 
priešingą puse: “Dirvoje” tas 
viskas yra dvynukai: J. Gliaudą 
ir J. Grauda. Jiedu iš kelių at
vejų mėgino “atsiskaityti”, Br. 
Railai atskaičiuoti ir įkirsti. 
Tik, deja, labai menkavertiš
kai. Ne rimtomis kritikomis, 
bet gliaudiškomis pogrindžio ir 
kitokiomis pakandomis.

mokama dvieju 
metu certifi- 

eatams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

Į šią Br. Railos ir J. Gliaudos 
santykių bylą įsimaišė ir prof. 
S. Žymantas “dialogo” paskai
toje, mesdamas palyginimą, esą, 
Br. R. raštai tai ne Gliaudos 
“Agonija”, kurią per vakarą 
galima perskaityti.

Vakaras vakarui nelygu. Kas 
eina, kaip žemaičiai sako, su 
vištomis gulti, vadinasi, kai tik 
saulė leidžiasi, tam vakaras 
trumpas, o kas mėgsta vakaroti, 
tam vakaras ilgesnis, gali dau
giau ir perskaityti.

Pagaliau ir skaitymas skaity
mui nelygu; vienas sugeba grei
čiau skaityti, o kitam tą pačią 
knygą perskaityti reikia dau
giau laiko. Ta proga galiu pa
pasakoti vieną savo patirties at
sitikimą. Po Klaipėdos sukili
mo paminėjimo Tautinės S-gos

skyriaus pirmininkas, diploma
tinių gabumų žmogus, J. Jurkū
nas kvietė, kad atvykčiau į bū
simą J. Gliaudos knygos “Si
mas” pristatymą. Mano atsaky
mas “dėkui” ėjo kartu su pa
staba :

— Knygos ne tik kad dar ne
skaitėte, bet ir nematėte, o jau 
reklamuojate, kviečiate prista
tymo sueigon. Vadinasi, perka
te kate maiše.

Pono Jurkūno atsakymas bu
vo nepaneigiantis to fakto, jog 
dar knyga nė nematyta. Tačiau 
temos aktualumas skatinąs tei
kti dėmesio.

“Simas” žymiai plonesnė kny
ga negu “Agonija”, bet vistiek 
nepajėgiau per vakarą perskai
tyti. Gal 30 puslapių perskaitęs 
ją numečiau ir šviesą nakties 
ramybei užgesinau. Ir pyktelė-
jau ne ant autoriaus, bet ant 
tos patriotinės leidyklos, kad to
kį kalbos ir sintaksės jovalą iš
spausdino. TačiGii per keletą 
vakarų “Simą” perskaičiau.

Manau, kad S. Žymanto pa
vartota Br. Railos ir J. Gliaudos 
raštų palyginamoji metodika ne
buvo profesoriška, o tik papras
tas žmogiškas noras gnybtelėti 
gero draugo oponentui.

Kybartų aktai

Prof. Žymantas perskaitė dau
gybę citatų iš Br? Railos politi
nių raštų, tai savo komentarais 
pamargindamas. Daug liesta 
laisvojo pasaulio lietuvių politi
niai bei laisvinimo junginiai ar
ba veiksniai: diplomatijos šefas 
S. Lozoraitis su vadinamaisiais 
Kybartų aktais, Vb’kas ir Ame
rikos Lietuvių Taryba.

Pasakojo paskaitininkas, jog 
Lietuvos laisvės kovos kelių ir 
metodų skirtumai atsiradę nuo 
pat pirmųjų pabėgėlių dienų. 
Br. Raila, kaip S. Žymantas aiš
kino, iš pat pradžių laisvės ko
vų centrą numatęs pačioje tėvy
nėje.

Lietuvos nepriklausomybės 
teisinis tęstinumo išlaikymas 
esąs — Kybartų aktai, bet pa
tys lietuviai tą tęstinumą sugrio
vę, išstodami prieš Kybartų ak
tus ir prieš S. Lozoraitį. Ir čia 
S. Žymantas išskaičiavo žy
miausius to tęstinumo griovė
jus: ilgametį Vliko veikėją Vac
lovą Sidzikauską, Naujienas ir 
Draugą, kurs kartą net parašęs, 
jog S. Lozoraitis lygu nuliui. 
Teisinis tęstinumas esąs suardy
tas, bet ir daugelis Vaclovo Si
dzikausko tarptautinės politi
kos pranašysčių neišsipildžiu
sios.

Į pabaigą paskaitininkas, rem
damasis prof. Mykolo Biržiškos 
pasakymu, jog herojus liko na
muose, nepritarė pasisakymams 
prieš santykių palaikymo su Lie
tuvoje likusiais tautiečiais; 
ypač, esą, palaikytini santykiai 
su tenykščiais Lietuvos patrio

me, gegužės 16 d. Netrukus mū
sų spaudoje pradėtos serijos 
straipsnių apie 1911 metų laiki
nąją vyriausybę. Susidaro įs
pūdis, jog ne Vadovas Sidzi
kauskas, ne Naujienos ir ne 
Drąugas buvo toji aukštoji už
tvara, per kurią S. laizoraitis 
nepajėgė Kybartų aktus per
mesti į tarptautinės jKiiilikos 
kiemus, bet esama dar ir kilo 
žymaus slenksčio, tai laikinoji 
vyriausybė, kurios min. pirm. 
K. Škirpa niekam kitam nepri
klausomos Lietuvos tęstinumo 
nepripažįsta.

Stilistika ir drumsti verpetai

Prie paskaitininko' stalo atė
jęs Pranas Visvydas pasisakė, 
esąs literatūros mylėtojas. Kal
bėsiąs apie Br. Railos raštų sti
listiką. Apie save dar pridėjo, 
jog pirmoji Br. Railos raštų kny
ga jį sužavėjusi. Po “Laumių 
juostos” autoriaus markė dar 
labiau jo akyse pakilusi. (Lau
mių juostą — tokio vardo Br. 
R. raštų knyga, išleista 1966 
m.).

Kalbėdamas apie naujosios 
Br. R. knygos pavadinimą, Pr. 
Visvydas aiškino, jog versmės 
— tai laisvė, verpetai — kelias, 
debatai. Citatomis paskaitinin
kas iliustravo, kaip jis sakė, Br. 
R. sakinių eleganciją ir puikų 
stilių.

Gegužės pradžioje, prieš Br. 
R. knygų losangeliečiams pri
statymo pavakarę, “Draugo” 
dienraštis išspausdino K. Gal- 
manto parašytą “Versmių ir. 
verpetų” recenziją — “Drumstų 
verpetų sūkuriuose”. Paskaiti
ninkas Pr. Visvydas, pasisakęs 
kalbėsiąs apie Br. Railos raštų 
stilių, tuose pats sau pasirink
tuose rėmuose nebesutilpo: 
trumpai šokosi prieš “drumstus 
verpetus”, tardamas, jog jie, ki
taip sakant, tas Galmanto strai
psnis nevietoje.

Mano manymu, visai nevie
toje buvo tas Pr. Visvydo pole
minis šuolis. “Draugo” auto
rius nepeikė, nenuvertino Br. 
Railos gražaus stiliaus bei ele
gantiško sakinio, o tik nurodė, 
kur autoriaus prasilenkta su is
torine tiesa, kur esą perdaug 
praktiško šališkumo.

Visai pagrįstai K. Galmanto 
paminėta, jog Br. Railos verpe
tai sudrumsti, nes knyga išėjo,
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kaip jis rašo: “nutrynusi visus; dirvinį ir knygos tekstą ir rado 
pirmuosius ženklus, h>dėl daž- žymių pakeitimų, naujų minčių 
nai nelengva atsekti ir pirmutinį prirašytų. Jei kam nepatinka 
tekstą, kuris buvo spausdina-j sakyti, jog šitaip tie verpetai 
mas Dirvoje. Žodžiu, visos Aki-1 sudrumsti, tad galima sakyti, 
mirksnių kronikos įgavusius jog jie iškošti, išcenzūruoti, 
naują ar išvalytą drabužėlį, to-1 šiems laikams pritaikyti. Gaila,
dėl daugeliui reikalų 
vėl bus neišvengiama žvelgti į 
senąjį Br. Railą, į jo pirminį 
tekstą, kuris dar neišcenzūruo
tas, todėl jam būdingesnis ir pa
deda kartais suprasti vieno ga
balo prieš tory bes kitai to pa
ties rašto vietai”.

Pr. Visvydą publikai kalbantį 
man pasitaikė pirmą kartą ma
tyti. Mano supratimu, jis laimi 
jaudinosi. Gal dėl tokios jaus
mingos dvasinės būsenos, pas
kaitininkas ir įšoko į drumstų, 
niekuo neparemtą, verpetų kri
tiką. Į “dialogą” einant jau bu
vo žinoma, jog kai kurie losan- 
geliečiai sugretino akimirkų
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Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki >rba 
_f money orderi.

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

suvokti, apie tai nė vienas iš paskaiti-
ninku neprasitarė.

(Bus daugiau. Meninėje pro
gramoje daug dėmesio skirta 
Emilijai Lekienei. K<xiel tos 
popietės rengėjas buvo skautai 
filisteriai, ir kt.).

MELO PASAKA
Vienas žmogus užsėjo lauką 

kukurūzais. Karšta diena ku- 
kurūzai ėmė sproginėti ir nu
barstė visa lauka kukurūzu 
dribsniais. Netoli stovėję pakin
kyti mulai nusprendė, kad pra
dėjo snigti, ir mirtinai sušalo.

,(Iš amerikietiškos tautosakos)



THE LITHUANIAN O A IL Y NEWS
/ttbiished Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.

1739 So. Hafated Street, Chicago, III. 60608. Telephone HA Ml 00

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS
- 8

Subscription Ratos:
iii Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
Mx month. $7.00 per 3 months Tn 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada 00 per year; 
other countries $23.00 per year.

trims mėnesiams ___ ______ $6.00
vienam mėnesiui_________  $2.00

Kanadoje:
metams ________________  $22.00
pusei metų ______________ $12.00
vienam mėnesiui__________ $3.00

15 cents per copy. 15 c. on Saturday Užsieniuose:
metams _________________ $23.00.
pusei metų ______________ $13.00
vienam mėnesiui _________ $3.50

Dienraščio kainos: f
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams__________ _____  $22.00
pusei metų _____________ _ $12.00
trims mėnesiams _______   $7.00
vienam mėnesiui______ ____$3.00

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

Pinigus reikia, siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kitose JAV vietose:
metams __ _ ____________ $20.00
pusei metų  ___________  $11.00

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus Aekma dienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

Generolo “kova už gyvenimą” '

I i i

virius, arch. Mikiis ir kiti pro 
jekte kritikuoja siūlymą re
konstruoti Profsąjungų rūmų 
išorę. Tie rūmai tai... Stalino 
laikų griozdas. Tai “giminė** 
Neries dešiniajame krante nu 
tėkštiems Sporto rūmams.

Be k i tako, Profsąjungų rū-

1.
Po atostogų vėl grįškime pa

sidairyti po okupuotų Vilnių. 
Kažkas statoma (tuo tarpu pro
jektuose) ant Tauro kalno. 
Tai.... “paminklas tarybinės 
liaudies žygdarbiams atminti”. 
Konkurse paminklo projek
tams sukurti dalyvavo 3 me- mai užstojo Vingio parko šiai- 
nininkų kolektyvai — praneša tus, “neleidžia žvilgsniui nuklys- 
“Literatūra ir Menas”. Pirma- ti į Lazdynų, Karoliniškių ra- 
jame projekte užtinkama skulpĮjonus. ‘ 
torius... šarapovas. Kas jis? 
ar nuo Volgos? !

Arch. Nasvytis skulp. Bele- karų buvo

Dar pridurtina: — Tauro 
kalne prieš Pirmąjį Pasaulinį 

numatyta statyti

Taulot rūmu*. Aukos rinkta ir 
JAV lietuvių tarpe. Tarp rin
kėjų buvo dr, J. Basanavičius.

žinkelio stotis —

Visi įdomiai skaitome karių atsiminimus. Ypatingai 
įdomūs būna gabių, kovoms vadovavusių, savo kraštą 
gynusių karių atsiminimai. Dar gražiau, jeigu karys yra 
baigęs aukštuosius mokslus ir moka plunksną vedžioti. 
Iš tokių atsiminimų medžiagą semiasi istorikai, mokosi 
politikai. Kitaip reikalas atrodo, kai karys, vietoj pasi
rinktos paskirties, pradeda kovoti vien tik dėl savo gy
venimo.

Gen. Vladas Karvelis, buvęs Lietuvos kariuomenės 
savanoris, karo mokyklos mokinys ir lietuvių pinigais tu
rėjęs progos studijuoti aukštuosius mokslus net pran
cūzų karo akademijoje, užsienio lietuviams leidžiamame 
“Gimtajame krašte” paskelbė ilgoką studiją, pavadintą 
“Kova už gyvenimą”. Gen. Karvelis, buvęs Lietuvos ka
riuomenės inspektorius, generalinio štabo karininkas ir 
kurį laiką buvęs net štabo viršininko pavaduotojas būtų 
galėjęs aprašyti kurį nors kovos epizodą. Jeigu jam ne
patogu dabar rašyti apie lietuvių vestas kovas už savo 
krašto laisvę, tai jis būtų galėjęs bent aprašyti rusams 
tarnavusių lietuvių kovas. Antrojo Pasaulinio Karo me
tu gen. Karvelis vadovavo Raudonojoj Armijoje buvusiai 
lietuvių karių divizijai. Ta divizija keliais atvejais padėjo 
rusams kovoti prieš vokiečius. Gen. Karvelis būtų gerai 
padaręs, jeigu jis būtų panagrinėjęs minėtų kovų eigą.

Bet gen. Karvelis paskelbė studiją ne apie jo vado
vauto dalinio kovas, bet asmeninę generolo kovą už teisę 
gyventi. Teisybė, karo pabaigoje gen. Karvelis buvo pa
leistas atsargom Jam rusai davė generolo majoro laips
nį ir paleido dimisijom Kad atsargon paleistas generolas 
veltui duonos nevalgytų, okupantas paskyrė gen. Vladą 
Karvelį “kultūrinių ryšių” su užsienio lietuviais komi
teto pirmininku. Šiam darbui gen. Karvelis nebuvo pa
siruošęs ir užsienio lietuvių jis nepažįsta. Užsienin iš
važiavę gen. Karvelio ginklų draugai jo pažinti nenori. 
„Kultūriniams ryšiams” palaikyti paskirti jaunesni spe
cialistai, o gem Karvelis veda “kovą už savo gyvenimą”.

Gen. Karvelis “kultūrinių ryšių su užsienio lietu
viais -komiteto” laikraštyje bando teisinti sovietų karo 
vadovybės pačioje karo pradžioje padarytas nedovanoti
nas ir nepateisinamas klaidas. Porą dešimtmečių patys 
geriausi sovietų strategai kaltino Staliną ir apie jį besi
sukinėjusius nemokšas budionus ir timošenkas, bet 
paskutiniais metais, atsistojus Grečkai karo jėgų prie-

šakin, vėl bandoma teisinti Stalino klaidas. Teisinami 
nuoširdūs jo santykiai su Hitleriu, nutylimas sovietų ka
riuomenės vadų žudynės, atliktos čekistų rankomis. Ki
ti generalinio štabo karininkai vis dėlto Stalino nedrįsta 
teisinti, tuo tarpu gen. Karvelis, gindamas savo skurdų 
ir neramų gyvenimą, štai kaip aprašinėja Antrojo Pa
saulinio Karo pradžią:

“Karas Tarybų Sąjungai prasidėjo labai nepa
lankiomis sąlygomis. Pasienio karo apygardų ka
riuomenė — 2,9 milijono karių — buvo išsisklaidžiusi 
4,5 tūkstančio kilometrų ilgiu iki 400 km. gilumo. 
Tarybinės divizijos dar nebuvo galutinai sukomplek
tuotos, vyko perginklavimas, buvo įsisavinama nau
ja karo technika, kuri palaipsniui pasiekdavo ka
riuomenės dalis. Tankų, motorizuoti ir aviacijos 
junginiai bm7o formavimosi stadijoje. Dauguma lėk
tuvų pasienio apygardose dar buvo pasenusio tipo. 
Priešas iš anksto sutelkė jėgas, pagrindinių smūgių 
kryptyse turėjo tris — keturis kartus daugiau jėgų. 
Mūsų pasienio apygardų kariuomenė turėjo kautis 
padrikai, be reikiamos artilerijos paramos, be gerų 
ryšių”. (Gimtasis kraštas 1971 m. birž. 17 d., 2 psl.).
Jeigu buvo tokia padėtis, kaip gen. Karvelis cituo

tame sakinyje vaizduoja, tai kuriam galui sovietų valdžia 
šaudė generolus, nepajėgusius sustabdyti vokiečių? Rei
kėjo prie sienos pastatyti valdžios atstovus, kurie tinka
mai neapginklavo sienas gynusių trijų milijonų karių. 
Sovietų generolai, patyrę apie žudynes, nebėgo, betpa- 
sidavinėjo vokiečių nelaisvėn. ■

Juk niekam ne paslaptis, kad didžiausią klaidą pa
darė Stalinas. Pirmon eilėn jis, nacių apgautas,, išžudė 
visus protingesnius sovietų karo vadus, o vėliau labai jau 
nuoširdžiai tikėjo Hitleriu. Geriausi sovietų agentai Ja
ponijoje, Prancūzijoje ir Belgijoje laiku pranešė sovietų 
karo vadovybei apie ruošiamą invaziją, bet Stalinas ne
tikėjo. Jis netikėjo Didžiosios Britanijos ir JAV įspėji
mais apie artėjančią invaziją į Rusiją. Sovietų šnipų 
tikslius įspėjimus Stalinas vadino britų agentų “Įlindimu 
į sovietų žvalgybos centrus”. Kai vokiečiai vis dėlto nu
rodytą dieną įsiveržė į rusų laikytas teritorijas, tai Sta
liną ištikęs paralyžius. Tris dienas jis negalėjęs atsigautu 
Šiuos faktus tuojau po karo skelbė patys rusai, o gen. 
Karvelis rašo apie ginti skirtus didėlius plotus ir stoką 
gerų lėktuvų.

Sovietų strategai Stalino nebando teisinti. Lietuvą 
pavergę komunistai šiam darbui įkinkė buvusį Lietuvos 
generolą, nekovojusį dėl Lietuvos, bet vedantį kovą, kaip 
jis sako, “už gyvenimą”. r-

Skaitome:
Neseniai pasibaigęs Vilniaus 

geležinkelio stoties rūmų re
konstrukcijos konkursas do
mina ne tik architektus. Gėlė

tai miesto
vizitinė kortelė. Tuo tarpu da
bartiniai rūmai įsu dirbtinio 
marmuro kolonomis ir gipso 
lipdiniais ne per geriausiai re
prezentuoja mūsų. architektū
rą...

“... karo metu geležinkelio 
stoties pastatas ir aikštės rajo
nas smarkiai nukentėjo. Poka
rio metais pagal architekto P. 
Ašastino projektą stotis rekon 
struojama (pagal šio autoriaus 
projektų rekonstruota ir Kau
no geležinkelio stotis). Buvo 
naujai perstatyta stoties cen
trinė dalis, perplanuoti inter
jerai. Stoties pastatas įgavo 
naują architektūrinį vaizdą, 
atitinkantį to meto meninius 
reikalavimus.

Leiskite paklausti: ”... ati
tinkantį to meto meninius rei
kalavimus”? Tai buvo su Lie
tuvą okupuojančia raud. armi
ja “atklydusio” (nuo Volgos 
ar ne?) architekto Ašastino 
“kūrinys”. Ar aišku?

Toliau skaitome:

Kokie bus naujieji sostinės 
vartai? Ką davė konkursas?

Konkurso tikslas — surasti 
geležinkelio stoties komplekso 
architektūrinį - idėjinį spren
dimą , įjungti statinį į bendrą 
aikštės kompoziciją. Uždavi
nys nelengvas. Geležinkelio 
stoties aikštė keičia savo ar
chitektūrinę išvaizdą, ji nau
jai formuojama. Čia jau anks
čiau buvo pastatytas “Gintaro” 
viešbutis (archit. S. Bareikis), 
statoma miesto autobusų sto
tis ,‘(areh. V. Brėdikis). Auto
busų stoties komplekse numa
tytas 15-kos aukštų pastatas, 
kuris turėtų būti svarbiausias 
stočių, aikštės architektūrinis 
akcentas. Tik gaila, kad dar 
neaiškus šio pastato statybos li
kimas.

Tarp projektų autorių, be 
kitų, užregime ir... Oleiničen- 
kos, Bendariovo pavardes. 
Kas jie? Beje, konkurso galu
tini žodį taria Maskvos geležin
keliu valdvbos viršininkai “Pa
baltijo rajono” reziduojąs Ry
goje.

Kudoba str. “Patiesyti

"... menkėja kolūkių miš
kai miškeliai. Mūsų klimati-

Vakaru pakraščiu jūrininku unijos vadas Harry Bridges (kairėje) pa
sisakė prieš prezidento Nixons patvarkymus infliacijai sustabdyti. 
Prieš prezidento politiką pasisakė ir Amerikos Darbo Federacijos 

pirmininkas George Meany.

nėję juostoje jie turėtų užimti 
3 — (5 {procentus paviršiaus. 
Nesirūpinama apsauginiais pa
krančių miškais, nors įstaty
mai seniai juos gina. Kėsina
masi į stambius valstybinius 
miškų masyvus į (Merkio ba
seine),' tuo tarpu visas pasau
lis supranta miškų svarbą, di
dina jų plotus. Per pastarąjį 
dešimtmetį miškų padaugėjo 
Prancūzijoje, Lenkijoje, Bul
garijoje. Rumunai pasodino 
1 milijoną ha naujų miškų!

4.

Str. “žmogus gyvena Klaipė
doje’’ skaitome:

Jau tiek kartų rašyta, kad 
Klaipėdos žvejai neturi kultū
ros namų, maža klubų, nėra 
jūrų muziejaus, bibliotekose 
labai ankšta, jose nėra skai
tyklų, apleisti sporto aikšty
nai ir baseinai... Matyt, vieti
nių organizacijų vadovai ne 
taip jau labai rūpinasi pajūrio 
žmonių reikalais, o jūrą prisi
mena, tik stovėdami ant Palan
gos tilto.

5.
F. Jokubauskas — Naujosios 

Vilnios kultūros namų direk
torius, pareiškė: _ -

Nuolatiniai mūsų palydovai 
— įvairios ūkinės bėdos. Sun
ku gauti reikiamų medžiagų, 
niekaip neprisiprašome pro- 
j ekcinių aparatųr' .fotografinio 
ruloninio popieriaus, bez kurio 
nepadarysi geresnio stendo ar 
parodos. Ypač sunku susitarti 
su spaudos tiekimo baze. Gė
da, tur būt, ir sakyti, bet net 
paprasčiausių elektros lempu
čių negauname, tiek,. kiek rei
kia.

6.
Str. “Negrįžo kareivis na

mo” rašoma apie gvardijos lei
tenantą Vinogradovą, kuris

, demobilizuotas liko gyventi 
Jurbarke (iš kar dirbo kaip 
propagandistas, o šiuo metu 
raudonosios baudžiavos varo
vas kolchoze). Jis savo blok
note ties 1944 m. Lietuvoje yra 
pažymėjęs:

“Rugsėjo šešioliktoji. O lau
kai! Koks liūdnas ir klaikus 
jų vaizdas, štai rugiai. Varpos 
nulinkę ant žemės, pradėjo 
želti, šiaudai pajuodo. O avi
žos! Sunkios jų šluotelės lyg 
pakirstos skeveldrų. Bulvie
nojai pakąšti ankstyvųjų šal
nų. Tik linai stovi lygūs, grakš
tūs ir švarūs”;

J. Cicėnds

LENKIŠKAS ŽERTAS
Dziemk Zwiazkowy savo po

puliarioje skiltyje “Z Dnia” mini 
tokį naują populiarų lenkų 
anekdotą: .

“Kai pragare pasirodė Hit
leris, jis ten buvo sutiktas su di
dele pagarba ir pats Liuciferis 
asmeniškai jį pavedžiojo po sa
vo karalystę.

Prie kiekvieno katilo stovėjo 
velnias ir šake svaidė atgal į ka
tilą kiekvieną per katilo briau
ną išlipti besikėsinantį nusidė
jėlį-
- Prie vieno katilo velnio ae- 
huVO^ į£įe>ėt>-

Nustebęs Hitleris paklausė, 
kodėl prie to katilo nėra velnio 
ir kas tame katile verda?

— Lenkai,- atsakė Liuciperis.
— Tai kodėl prie jų nėra sar

gybos?
— Nebėra reikalo, atsakė 

velnių karalius, nes jei tik kuris 
jų pasiekia katilo briaunos, jo 
draugai tuojau jį nutraukia apa
čion?’ • .: •

♦ Vyro žmona gali nebūti vie
nintelė moteris, kurią jis mylė
jo, bet ji yra vienintelė, kuri 
jam tai įrodė.

FELIKSAS MOTUZAS

DARBAI IR ŽMONĖS
GIMTINĖS PASTOGĖJE

2
Tie ponai mus apgaudinėja. Jie renka 
Amerikoje pinigus ne mokslo draugijoms 
remti ar muziejams 8131541, bet caro kazo
kų arkliams stones statyti. Vilniuje jas įsi
rengę “kotavos” Lietuvos darbininkus! 
Atmesti laišką!” Veltui A. Lalis dar mėgi
no aiškinti mokslo draugijos reikalingumą 
Vilniuje. Pirmininkui leidus balsuoti, laiš
kas buvo beveik vienbalsiai atmestas.

Aš pirmą kartą dalyvavau Lietuvių So
cialistų Sąjungos kuopos susirinkime. Ei
damas namo pasakiau savo draugui Pra
nui širvinskui, kad man nepakeliui su 
šiais žmonėmis. Mano idėjos masino mane 
eiti keliu, kuriuo tuomet ėjo dr. J. Basana
vičius ir Martynas Yčas.

Pora metų anksčiau už mane į Ameriką 
atvyko kun. Fabijonas Kemėšis. Jis čia 
rado pakrikusią katalikų srovę. Pradėjo 
ją organizuoti. Vienoje vietoje pastoviai 
negyveno. Lankė lietuvių kolonijas, sa
kė prakalbas ir ragino katalikus organi
zuotis. Įsteigė Šv. Juozapo darbininkų 
draugiją. Katalikų federaciją ir 1914 m. 
pradėjo organizuoti Vyčius. Tais laikais 
buvo gana daug lietuvių jaunimo Ameri
koje, ypač Čikagoje. 1913 ir 1914 metais, 
kada grėsė pirmasis pasaulinis karas, jau
nimas iš Lietuvos bėgo į Ameriką. Per 

dvejis metus čion atvyko per 40 tūkstančių 
jaunuolių. Bėgo vyrai, o paskui ir mer
gaitės. Matydami žmonių gausybę ir ne
galėdami pritarti Vyčiams, šokome jau
nimą organizuoti. Rėmėmės vidurio poli
tinės srovės liberalinėmis idėjomis. 1915 
m. Sausio mėn. vidury Mildos salėje suruo- 
šėm jaunimo susipažinimo vakarą. Atsi
lankė apie 300 jaunuolių. Mudu su Petru 
Kukučiu sakėme prakalbas. Aiškinome 
jaunimo tikslus ir pareigas. Pradžia buvo 
gera. Pelno gavome porą šimtų dolerių su 
viršum. Bet tuo viskas ir baigėsi.

Dvejis metus gyvendamas Čikagoje 
dirbau staliaus darbą statybose. Vasaro
mis turėdavau darbo, o žiema statvbos su
stodavo ir aš neturėdavau ką veikti. Ver
čiausi gana sunkiai. Gavau iš Detroito 
draugo laišką, kad čia stalių didelis parei
kalavimas. 1915 m. balandžio mėn. išvy
dau į Detroitą. Man išvykus, Čikagos jau
nimo organizavimas sustojo. Ižde turimus 
pinigus pasiūliau atiduoti tuomet sirgu
siam rašytoui dramaturgui B. Laucevičiui 
— Vargšui. Rodos, taip ir buvo padaryta.

DETROITO LIETUVIAI

Čikagoje plačiai buvau įsijungęs į drau
gijinį lietuvių gyvenimą. Visi vakarai 
būdavo užimti. Kartais neturėdavau laiko 
nueiti į “Aušros” mokyklą. Pradėjęs lan
kyti šią mokyklą, galvojau net apie Val- 
paraisą, buvusį tais laikais lietuvių jauni
mo švietimo centrą. Vykdamas į Detroitą 
sumaniau: kol susipažinsiu su vietos lie
tuviais ir jų veikla — turėsiu gražias atos

togas. Kur tau? Taip, nebuvo! Detroite 
radau visai apsnūdusį lietuvių gyvenimą. 
Iš pat pirmų' dienų'teko į jį aktingai įsi
jungti. Ir per ištisus 50 metų negalėjau IŠ 
tautinio darbo ištrūkti.

Detroitas — senas miestas. Jau dau
giau kaip 200 metų. 1915 m. turėjo tik per 
400,000 gyventoj u. Lietuviai gyveno išsis
kirstę trijose vietovėse. Pati pirmoji lietu
vių gyvenimo vieta buvo Dalery vakarinė
je dalyje, prie W. Jefferson Ave. Mano at
vykimo metu ši kolonija retėjo. Dar buvo 
likusi lietuvių užeiga — baras ir viršuj sa- 
liukė susiriųkiniams ir mažiems pobū
viams. Buvo dar Simo Urbono valgomų 
daiktų krautuvėlė' ir biliardinė. Vėliau S. 
Urbonas, pardavęs savo šią prekybą, nu
sipirko Middlebelte miško sklypą ir įrengė 
piknikams vietą, pavadintą Beetchnut 
Grove, kuri išsilaikė iki šių dienų.

Detroito lietuvių apsigyvenimo antroji 
vieta yra vadinama “Žiurkakaimiu” — 
prie Michigan Ave. ir Vinewood.

Trečioji ir naujoji lietuvių apgyventa 
Westmiunster, Cardoni ir Russel galvių 
apylinkėje.

Šią vietovę apgyvendinti lietuvius la
biausiai masino Fordo b-vės dideli auto
mobilių fabrikai Woodvaed gatvėj, High
land Parke. Nekilnojamojo turto prekybi
ninkai — real estatininkai pradėjo supir- 
kiiiėtį žemes ir daliati į ikktypus,! Kad gale-' 
tų pagauti daugiau sklypų pirkėjų, vienas 
realestatininkas padovanojo lietuviams 
žemės sklypą Weatmiunster ir Cardoni 
gatvių kampe bažnyčiai pasistatyti. . Juo

zas Andriušis tvirtino, kad šį planą sugal-4 
vojo didysis Detroito laisvamanis kun. 
Mockus. Tai versijai galima tikėti, nes 
kun. Mockus pasižymėjo tautinėje veiklo
je beorganizuodamas įvairias lietuvių 
draugijas.

1915 m. Cardoni ir Westmiunster gat
vių kampe jau buvo maža medinė šv. Jur
gio bažnyčia ir šalia jos klebonija. Kituose 
trijuose kampuose buvo pastatytos lietu
vių krautuvėlės: drabužių, valgomų reik
menų ir fotografo įmonė. Trūko, tų laikų 
žodžiais, — lietuviškos užeigos. Detroito 
lietuviai sekmadieniais rinkdavosi i baž
nyčią, kiti prie bažnyčios, žmonės ateida
vo pasimatyti su pažįstamais, draugais ir 
ypatingai padalinti savo prekybų ir paren
gimų garsinimo lapelius. Agresyviškiausi 
būdavo mockiniai ir raudonieji, kurie taip 
įpykindavo parapinius, kad vieną kartą 
kilo net muštynės. Įvykis buvo porą metų 
prieš mano atvažiavimą į Detroitą. Apie 
tų dienų lietuvių santykius man štai ką 
pasakojo vargonininkas Aleksis:

— Einu sekmadienį po pamaldų iš baž
nyčios. Prie vartelių stovi vyras su plaka
tais, kiša man vieną ir sako:

— Drauge, apsišviesk!
— Ar naktis gali apšviesti dieną? — aš 

paklausiau.
— Drauge, aš nesuprantu, ką (u sakai, 

—raudonukas atsakė. 4
— Nesupranti dėl to, kad tu neapsi 

švietęs. Pasiimk atgal lapelį ir švieskis, — 
pokalbį baigė Aleksis.

šv. Jurgio parapijos klebonu tuomet 

buvo kun. K. Valaitis. Man jį teko mažai 
matyti. Kiti parapiniai pasakojo, kad jis 
buvo geras kunigas. Atlikdavo savo parei
gas ir nesikišdavo į politines bei ideologi
nes lietuvių rietenas. Mėgdavo pobūvius.. 
Neatsisakydavo atsilankyti, jei parapiniai 
kviesdavo į krikštynas, vestuves ar kitus 
parengimus, žinau šį kun. K. Valaičio po
elgi. Vienas Detroito socialistas per “Ke
leivio” savaitraštį susirado merginą, par
sikvietė ir apsivedė. Susilaukė vaiko. Ren
gėsi įsigyti nuosavus namus. Trūko 300 
dolerių rankpinigiams. Draugai socialis
tai negalėjo šių pinigų paskolinti. Vieną 
šeštadienio vakarą, kaimynystėje buvo po
būvis, kuriame atsilankė ir kun. K. Valai
tis. Socialistų porelė susipažino su klebo
nu. Kitam šeštadieniui pakvietė pas save. 
Kun. K. Valaitis atsilankė, šeimininkė 
mokėjo gražiai kleboną priimti, pavaišinti 
ir .padejuoti, kad negali įsigyti namų, nes 
trūksta pinigų rankpinigiams. To užteko. 
Kun. K. Valaitis paskolino 300 dolerių, ne
prašydamas nei jokių dokumentų, nei 
kvito. Nežinia, ar kun. K. Valaitis prašė, 
kad jam skolą grąžintų, bet žinoma, kad 
toji paskola ir šiandien negrąžinta..

Manoma, kad kun. K. Valaitis besimo
kydamas Marijampolės gimnazijoje, drau
gavo sn Vincu Kudirka. Greičiausiai jis 
puoselėjo kudirkiškas liberalines idėjas. 
‘ ’ (Bus daugiau) ’

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį KN a u j i e n a s”
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i mm U11A J
AUSŲ, NOSIES

Wl GERKLES jugos 
phtaiko akinius

2858 W. 63rd STREET
Wtso tHefu PRospect 8-3229

totefu WAlbrook 5-5076
Kaschen duo 10 iki 12 vaL ryto.

Rax. HL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, sEamoinu
Telef^ FRospect 8-1717

DR. S. B1EŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 WEST 63rd STREET

tiktai antradieniai; u penktadieniais
Treciad. ir seKmad, ofisas nynaryt^s

Rex.: 3241 WEST 66th PLACE
Phone: REpubiic 7-7868

DR. C K. BOBELIS

DR. B. B. SE1T0N 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

-ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND surgeon 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadiemais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
anirao., penxtadiem nuo i—o, tree, 

ir šestad. tįsiai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. HSIN- EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LiGuS 
GWEKOLOGINE CHlRURGMA 

-6432 So. Kedzie Ave.z VvA 5-26/0

Valandos -pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamointi 3-Uųt)l.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Tree, ir- šestad. uždaryta.
Ofiso -fel.: Portsmouth 7-60C0
Rezid. telef.: GArden 3-7278 t

Ofiso teL: HE 4-1815 arba RE 7-870C
Rttdancijo: PR 6-98G1

saum

Sekmadienį

Čikagos Britanijos lietuvių 
Klubo iškyla

-can pre
ctaiv

SU-i

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LA1DOJLV1O ĮSTAIGA
I

as — 
tikslo.

I II s

į

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5523 So. Harlem Avt, — 586-1220

susigrupavus, 
pirmininkas, 

gražiu žodžiu]

koje apie stalus 
klubo vaidybos 
Pranas Rumšą, 
visus pasveikino, 
vo “žodžio” svoi 
šios jaukios šeimynėlės 
vię, Kazio Valentino ir 
sios jo “antrosios pusės” 
su. Tada paaiškėjo ir k 
vyriausias šios iškylos 
motyvas, — tai klubo n<

(Rugpjūčio 22 
-d.), dar prieš 8 vai. ryto, 48 
asmenys specialiu autobusu 
nuo Brighton Parko 4358 So. 
Maplewood Ave^ p. p. Valeri-j 
jos ir Prano Rumšų rezidenci-< 
jos, iškeliavo į šiaurę, žino
ma, ne į Aliaską — didelę in
dėnų žemę — Dešimt Tūkstan
čių Dūmų slėnį, o tik į Powers 
Lake, kuklią vasarvietę, apie 100
mylių atstumo nuo vėjų mies- Valentinų gamtos prieglobsty 
to Čikagos, Wisconsin© valsti-jje ir draugų bei prietelių būry 
joje, 
kvėpuoti ir 
lyje dulkes 
plauti...

Didelis ir 
išlengvėle pajudėjo iš vietos ir, 
sėkmingai išmanevravęs did
miesčio gatvėmis, įsibėgėjo. 
Įgulai linksmai besišnekučiuo
jant ir bebandant dainuoti, po 
poros valandų apsistojo page! 
dautoje vietoje. Ramioje ir 
jaukioje ežero pakrantėje, po 
ošiančiais ir žaliuojančiais me
džiais, vyrai išrikiavo stalus, 
o moterys, gražiai padengu
sios atsivežtomis staldengtė
mis stalus, gausiai juos ap-- 
krovė įvairiomis valgomomis 
ir geriamomis Dievulio dova
nomis, tarp kurių pasirodė ir 
“tauriųjų gėrimų” po lašelį. 
Iškylautojams taikioje nuotai-

iškeliavo grynu oru pa- j e numatytos paminė 
skaidriame ežerė- 
ir prakaitą nusi-

pilnas autobusas

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėles ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės

/?

rGRADTNSKAS
PASKUTINĖ

!

VĖSINTUVAI SU 
DVIGUBA NUOLAIDA

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

PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. i E R E N A S
2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
•VIDAUS LIGŲ SPEC. 

2454 WEST 71st STREET 
VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 2 iki 8 v. p. P-; antrad. ir ketvirtad. 
nuc 9 Sti 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 261 i W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Rfcrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

-Ofiso telef-: 776-2880 
Naujas rėz. telef- 448-5545

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

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

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10__12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak.
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

' uždaryta.
Rex. tai.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

Apdraustas perkraustymai 
iš įvairių <t$tumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: Frontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

Lietuvių kalba: Lasdien nuo pirma i 
dienio iki penktadienio 11—12: 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL

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

A FORESTS FUTURE
IS IN YOUR. HANDS

tuoktuvių metinės...
ra proga nuoširdžiai besvei- 

kinant laimingąją porą, Kazį 
ir Petronėlę Valentinus, paki
lo iš vietų apie 50 sveikintojų 
ir pakėlė tiek pat “linksmy
bės” taurių. Jie stipriai ir 
nuoširdžiai užtraukė: “Ilgiau
sių, gražiausių, sveikiausių ir... 
vaisingiausių metų”... Mat, 
sveikinamieji dar jauni,, svei
katingumu, energija ir gyve
nimo džiaugsmu betrykštan- 
tys. . Atrodo, laiminga pore
lė...

Taip linksmai, pakilioje 
nuotaikoje pradėta iškyla, tę
sėsi per visą dieną. Iškylauto
jai ne tik užkandžiavo ir gurks 
nojo, bet naudodamiesi apie 
90° F. šilimos ir čia pat ban
guojančiu ežerėliu, vėsinosi, 
irkliniais bei motoriniais lai
veliais plaukiodami ežerėlyje 
ir besimaudydami. Likę kran
te, patogiai atsilošę suoluose 
ar gulėdami pavėsyje, pasa
kojos praeities išgyvenimus, 
nagrinėjo šeimynines, visuo
menines, jaunimo auklėjimo 
— pedagogines ir net... poli
tines temas. Juk kas dabar 
nežino Simo Kudirkos trane-O 
dijos, dėl kurios dalinai kal
ta Amerika ir... nesijaudina 
mūsiškių “veiksnių ir veiks- 
nelių”” daromais žygiais jį, S. 
K., iš bolševikų vergojos išlais
vinti... Kiti laisvai, abejin
gi • visiems ginčams, saulinosi 
arba šauniam akordeonistui, 
Albinui Verikaičiui, lietuviš
kas suktutes, valsus, tango ir 
kt dailiuosius Lietuvoje šoktus 
šokius puikiai grojant, užmir
šę kasdieninius rūpesčius ir 
vargus, linksmai šoko.

Pavakary, kai saulutė įkai
tusius savo spindulėlius pra
dėjo ežerėlyje gaivinti, pirmi
ninkas p. Pr. Rumšą pramo
gaujančius bei pakartotinai, 
besistiprinančius ant stalų iš
dėstytomis gerybėmis, apgai
lestaudamas negalint čia pasi
likti nakvynei, paskelbė ši ma
lonų pobūvi nutraukiąs, nes 
laikas jau keliauti į namučius. 
Kaip skruzdės sukruto gerosios 
mūsų šeimininkės tvarkytis ir 
netrukus visi vėl sėdėjome au
tobuse, kuris jau gerokai po 
8-os vai. visą mielą iškylautojų 
grupę išlaipino iš 
paėmęs.
Kelionė atgal buvo 
mesnė. Beveik be
skambėjo lietuviškos dainos. 
Kai kurie artistiškų sugebėji
mų turį vyrai, dar linksmi
no savo pačių kūrybos panto
mimomis, kurias besekantie- 
ji leipo juokais. Juoktis juk 
sveika.

Visu tuo malonumu “brita- 
niečiai” pasinaudojo šaunio
sios ir veikliosios savo klubo j 
valdybos sumanumu. Valdv- \ J • I
bą sudaro Pranas Rumšą — I 
pirmininkas, Kazys Rožans-j 

, kas ir daiL Juozas Kiburas ir 
kiti nariai, kurie sutartinai;
veikdami, ruošia tokias na u-l 
dingas — kultūringas pramo
gas, telkia lėšas, kuriomis 
remia ne tik paramos reikalin- 

- gus klubo narius, bet aukoja 
medžiaginiai silpnoms organi
zacijoms ir jei reikia, pastki- 
riems -asmenims, o be to, 
mia... lietuvišką spaudą.

. TSkvJai ‘ vadovavusio

TRYS LINKSMOS LIETUVAITĖS

ku atlikta. Niekas nei išvykti, 
nei sugrįžti nepavėlavo. Jokių 
nesusipratimų šiurkštumų ne
pasireiškė. Iškyla pravesta 
pasigėrėtinai tvarkingai, vie
ningumo ir tarpusavio bendra
darbiavimo dvasioje.

lyviai už tokį kasdieninio gy
venimo paįvairinimą, o auto
buso vadas — vairuotoas už 
suteiktus jam aristokratiškus 
“tipsus” nuoširdžiai p. Rumšai 
dėkojo. ■ -

Atsisveikindami iškylos da
lyviai mielai pageidavo, kad 
dar šios vasarėlės pabaigoje.ar 
gražiomis rudenėlio dienomis 
tokia iškyla būtų pakartota, 
tik, (žinoma, į kitą vietovę.

(kp) ....

.VIENU ŠUN1JJ PER DAUG

Moteris: Ar ‘kaimyniniuose 
butuose niekas nelaiko lojančių 
šunų? į r

Butų agentas: Ne, madam.
Moteris: Tai aš perku šį butą. 

Mat, aš turiu du be perstojo lo
jančius šunis, ir jeigu prisidėtų 
dar vieno šuns lojimas, mano 
nervai neišlaikytų..

PASAULIO REKORDAS

Trisdešimtmetis miunchenie- 
tis Peteris Sėlis, siekdamas pa
saulio rekordo, iškentė po dušu 
168 valandas...

VELNIŠKAS VALGIS
Buenos Aires įvyko tarptauti

nis geriausio aštraus patiekalo 
konkursas. Laimėjo meksikie
tis Eduardas Ramirez, kuris pa
teikė “-Velnišką, file” (gaila, re
ceptas nežinomas). Po ragavi
mo trims jury nariams reikėjo 
kviesti greitąja pagalbą.

Už KO NETEKĖTI

kur buvo

dar links- 
pertraukos

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

JTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

J I E N O S E

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-f

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

6845 SO. WESTERN AVE.

NfAŠZNOMS VIETA $
' EEpubEe T-S6.01 į

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71rt STREET
< O6m t«l«f.’ HEmlock 4-2123 

Rnid. Glbton 8-6195
Priima ligonius pagal susitari mg. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

HoU BMKfichex tfll cakt Be

them tom. Crath «S

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

2150 We»t 63rd St., Chicago, IIL 60629 
Talafu PRoepect 6-5084

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
įSKeiia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą puoliką nuoiauniais mėgė
jais, Kurie drauge su artistais pergy 
vena scenos burtų, žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

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

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri 

nė komedija, premijuota ^Čikagos See-j 
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše- ’ 
liais, kaina 1.00 dol.

DIAGNOZĖ, .3 veiksmų komedija iš’ 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psL, kaina 1.00 dol.

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

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

NA U J I E N O S,

1739 So. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL. 60608

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D

iš-
ir

BIZNIEIUAL KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASlSEnlMA BIZNYJE

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKTJ

4 TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

4*

I

i

t

“Netekėkite už vyriškio^ kuris 
peržengė trisdešimt penkerius 
metus!” — pataria psichiatri
jos profesorius‘ Polis Popenė. 
Jo nuomone, vienai iš dešimties 
moterų dar pavy’ksta atpratinti 
tokį vyrą >nuo blogų įpročių.

— Upytės Draugiško Klubo pikni
kas Įvyks rugpiūčio 29 dieną, sekma
dieni, Kays darže (buvusiam Leppos). 
8200 So. Kean Ave. Pradžia 12 vai. 
Šokiams gros geras George Joniko or
kestras. Bus visokių gėrimų ir vai
šių, taipgi gerų ir gražių dovanėlių 

_ laimingiems. Upytiečiai kviečia visus
kurių jis įsigijo; būdamas vien- narius ir svečius i šį linksmą pikniką.

* Lauksime jūsų atsilankymo.gunglS. . Į Valdyba ir Komisija

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

I

I

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Hl. Phone: OLympic 2-1003

?

I
I

Tsssesr

ANTON LENKART 
Gyv. 3745 West 68th Street

Mirė 1971-m. rugpiūčio mėn. 26 dieną, 3:10 vaL ryto, sulaukęs 65 
metų amžiaus. Gimęs Herrin, Illinois.

Paliko nuliūdę: žmona Adelė (pagal tėvus Jokužytė) sesuo Jose
phine Skamulis, švogeris William, brolių ir seserų vaikai. Uošvienė 
Lillian Jokužienė ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Dariaus - Girėno American Legion Post Nr. 271.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue.
Pirmadienį, rugpjūčio 30 dieną, 9:00 vai. ryto bus lydimas is 

koplyčios į Gimimo Panelės šv. parapijos bažnyčią, o po gedulin
gų pamaldų bus laidojamas mauzoliejuje. Queen of Heaven ka
pinėse. ,

Visi a. a. Anton Lcnkart giminės, draugai ir pažįstami nnošir- 
dnai Jcvicčiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį* patar
navimą ir atsisveikinimą.

• ■ ' Nuliūdę lieta?
Žmona, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

re-

Pr. Į 
Rumšoš, pasirodė, esama pui~! 
kaus administratoriaus — or-j 
ganizatoriaus. Viskas iš anks-;^ I ■ 'to buvo numatyta, viskas lai-'I

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

REpublic 7-1213 
Virginia 7-6672

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COtnmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Sveikiname Stanionį, sulaukusi 82 metų
gyvena pas savo dukrų. Jo sū
nus Arturas, pardavęs savo ra

-dijo stotį Kansas valstijoje,
nusipirko galingesnę stoti In
dianoj, Sullivan miestelyje. 
Viena jo duktė gyvena McKen
zie, Illinois, o antroji gyvenu 
Glen Ellyn, Illinois. Dabarti
nis Frank Stanionio adresas 
yra toks: 151 :Longfellow, 
Glen Ellyn, Illinois, 60137.

Linkime Frank Stanioniui 
geros sveikatos ir ilgu metų.

Kaujienieėiai

BAČKAIČIO LAIŠKAS
Frank Stanionis WASHINGTON POST

Frank Stanionis, ilgametis 
Jiaujienietis ir įvairiu lietuviš- 
Tų organizacijų veiklus narys, 
antradienį, rugpjūčio 28 dieną, 
jninės savo 82 metų gimtadie- 
hi.

Frank Stanionis prieš 82 me
lus gimė caro okupuotoje Lie
tuvoje, Kupiškio valsčiuje, 
Kreivenių kaime. Amerikon jis 
atvažiavo 1907 melų birželio 
12 dieną. Trumpam laikui jis 
buvo apsistojęs New Yorke, 
bet vėliau atvažiavo į Chicagą, 
čia Įsikūrė, išaugino šeimą ir 
čia dirbo visuomenini darba. V

Frank Stanionis vienas ne
gyveno. Jis tuojau įsitraukė į 
kelias lietuviškas organizaci
jas ir visą laiką jose dirbo Lie
tuvai naudingą darbą. Stanio
nis priklausė Amerikos Lietu- 
yių Socialistų Sąjungai ir dirbo 
^bendrinėse Amerikos lietuvių 
organizacijose. Ypatingai daug 
Barbo jis įdėjo į kupiškėnų 
Įdubą, o vėliau veikliai reiš
kėsi ir Garfield Parko lietuvių 
klube..

Dabartiniu metu Stanionis

Ryškina Baltijos kraštų 
likimą Tu

“The Washington Post”, š. 
m. rugp. 7 d. Įdėjęs platų A. 
Shub straipsni apie Kudirkos 
teismą, rugpjūčio 17 d. laiškų 
skyriuje paskelbė Stanley H. 
Bačkaičio, Great Falls, laišką. 
Bačkai t is pažymėjo, kad dien
raščio straipsnis apie Kudir
kos teismą dar kartą išryškino 
Baltijos kraštų likimą. Laiško 
autorius teigia: po 30 metų tų 
kraštų gyventojai neatsisakė 
kovos ir turi viltį sulaukti lais
vės. Daugiau negu nuostabu 
stebėti vis dar šviesias laisvės 
troškimo viltis po to, kai 40 
proc. tų kraštų gyventojų nu
žudyta ar išgabenta i Sibirą ir 
kai likusiai gyventojų daliai 
tenka pakelti smarkią komu
nistų propagandą bei be ato
dairos vykdomą terorą.

Bačkaitis toliau rašo, jog 
visai nesuprantama, kaip pa
šalio sąžinė gali abejingai žvel
gti i Baltijos kraštų šauksmą 
ir rūpintis laisve kitų gyvento-

Dr. KAZYS GRINIUS

II 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.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, UI.

į jų, niekuomet neturėjusių sa
vo tautų ar netrokštančių jas 
turėti. laikas, kad laisvo. ap
sisprendimo dėsnis būtų vie
nodai naudojamas visame pa

isau ly. i
Laiškas baigiamas tokiais 

žodžiais; “Baltijos tautos vėl 
įrodo trokštančios būti laisvo-1 
mis ir jos vertos laisvės. JAV-l 
bės turi moralinę teisę iškelti > 

, Bylų Europos laisvės kluusi-l 
iną aplamai ir Baltijos valsty-| 

ibių — ypatingai. Tai 1910 me-j 
Jais buvo iškilmingai pažadėta! 
;prezidento Roosevelto. J. Tau-j 
Į tų Charta garantavo laisvo ap
sisprendimo- teisę. 30 metų! 

i praslinkus Baltijos tautos te 
(belaukia. Turiu viltį, kad jos 
(neveltui laukia ir viliuos, kad 
(dar ne vėlu”. (Elta)

——

Prezidentas laukiamas 
Chicagoje penktadieni

Pasakys kalbą .pieno 
gaminto jų ^konvencijai

Prezidentas Nixonas prane
šė. iš San Clemente, Calif, kad 
šį penktadienį, rugsėjo 3 d., 
jis bus Chicagoje, pasakys 
kalbą Pieno Gamintojų Sąjun
gos konvencijoje McCormick 
Place ir dalyvaus konvencijos 
pietuose.

Chicagos Parodų taryba už
sakė už -$50.000 naują garsia
kalbių sistemą, kuri bus įreng
ta McCormick Place, kad ge
riau būtų girdėti prezidento 
kalba, kurią jis pasakys pietų 
metu 25,000 konvencijos daly
viams didžiojoje McCormick 
Place salėje. Apskaičiuojama, 
kad pienininkų pietums bus 
suvartota daugiau kaip 15 to
nų pieno.

Pieno gamintojų sąjunga 22 
valstijose, pradedant Wiscon- 
sinu ir Minnesota, baigiant Mek
sikos Įlanka, turi 43,000 narių. 
Jų konvencijoje laukiama apie 
40,000 sąjungos narių su šei
momis.

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinly sklypai pa rd.

4 GRAVE LOT
Reverence section.

Mt. Emblem Cemetery. 
Must sell reasonable.

447-8692

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS miegamas kamba
rys naujame name prie vieno asmens 
su visais patogumais. Galima matyti 
visada. 4423 So. MAPLEWOOD AVE.

ti” ir svečių inspekcijai “va
dovauti”.

Chicago Daily News surink
tomis žiniomis. Woodlawn 
apylinkėje nuo 1967 metų jau 

1352 gyvenamieji namai apleis 
Iii, sudeginti ar sugriauti ir 
daugiau kaip 30,(XX) žmonių 
priversti iš tos apylinkės pa
bėgti kitur.

“Juodžių Stone Tauta” pa
vartojo visas savo jėgas gais
rams visiškai,baigti Woodlawn 
apylinkėje... Tauta be to 
ruošia planus šiai apylinkei 
atstatyti, giriasi “Main 21” sa
vo telegramoje. Priminima, 
kad tos gaujos vyriausias va
das Jeff Fort kaltinamas žmog
žudyste sėdi kalėjime.

Su direktorių Hyde apžiūrė
ti Chicagos džiunglių drauge 
atvyksta senatoriai Adlai Ste
venson III ir Charles Percy ir 
kongresmanas Abner Mikva.

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žema — Pardavimui

BY OWNER
4- bedroom, carpeting, drapes, beamed 
ceilings in L. R. and D. R. Paneled 
and carpeted kit. and Built ins. Pan
eled and carpeted family room. 2 car 

garrage. Immediate occup. 
$37,900.

CALL 798-0191 or 532-1111.

MŪRINIS 16 METŲ, 2 gražūs butai, 
įrengtas rūsys. Gražios kabinetų vir
tuvės. Brangios vonios. Marquette 
Parke. Nebrangus. Tei. PR 8-6916.

BY OWNER-'
5’A rooms, brick, 3 bedroom, 

full basement. Garage.
For appointment call 

925-2939 after 6:00 P. M.

ROSELLE
3 bedroom brick ranch, garage, side 
dr., finished basement, Irg. fenced 
yard. Walk to trains, shoping and 

schools. By owner. 
$31,500. 

529-9296

PIGESNIS UŽ BARGENĄ
Geresnės konstrukcijos už dabar nau
jus, tik 9 metų 5% kambarių mūri
nis. 3 dvigubo dydžio miegamieji, 
jauki virtuvė su valgomuoju joje, 
švarus ir puikus beismantas, 2. maši
nų garažas. Labai žema bargeno kai
na tik $19,900 ir labai mažo Įmokėji- 
mo jums tereikia. Marquette Parko 
apylinkė. Laimę gali surasti paskam

bindamas stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

CICERO — 59-tos ir 22-ros apylinkė
je modernus 2 butų niūras. 6 ir 5 
kambariai, plytelių virtuvės, 2 mašinų 

garažas. $31,900.
SVOBODA, 2134 So. 51st Ct., Cicero. 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038.

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

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-824$

KODĖL DŽIUNGLĖMIS
PAVIRSTA MIESTAI
Gatvių gaujos valdžia 

i Woodlawn apylinkėje
Pavyzdinių miestų progra

mos direktorius Floyd Hyde, 
dviejų senatorių lydimas, ža
da šio rugsėjo pabaigoje atvyk 
ti Į Chicagą susipažinti vieto
je su juodukų gatvės gaujos 
“Black Stone Nation” valdo
ma Woodlawn apylinke, esan 
čia artimiausioje Chicagos uni 
versiteto kaimynystėje.

Išgirdusi apie planuojamą

— Kun. Jonas Juozupaitis 
baigė pedagogikos administra
cijos aukštesnį mokslą Concor- 
dijos Teacher College — River 
Forest. Illinois, ir praeitą tre
čiadienį (August 18th) gavo 
Magistro laipsni. (Master of 
Arts and Education). Kun. 
Juozupaitis yra šv. Martyno 
Liuteronų parapijos klebonas.

— Mok. Edmundas Geiba- 
Geibavičius iš Njew Orlean 
miesto lankosi Chicagoje. Jis 
čia sutiko daug pažįstamų Kra 
kiškių klubo narių tarpe. Po 
kelių dienų jis išvyks Į New 
Yorko valstiją, kur žada nuo
lat apsigyventi,, nes jau išėjo 
pensijon.

— Ignas Podėlis, gyv. Keno
sha. Wis., išvyko atostogų Į St. 
Petersburg, Fla.

— Celeste Markus,, Harrison 
parko fizinio lavinimo instruli 
torė parodė gerą charakteri ir 
puikią orientaciją gelbėdama

BELLWOOD
Brick ranch with att. 2-car garage, 
finished basement, cent, air, cer. bath, 
large lot, fene. Close to church, 
school & train. By owner. Mid 30’s.
Newly decorated. Excel, location.

544-7590

DES PLAINES
1945 Spruce. Cape Cod. 4 bedrooms, 
2 baths, full basement, rec. room, gar

age. Near schools, K-Mart.
S34,500. < 
OWNER 

296-3841
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I SIUNTINIAI Į LIETUVA
Į VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. * TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas {vairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. - *

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS
" - " - ■ —ĮUInni.lLUmui  .... 1 .. ... ... i -

vizitą tos gaujos “aukščiausio
ji taryba”, besivadinanti “Main 
21”, nusiuntė direktoriui Hy
de telegramą, pažadėdama jo 
dispozicijai “pavesti visą mū
sų galingą tautą”

Savo telegramoje gaujos 
vadovybė pasižada “kooperuo-

~ A. T vl^R A S '
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

T.I.: REpublIc 7-1941

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimai. 
AL NAUJOKAITIS

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209 
k ______ ___ ..... __ ....... . , ____ f

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

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

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

bei teikdama pirmąja pagalbą 
jaunametei mergaitei, kuri 
buvo paskendusi parko basei
ne.

— Chicagos Istorikų Draugi 
ja rugsėjo 5 d., 2:15 vai., Lin
coln parke prieš savo būstinę, 
ruošia nemokamą klasikinės 
muzikos koncertą. Juo bus 
paminėta 100 metų didžiojo 
Chicagos gaisro sukaktis.

— Ponia Helen Sadūnas, 
Blue Island. Ill., ilgu straips
niu buvo gražiai paminėta Chi 
cago Tribune dienraštyje ir 
aprašytas jos restoranas bei 
taverna “Helen’s Old Lantern”, 
kur yra pateikiami pačios sa
vininkės puikūs lietuviški val
giai ir gėrimai. Prie straipsnio 

Įvra įdėta jos nuotrauka. At
kreiptas dėmesys Į Įprastą lie
tuvišką vaišingumą.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE! I • -

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, FreadenUa

2212 W. Cermak Road Chicago, ,111. Virginia 1-7141

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
65-TA IR KEDZIE —‘ 3 miegamų 

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

Į mūrinis. S23-500.
43-ČLA IR CAMPBELL — 3 butų 

mūrinis. $27,500.
46-TA IR ROCKWELL — 4 butų 

medinis. $27,500.
45-TA IR CAMPBELL — 5 butų 

mūrinis. S39.500.
73-ČLA IR KEDZIE — 2 po 5% 

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

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE, CHICAGO 

TEL. — 254-5551

ĮPĖDINIAI
PRIVERSTI PARDUOTI

Labai modernus, visas kaip naujas ir 
puikus 6 kambarių mūras dekoratyvių 
plytų iš visų 4 pusių. 37.5 pėdų skly
pas. 2 vonios, iškaltas lentelėmis ir 
gražiai Įrengtas beismantas, 2 mašinų 
garažas. .Formalus valgomasis, 3 jau
kūs miegamieji. Arti nueiti Į 63-čią 
ir Kedzie. Prašomoji kaina S27,900 
yra geras bargenas. Skambinkite šio 
bargeno raktui. Skambinkite stebuk

ladariui. U
Skambinkite MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai.
254-8500 I

--------------------------------------- I
FOR SALE

By owner in North Harvey. 3 bed
room brick home, large living room, 
kitchen dining area, full basement, 
gas heat central air cond. 2 car gar
age, storms & screns. many other 
extras. Asking mid 20’s. Shown by 

appt. Tel. ED 3-2914.

PERSONAL
Asmeny Ieško

PAIEŠKOMA Mrs. Elena Gerliks - 
Markauskaitė, atvykusi Amerikon 1913 
metais ir apsigyvenusi Chicago. Ill. 
Prašo atsiliepti ar žinančius apie ją 
pranešti ios seseriai.

ONA MARKAUSKAITĖ, 
104 GEORGE STREET 

c HAMILTON, ONT., CANADA

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

BY OWNER
CALL 

GR 6-0006

BRIGHTON PARKE
SKUBIAI PARSIDUODA NAMAS 

geroj vietoj. 2 po 4, beismantas ir 
garažas. Kaina SI 6.000.

Skambinkite 247-3157, 
šeštadienį arba sekmadienį nuo 

9:00 iki 12:00 ryto.

ČIA DOLERIS SAUGUS ,
4 BUTŲ gražus mūras 4 auto 

mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
_  S42,700

PAVELDĖTAS didelis 5% kamba
rių mūras, moderni kabinetų virtuvė. 
Naujas gazo šildymas. Apie 40’ 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. 
— S41.000.

SKLYPAS 3(F su garažu prie Mar
quette Parko. — $10,590.

TVTRTI DU MŪRAI greta ant pla
taus sklypo duoda $1,400 pajamų 
kas mėnesį. Centralinis alyva šildyj 
mas, daug priedu, maži taksai už 
abu. $47,900.

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

SVEIKAS MEDINIS modemus vi
duj. graži gatvė, arti Maria HS., dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus'skly
pas. S18.600.

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

Valdis Real Estate
7051 Su. Washtenaw Ave. RE 7-7200

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; 
drapes; appliances. Priced low for 
quick sale. Call owner. 272-3362.

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

Good location.
A bargain at 820.000.

Call BE 8-8351

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

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

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

MAISTO KRAUTUVE ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke..

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais.1'3 Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY 
2951 WEST 63 STREET 

436-7878

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

MARQUETTE PARKE parduodama |
Grocery krautuvė. Biznis išdirbtas.

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

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vietos

PARK FOREST
Colonial 4 Bedroom House.

2% Baths. Family room, screened 
porch. 2 car Garage.

Large lot.
$4^ 900

Call 748-3208

EDGEBROOK — ST. MARY OF THE 
WOODS. 6 room, 3 bedroom, cabinet 
kitchen. Built in Hotpoint-Coppertone 
appliances. New shag wall to .wall 
carpeting. Recroom in basement with 
wet bar, 2 car garage. Underground 
sprinklers. Low taxes. Manv extras.

7271 No. McWICKER, CHICAGO

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. S37.500.

2 PO 5 MURBSXS. Nauja šilima ga
zu, aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas. Marquette Parke. Hk 
$28,900.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321
PALATINE

3 year old unique 3—4 bedroom mid
level ranch on Cul-De-Sac near park. 
Walnut panel family room 17 x 24’.

7 minutes to Randhurst.
$39 900

Call 359-0885.

DOWNERS GROVE — Bv owner. 
Must sell. 3 bdrm., fpl., built-in. full 
basement. 2M> car garage. Near CB 
and Q. $29,500 or bes offer.

964A855

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.

I Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 
ATSIAUNIMAI Iš BALFO VEIKLOS■

404 dideli poslapiai, daug nuotraukų.
I Kieti viršeliai §4,00, minkšti — §3.00.
i Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau

sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

.—....... ....................... ........ --------------------------——------ <•

f „ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — SATURDAY, AUGUST 28, 1971

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAURO

Valau kilimus Ir baldus.
Pilna apdrauda. 

L RUDIS Tel. CL 4-1050

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4061 AmHm, 
Chicago, III. 60632. T«L YA 749M

> ___________________

— Kostas Repšys, prityręs 
barų tvarkytojas, vadovaus įvai
rių gėrimų barams, Balfo 
Chicagos apskrities ir skyrių 
valdybų bei atstovų rengia
mam piknike kuris Įvyks rug
sėjo mėn. 6 d. (sekmadieni), 
Bučo sodyboje, Willaw Springs 
Visuomenė maloniai prašoma 
kuo skaitlingiausiai piknike 
dalyvauti ir gražioje rudeni
nėje gamtoje linksmai praleis
ti laiką. Balfo darbuotojai lau
kia atsilankant.
Balfo apskr. ir skyr. valdybos

MICHIGAN VALSTIJOS 
ŠIAURLTE, 

nepaorastai gražioje Irons apylinkėje, 
pensininkams ir vyresnio amžiaus 
žmonėms nuolatinė puiki VASAR
VIETĖ. Butas ir geras lietuviškas 
maistas tik už $275.00 mėnesiui. Gy
venamas apačioie, 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

K. E R I N G I S
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Tilioml luto motoril, rMbdžJiI, 

tvn*-upi Ir t. L
4S24 Scu CALIFORNIA AVT.

CHICAGO, ILL TEL. VI

EVERGREEN PARK
BY OWNER

3 bedroom brick bungalow. Formal 
Dinning Room. 1% bath. Carpt. — 
kit w/dishwasher. Side dr. w/attach., 

gar. Basement, fenced yd. 
$29,500.

Tel. 422-3417,

6 KAMBARIŲ BUNGALOW su įreng
tu aukštu - pastoge. Viso 9 kambariai. 
64 Place ir Homan Ave. apylinkė. 

Kreiptis i agentą B. N. Lake. 
Tel. 445-1416.

HOME INSURANCE
BUILDERS AND CONTRACTORS 

Namų Stitybi Ir Remontu

Oil: Frink Zipclli 
T20814 W. 95th St. 

GA 4-8654

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

V- ... .. .. .. .. :___ . ........

Bnt ng«nybė«, Lilkrodžlil, Dovanot 
vi toms progom v 

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

<____ —‘

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu nsujus ir perstatau senua Ti
sų rūšių namo apšildymo pečiu* Ir 
alr-condltioning į naujus Ir senug na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai 
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL K 
4444 So. WESTERN AVK.

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


