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Respublikonai

Vokiečiai dar ieško

Žada sunaikinti

Britu vai

Japonijoje didelį

Jis jau nuo pernai lapkričio mėn 
laikomas kalėjime.

VĖLIAUSIOS iibiOS

♦ Komunistinė Kinija užsa
kė Prancūzijoje du keleivinius 
Concorde lėktuvus.

♦ šiaurės Airijoje vėl žuvo 
vienas, sužeisti keturi asmenys. 
Britu kareiviai nuo penktadie
nio suėmė virš 150 įtariamu te
roristu. Protestantu jėgos ža
da griebtis prieš kataliku kerš
to veiksmu.

♦ Floridoje jauna 18 metu 
motina papasakojo policijai, kad 
trys nepažįstami vyrai sustab
dė ant kelio automobilį ir pagro
bė jos savaitės amžiaus kūdikį. 
Policija sekmadienį suėmė pačią 
motiną, nes vaiko lavonas ras
tas užkastas netoli jos namų.

Prie kalėjimo, kur sėdi pen
ki darbininkai, įvyko muštynės 
tarp uostų darbininkų ir polici
jos. Tarptautinis Londono aero
dromas nutraukė darbą 24 va
landoms. Streikuoja angliaka
siai fabrikų mašinistai, transpor
to darbininkai. 1

dens teršimą ir buvo nubaus
tos. Oro teršimo bylų gali kilti 
ir daugiau, nes didesniuose pra
monės centruose Japonijoje oras 
yra tikrai labai užterštas.

lestiniečių laikraštis gavo siun
tinį. Jį atidarant, sprogo bom
ba, sužeisdama palestiniečių vei
kėją. Abu Sharif, 29 metų.

♦ šiandien Kuba švenčia 19 
metų sukaktį nuo Castro gru
pės įsisteigimo ir revoliucinės 
veiklos pradžios. Kuboje vieši 
Viet Congo delegatė Thi Binh, 
Paryžiaus taikos derybų daly
vė. Ji' pasakys kubiečiams kal

niukai jau įsibrovė į komunistų 
ginamą Quang Tri miesto cita
delę — pilį, statytą praėjusiame 
šimtmetyje. Aukštose pilies sie
nose JAV lėktuvų “gudriosios 
bombos” padarė dvi skyles,’ku
riomis vietnamiečiai ir pasinau
dojo. Atskiruose bunkeriuose 
dar vyksta kovos.

Reikalauja baigti 
Vietnamo kara

Jakucke, geologijos muziejuje, yra mamuto koja, rasta rytiniame 
Sibire amžino šalčio sukaustytoje žemėje.

^J^ Tupamarps banditai Urug
vajuje nušovė. Civilinės Gynybos 
viršininką.

0 šiaurės Airijoje britų ka
reiviai surado katalikų rajone 
nemažą ginklų sandėlį, kuriame 
buvo net prieštankinis pabūklas. 
Suimta 11 vyrų.

+ Čekoslovakijoje keturi as
menys nubausti po 15 mėn. ka
lėjimo už opoziciją valdžiai.

JAV karinė vadovybė pa
skelbė, kad dar 3,000 kareivių iš
vežti iš P. Vietnamo. Dabar P. 
Vietname nebeliko kovos dali
nių, tik sandėlių ir aerodromų 
prižiūrėtojai, tiekimo daliniai ir 
techniniai patarėjai.

+ Buvęs prezidentas Johnso- 
nas vakar vėl paguldytas į ligo
ninę. Jis pajuto krūtinėje dide
lius skausmus.

♦ Mokslininkai iš Mariner 9 
atsiųstų Marso fotografijų 
sprendžia, kad ašigalio balta me
džiaga gali būti ledas.

WASHINGTONAS. — Baltie
ji Rūmai susidarė su sen. Mc
Govern dėl datos, kada preziden
to patarėjas Kissingeris supa
žindins demokratų kandidatą su 
slaptais politikos vingiais ir 
žvalgybos surinktomis žiniomis.

PARYŽIUS. — Aktorė Jane 
Fonda, sugrįžusi iš Hanojaus 
ir sužinojusi, kad daug kas Ame
rikoje ją vadina išdavike, pa
reiškė, kad rimčiausias išdavi
kas Amerikoje esąs prezidentas 
Nixonas.

MASKVA—- Amerikos žydė 
Edith Silver Shapiro, ištekėjusi 
Maskvoje už milicijos gaudomo 
Gavriel Shapiro, atvyko į Mask
vą “būti su vyru teismo metu”. 
Aerodrome ji buvo sulaikyta, įso
dinta į lėktuvą ir išsiųsta į Lon
doną. Shapiro teisiamas už ka
rinės prievolės vengimą.

VANDENBERGAS. — Kali
fornijos aviacijos bazėje į erd
ves buvo paleistas naujos rū
šies žemės satelitas ERTS-1, ku
ris sveria 1,965 svarus ir pats 
pasigamina iš saulės spindulių 
elektrinę energiją. Įvairūs sa
telito aparatai tyrinės žemės pa
viršių, besikeičiančias spalvas, 
vandens judėjimą, lietaus ir 
sniego kritulius ir atmosferos 
pasikeitimus. Satelitas turėtų 
veikti dvejis metus, po to, bus 
iškeltas kitas panašus satelitas.

COLOMBO. — Ceylone prasi
dėjo 41 sukilėlio teismas. Tai 
daugiausia 1971 m. balandžio 

mėnesio sukilimo vadai. Teismo 
salė saugoma kariuomenės dali
nių.

ADDIS ABABA. — Etiopijos 
imperatorius Haile Selassie pra
dėjo švęsti savo 80 metų gim
tadienį. Iškilmės tęsis kelis mė
nesius.

SALT LAKE City. — čia zo
ologijos sode nudvėsė 24 metų 
ligeris-tigro ir liūtės mišinys. 
Shasta buvo vienintelis tos rū
šies žvėris visame pasaulyje, 
nes paprastai tigrai su liūtais ne- 
siporuoja.

Dabar Maskvos koresponden
tai gavo Brockio rašytą Brežne
vui laišką. Jame poetas Broc- 
kis “Brangiam Leonidyi Iljičiui” 
rašo paliekąs Rusiją prieš savo 
norą ir prašo Brežnevą leisti gy- 
venti ir dirbti Rusijoje, nors 
vertėjo darbą. Brockis gimęs, 
užaugęs Rusijoje, už viską ką 
gavo, esąs skolingas Rusijai. Vi
sas blogis, kurį jis patyręs, bu
vęs su kaupu atlygintas Rusi
jos gerumo, nes tėvynė jo ne
užgavusi ir nenuskriaudusi.

.Brockis niekada nebuvo arti
mas sovietų žydams ir visada 
pabrėždavo, kad jis — Rusijos 
poetas. Paskutiniu metu jis ėmė 
rašyti krikščioniškomis temomis. 
Nenuostabu, kad Kremlius tokį 
išverstaskūrį ir išmetė.

WASHINGTONAS. — Svars
tydamas- užsienio paramai skir
tas lėšas senatas nutarė suvar
žyti vyriausybės rankas Vietna
me. Senatas 50-45 balsais priė
mė rezoliuciją reikalaujančią 
užbaigti visus karo veiksmus In
dokinijoje per keturis mėnesius, 
jei bus paleisti-karo-belaisviai, 
šią rezoliuciją pasiūlė respubli- 
konąs -ser.atoriu& Jš ,-Kentucky 
John Sherman Cooper.

Tuo pačiu senatas atmetė ke
lias kitas rezoliucijas, liečiančias 
Vietnamo karo užbaigimą jų 
tarpe sen. Mansfieldo, kuris rei
kalavo karą užbaigti per 6 mėn.

slaptąją armiją
LONDONAS 

džios šiaurinei Airijai paskirtas 
administratorius William Whit
elaw pasakė parlamente griežtą 
kalbą, kurioje ragino airių ka
talikų rėmėjus Amerikoje ir ki
tur neberemti slaptos airių ar
mijos, nes jos tikslas yra. smur
tas ir teroras. Kol viešpataus 
smurtas, Airijai nėra jokios vil
ties, pareiškė Whitelaw.

Anksčiau dažnai kalbėjęs apie 
švelnumą ir “įtikinimą”, White
law šį kartą prašė parlamento 
ir užsienio opinijos paramos “su
naikinimui IRA armijos pajė
gumo tolimesniems nežmonišku
mo veiksmams”.

Paskutin io savaitgalio bombų 
teroras iššaukė neigiamą reak
ciją ir laisvoje Airijoje respubli
koje. Dublino spauda pasmerkė 
nekaltų civilių žudymus. Praėju
sį penktadienį žuvo 11 asmenų 
ir virš šimto buvo sužeistų.

dingusiu kareivių
BONA. — Vakarų Vokietijo

je Muenchene tebeveikia įstai
ga, kurios uždavinys yra surasti 
paskutiniame kare dingusius vo
kiečių kareivius ir nustatyti jų 
likimą. Antrajame Pasaulinia
me kare iš viso dingo 1,738.000 
vokiečių kareivių. Kareivių ieš
kojimo centras išaiškino 758.000 
likimą. Daug dingusių buvo žu
vę, kiti sugrįžo iš įvairių kraštų, 
daugiausia iš Sovietų Sąjungos 
stovyklų. Jokių žinių neturima 
apie 980,000 kareivių. Jų šei
mos nieko nežino apie jų likimą.

Kareivių ieškojimo centras, 
bendradarbiaudamas su Tarptau
tiniu Raudonuoju Kryžiumi ir 
kitomis organizacijomis, išaiški
na per metus apie 35,000 bylų. 
Paskutiniu metu dingusieji daž
nai randami mirusiais. Daugiau
sia vokiečių kareivių žuvo Rytų 
fronte sovietų koncentracijos 
stovyklose, nors paskutinis ofi
cialiai registruotas sovietų karo 
belaisvis sugrįžo namo 1955 me
tais.

Kinija paskutiniu metu daž
nai bando nedideles taktines ato
mines bombas, kurrias išmesti 
gali Kinijos lengvieji bombone
šiai F-9. Tuos bombonešius ki
nai stato po 15 per mėnesį ir apie 
200 jų jau yra aviacijos eskadri
lėse. Per paskutinius trejis me
tus Kinija pasigamino 300 to
kių greitų bombonešių.

Gerai apmokytų Kinijos divi
zijų pasiuntimas į sovietų pa
sienį laikomas ženklą kad Kini
ja bandytą karo atveju, stab
dyti rusus mažai apgyventuose 
Kinijos plotuose. Tam stabdy
mui kinai panaudotą ir nedide
les atomines bombeles. Nors 
niekaa. vakaruose nežino“ kiek 
tų bombų kinai turi, Pentago
no ekspertai mano, kad jų skai
čius gali siekti 100. Trys Kinijos 
laboratorijos gamina bomboms 
reikalingą uraną ir plutoną.

Be F-9 lėktuvų Kinija galinti 
turėti 15-30 nedidelių nuotolių 
raketų, kurios galėtų nešti ato
minį užtaisą iki 600 mylių. Vi
dutiniu nuotoliu raketų skren
dančių iki 1,500 mylių, Kinija 
galinti turėti 5-15. Tarpkonti- 
nentinių raketų Kinija dar ne
bandė, tačiau neabejojama, kad 
ji jas gamina. Kilus atominiam 
karui tarp Kinijos ir Sovietų Są
jungos, kinai galėtų sudaužyti 
tokius sovietų miestus, kaip Vla
divostokas.

žvalgybos žiniomis, Kinija yra 
labai susirūpinusi nuolatiniu so
vietų karo jėgų didinimu prie 
jos sienos. Kinų vadai bijo, kad 
sovietai gali pradėti karo veiks
mus be jokio įspėjimo.

Uosto darbininkų nelegalus 
streikas prasidėjo susiginčijus 
dviem unijom: sunkvežimių 
vairuotojų ir uostų darbininkų. 
Kilo klausimas, kas turėtų nuo 
sunkvežimių nuimti iš anksto 
supakuotas, laivų siuntoms skir
tas, dėžes, Uostų darbininkai 
ėmė streikuoti, o specialus teis
mas nusprendė, kad jų strei
kas — nelegalus. Iš to ir prasi
dėjo byla prieš 5 unijų vadus.

Šis Britanijos streikas gali tu
rėti reikšmingas pasekmes kraš
to ūkiui. Krautuvėse jau ėmė 
stigti šviežių daržovių, vaisių ir 
mėsos. Generalinis streikas Bri
tanijoje paskutinį kartą buvo 
1926 metais.

r -Vyriausias Britanijos prpku- 
roras nusprendė prašyti Pramo
nės Teismo dar sykį peržiūrėti 
uostų darbininkų bylą.

Vieni pirmųjų uostų darbinin
kus parėmė spaustuvių darbi
ninkai. Anglai skaito labai daug 
laikraščių. Jų neišėjimas sudaro 
britams rimtos krizės įspūdį. 
Amerikos korespondentai sako, 
kad dabar anglai autobusuose 
ar traukiniuose yra priversti žiū
rėti viens į kitą, nes nebeturi 
laikraščių. Streikui prasidėjus, 
svaro vertė tarptautinėse biržo
se tuoj nukrito.

Viktorijos provincijoje Australijoje per šešis mėnesius automobiliy nelaimėse žuvo 420 žmoniy 
Melbourne aukštesniosios mokyklos mokiniai nutarė šiuos žuvusius simboliškai parodyti praei
viams, 420 mokiniu sugulė skersgatvyje Įvairio:e pozose vaidindami žuvusius.

Nauji teismai 
Čekoslovakijoje

PRAGA. — Čekoslovakijoje 
prasidėjo dar du teismai, vienas 
Pragoję, kitas Brno mieste. Kal
tinamieji, kaip7, ir anksčiau pasi
baigusių trijų teismų, kaltinami 
prieš valstybę nukreiptais veiks
mais, žinių skleidimu, lapelių 
platinimu. Daugumas’ kaltina
mųjų yra Dubčeko reformų rė
mėjai.

Brno byloje vienas kaltina
masis yra buvęs miesto komunis
tų sekretorius Jaroslav Sabata.

ruošia programą
WASHINGTONAS. — Respu- 

blikonų partija, besiruošdama 
konvencijai, planuoja partijos 
programą 1972 metų rinkimams. 
Partijos vadovybė išsiuntinėjo 
kelias-anketas, vieną 9,000-čiams 
asmenų, kitą — 15,000. Į anke
tą atsakė nedidelis nuošimtis 
respublikonų partijai palankių 
veikėjų, laikraštininkų mažumų 
grupių vadų. Z

y . I
Iš atsakymų matosi, kad vai

kų vežiojimas integracijos tiks
lais į tolimas mokyklas yra gan 
svarbi problema. Apie 58% vi
sų apklausinėtų pareiškė, kad tą 
klausimą reikia įrašyti į parti
jos programą. Respublikonai yra 
nusistatę prieš priverčiamą ve
žiojimą. Apie 47% gyventojų 
galvoja, kad Amerikai reikia tu
rėti valstybinį sveikatos draudi
mą, - 90% '* tvirtina, • kad darbo- 
unijos tapo per daug galingos. 
Kiti klausimai, kurie rūpi gy
ventojams yra: nusikaltimų au
gimas, narkotikai, infliacija, šal
pa ir perdėtas federalinės val
džios lėšų eikvojimas.

WASHINGTONAS. — Amerikos gynybos departamento žval- 
gybos žiniomis, Kinija paskutiniu metu pakeitė savo strateginius 
planus, liečiančius gynybą nuo sovietų puolimo. Anksčiau buvo 
planuota laikyti pasienyje tik liaudies milicijos būrius, kurie 
praleistų puolančius rusus giliai įeitiį Kinijos teritoriją, kur juos 
sutiktų geriau ginkluota reguliari kariuomenė. Užnugaryje likę 
būriai tuo atveju pradėtų prieš rusus partizaninį karą. Paskutiniu 
metu Kinija pradėjo siųsti į pasienį reguliarią kariuomenę ir karo 
aviacijos eskadriles.

Planų pakeitimas rišamas ir 
su prezidento Nixono vizitu Pe
kine. Manoma, kad kinai gavo 
Amerikos pažadą neleisti karo 
su sovietais atveju Kinijos pul
ti iš Taivano Chiang Kai Sheko 
jėgoms. Toks pažadas leido Ki
nijai atpalaiduoti daug gerai pa
ruoštų divizijų iš Taivano from

Brockis nenorėjo 
palikti tėvynės

MASKVA. — Amerikos žy
dams gali nepatikti tautiečio To- 
sif Brocky laiškas Brežnevui. 
Brockis, nežymus sovietų poetas, 
vertėjas, sėdėjol8 mėnesių dar
bo stovykloje už parazitizmą, 
šiais metais sovietų valdžia da
vė jam vizą ir pareikalavo, kad 
jis išvažiuotų. Brockis atvyko 
Amerikon ir gavo darbą Ann Ar
bor universitetu-Michiga ne. ■

LAIVŲ KROVĖJU VIETINIS GINČAS 
- PARODĖ BRITU UNIJŲ VIENINGUMU

LONDONAS. — Britanijai gresia generalinis streikas. Va
kar parlamentas svarstė kaip jį atitolinti. Vyriausybė pareiškė 
negalinti atšaukti Valstybinio Pramonės Santykių teismo spren
dimo, nes teismai nepriklausomai veikia nuo vyriausybės. Darbi
ninkų neramumai prasidėjo, kada minėtas teismas, neseniai įsteig
tas Heath vyriausybės pastangomis, nuteisė penkis uostų darbi
ninkus už teismo paniekinimą ir pasodino juos kalėj iman. Valsty
binis Pramonės Santykių aktas turėjo sutvarkyti unijų nele
galius streikus ir kitokį darbininkų sauvaliavimą. Pirmas šito 
teismo sprendimas sukėlė visas unijas ant kojų.

Oro teršimo 
byla Japonijoje 

TOKIJO.
dėmesį sukėlė byla, kurioje ke
lios gyventojų grupės skundė še
šias dideles pramonės bendro
ves, kaltindamos jas oro terši
mu. Teismas pripažino bendro
ves kaltomis ir pareikalavo su
mokėti 12 žmonių 286.350 dol. 
Tie žmonės nuo chemikalų ore 
gavę astmą.

Byla svarbi kaip precedentas 
ateičiai. Japonijos pramonės įmo
nės turėjo kelias bylas už van-
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WASHINGTONAS. — Užsie
nio paramos įstatymas senate 
buvo atmestas 48-42 balsais. 
Prieš jį balsavo ir dalis respu
blikonų senatorių, nes įstatymas 
buvo papildytas Vietnamo karo 
baigimo rezoliucija, kuriai vy
riausybė nepritaria.

ČIKAGA. — Vakar Čikagos 
laikraščiai pirmuose puslapiuose 
paskelbė kontroversinio Cubs 
beisbolo klubo menadžerio atlei
dimą. Leo Durocher bus pakeis
tas Carroll Lockman.

LOS ANGELES. — žinomas 7 
pėdų 1 colio krepšininkas Wilt 
Chamberlain, kuris gauna 200,- 
000 dol. per metus už lošimą Los 
Angeles Lakers klube, reikalą u - 
jajam pakelti algą. Klubas sako, 
kad sutartis sudaryta ir jis nie
kad sutarties neperžiūri, jai ne
pasibaigus. Chamberlain, jau yra 
36 metų: amžiaus ir jo karjera

McGovern pasitiki 
Hanojaus vadais

CUSTER. — Demokratų kan
didatas į prezidentus sen. Mc
Govern pareiškė spaudai, kad jis 
neatnaujintų bombardavimų š. 
Vietname, net, jei komunistai ir 
nepaleistų amerikiečių karo be
laisvių, po to, kai Amerikos jė
gos būtų iš Vietnamo išvežtos. 
Jo pasiūlymas palikti Tailandi- 
joje nedideles karo jėgas būtų 
daugiau gestas, negu kas kita. 
Tos jėgos būtų spaudimas Ha
nojui paleisti karo belaisvius.

Paklaustas korespondentų, ar 
jis turėjo pažadą iš Hanojaus 
valdžios paleisti, kaip jis žada, 
karo belaisvius per 90 dienų po 
inauguracijos, sen. McGovern at
sakė negavęs jokių pažadų, ta
čiau per paskutinius dvejis me
tus jis kalbėjęs su šiaurės Viet
namo ir Viet Congo atstovais 
du kartus ir manąs, kad komu
nistai jo neapviltų.
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Montrealio tėvai klausia

Skautybė yra

BUCO SODE

N&yjiUN
PIKHIKASGavę pinigus, tuojau knygą pabusime

PATINKA

išauginti energingus, svei 
kus jaunuolius ir jaunuoles

UŽSILIKUSI NUO

Paukštyčių pa vii į c

keltos ar pradėtos jaunimo. Ne 
visos jos, žinoma, atnešė gera 
žmonijai, o kai kurios daug krau
jo praliejo, įstūmė daug ką dar 
į didesnį skurdą, neviltį ar ne
laimes. Bet būta ir tokių revo
liucijų, kurios davė pradžią net 
naujoms eroms. Visada revoliu
cingai žmogus kovoja dėl laisvės 
ir išsivadavimo iš priespaudos. 
Didi yra kova už laisvę, bet lais
vė visgi turi būti ribota.

Tolimesnį pašnekesį paprašiau 
pravesti brolį Rimą.

— Tiesa, kad jauni žmonės, 
— pradėjo Rimas, — kartais per
daug gerai apie save pamano. 
Daugumas tokių lyg norėtų iš-
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Per tas keturias dienas tem
peratūra kasdien siekė 96 laips 
nius ir daugiau, o naktimis lai
kėsi aplink 80 laipsnių. Orui 
kiek atvėsus, elektros energi- 

sumažčjo

kita artimiausia proga atei- 
. kime su konkrečiais pasiū

lymais.

Tačiau kai ką ir dabar gali
ma pasakyti, kad ir apie revo
liucijas, kurių būta įvairių ir 
gana daug. Būdinga yra tai, kad 
daugumoje revoliucijos buvo su-

Ši organizacija visais būdais 
skatina sportą. Skautas ir skau
tė išmoksta žaisti skautiškus bei 
lietuviškus žaidimus. Vyksta 
Įvairiausios varžybos. Specialy
bės jam duoda progą išreikšti 
savo atsiekimus įvairiose srity
se. Be to, yra organizuojamos 
stovyklos ir iškylos į gamtą, kur 
berniukui ar mergaitei yra nu
rodoma praktikoje tos progra
mos uždaviniai.

Net mergaitės be jokios 
rimtos priežasties palieka 
namus ir metą mokyklą. Rą- 

. klausti, kodėl taip daro, at
sako, kad norį būti nepri
klausomi, savarankiški, ir 
kad negalį pakęsti namų... 

varžtų.
Vienas toks pabėgėlis dar pri

dūrė, kad visas septynias savai
tės dienas dirbąs ir todėl esąs 
savarankiškas.

Būtinai reikia, kad tokie pa
klydėliai, nors -mūsų -tarpe ir re
toki, susirastų tiesų kelią... į na
mus. Mūsų ideologinės organi
zacijos turėtų savo narius pa siskirti iš kitų. Jiems norėtųsi 

būti savarankiškais, origina
liais, kitokiais. Manyčiau, kad

tikro savarankiškumo, ;-ori- 
ginalumo ar nepriklauso
mumo nereiktų peikti. Ta
čiau vienoks dalykas yra —.... 
būti savarankišku, o kitoks 
— tik kalbėti apie savo pra
našumą visai neturint jo.
Negalima žmonijos šviesių 

protų pripažintų tiesų vadinti 
tik senomis atgyvenomis, kai 
neturima nieko geresnio joms 
pakeisti. *- L. Eimantas

Nei vienas žmogus, noris .pažinti .nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Aųgustaiėio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano .-Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti "Naujienose” darbo -valandomis. 
Kas negali užeiti Į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderi, pridedant. 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresui

NAUJIENOJ
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOS.YįJUS

Adresas: 7120 S. Rockwell Chicago, Ill. 60629

PAMINKLAS NEPAMIRŠTAMAM 
GERADARIUI RAKUI, 

kuris už vieną doleri atidavė mišką 
lietuviškajam jaunimui. Paminklas 
stovi įo vardu pavadintoje Stovykla
vietėje, kur yra įsirengę savuosius 
statinius net keturi Chicagos skautu- 
čiy tuntai. Paminklo autorius — 
skautininkas inž. Alf. Kerelis.

L. Knopfmilerio nuotr.

Nebaigtos temos skautų tėvų - rėmėju susirinkime
Tėvų susirinkimas šį kartą buvo gausus. Atsilankė veik visų 

skautų tėvai. Išklausius ataskaitinių skautų vadovybės praneši
mų, išdiskutavus aktualius reikalus ir išrinkus naują tėvų bei rė
mėjų komitetą, buvo prieita prie darbų tvarkoje numatytų pa
klausimų, sumanymų, pasiūlymų.

kia ir atima bet kokią iniciaty- 
į vą. Toliau
I siūlau atsisakyti nuo to per

dėto pataikavimo, liaupsini
mo, Geriau bus, jei jauni
mas supras, kad reikia pa- * 
čiam kurti ir pačiam būti 
laimės, savo ateities kalviu.
Gąl būt Tamulio minčių pa

drąsinta, žodžio paprašė Devei
kienė :

— .Norėčiau atkreipti Jūsų dė
mesį į dažną kai kurių jaunuo
lių elgesį. Kartą važiavau au
tobusu. Prie vieno sustojimo, 
autobusan -tiesiog įgriuvo dido
kas jaunuolių būrys. Jie gar
siai šūkavo, beprasmiškai kal
bėjo, -tiesiog isteriškai juokėsi, 

j kreipės.-vąipės. Nežinau, bet gal 
būt tuo jie norėjo į save atkreip
ti kitų keleivių dėmesį ir ma
čiau, kad tokiu savo elgesiu di
džiavos...

Kur tas mūsų lietuviškas san
tūrumas, kuklumas?

Atsirado ir kitų kalbėtojų:
—- Dabar labai populiari jau

nimo tarpe dainelė ‘^Country 
road — take me home”. Bet daž
nas jaunuolis, kuris šią dainušką 
traukia, kartais elgiasi priešin-

TAIKLUMO PRATYBOS
Chicagos Lituanicos luoto stovykloje Rako miške.

Gintaro Plačo nuotr.

Baigėsi karštos dienos
Keturios karštos dienos Chi- 

cagoje su temperatūromis aukš 
čiau kaip 90 laipsnių, baigėsi 
(tuo tąrpu) aųtradienio rytą, 
kai vėsesnis oras atplaukęs iš 
Kanados baigė karščius ir drėg-

ir mergaites. Vilkiukus ir pauk
štytes sudaro pradžios mokyklos 
vaikai, skautus ir skautes — 
gimnazijos moksleiviai, o vyčius 
:r vyresnes skautes — studentai 
ir studentės.

Lietuvių Skautų

Pirmasis prabilo Tamulis:
— Mes, atrodo, per daug pa

taikaujame jaunimui. Mes tie
siog jį lepinam, nes visur ir vi
sada tik sakom: jie mūsų atei
tis, nuo jų priklauso viskas, 
jiems turime visko duoti, parū
pinti. Todėl gal dažnas jaunuo
lis didžiuojasi savimi. Dažnas 
težino tik reikalauti, bet pats 
nieko neduoda. Dažnas nemo
ka ar nenori nieko konstrukty
vaus dirbti... Man atrodo, kad 
tokia būsena jiems patiems ken-

jau nimas 
lietuviškoje bei

SUSITIKĘ DU 5KAUTYBES VETERANAI v. s. Kazys Balčiauskas (kairėje) 
ir v. s. Antanas Sairiaitis (Liet. Skautu S-gos Tarybos Pirmininkas) aptaria 
išleidimą knygos "Lietuviškoji Skautija", kurią parašė lietuviu skautę įkū
rėjas v. s. Petras Jurgėla.

Vytenio Statkaus nuotr.

Mūsų 
auklėjas 
tiškoje dvasioje. Skautų

sąmonę.

lavinasi ir 
skuu* 
Sąjun

ga ruošia suvažiavimus, išky
las, sueigas, kursus ir t. t. Vis
kas pravedama lietuvių kalba. 
Stovyklose, lietuvis ir lietuvai
tė išmoksta daug lietuviškų dai
nų, eilėraščių ir pasirodymų Prie 
to viso dar prisideda skautiško
ji spauda lietuviškų knygelių, 
vadovėlių, žurnalų ir laikraščių 
pavidale. Visur ypatingai pabrė
žia nepriklausomos Lietuvos val
stybės mintis. Įvairiais būdais 
minimos įvairios nepriklauso
mos Lietuvos ir skautų organi
zacijos sukaktys.. Dalyvauda
mas tautinėse stovyklose, minė
jimuose ir t. t. jaunuolis prak
tikoje susipažina su savo kraš
to šventėmis, papročiais ir kul
tūra. Tatai svarbu lietuvybės 
palaikymui išeivijoje.

Graikų priežodis sako — 
“Sveikame kūne sveika ir siela”. 
Lietuvių Skautų Sąjunga siekia

šimtais atvejų
Išeivijoje mūsų lietuvių jau

nimas yra labai išsimėtęs po di
delius kraštus ir didelius mies
tus. Vietinės mokyklos atima 
labai daug laiko ir energijos. Ne 
tik pats mokslas ir studijos, bet 
ir draugai, šokiai, žaidimai, klu
bai ir kiti užsiėmimai skatina 
jaunuolį praleisti savo laisvalai
kį nelietuviškoje aplinkumoje.
Skautu organizacija apjungia

įvairaus anyžiaus berniukui ' W’A'-wa’.vwa’.yav.wavw

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psL daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naųįięnose arba pasiųnčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

veikti, kad tokių pabėgėlių ne
atsirastų.

Iš salės kampo vėl pradėjo:
Dabar dažnas jaunuolis tėra 

labai revoliucingas. Kartais vi
sokias “revoliucijas” norima 
kelti vien dėl... revoliucijų, ne
turint nė aiškaus tikslo, nė ne
matant jokios prasmės.

Pagaliau priekiniame suole 
sėdis rimtas vyras prisipažino:

— Jaunystėje ir mane kartais 
vadindavo paklydėliu. Bet da
bar aš nenorėčiau, kad mano 
vaikai praeitų visus tuos klyst
kelius, kuriuose pats braidžiojau.

Tuntininkas atidžiai klausėsi 
tėvų pasisakymų ir, kai daugiau

kalbėtojų neatsirado, iš lėto pra
bilo: ,

— Mielieji tėvai, Jūsų čia iš
kelti stebėjimai ir nurodyti reiš
kiniai yra tikrai reikalingi rim
tų ir nuodugnių svarstymų, čia 
dabar, ant greitųjų, gal neįsteng
sime rasti tinkamiausių būdų vi
som šiom negerovėm pašalinti, 
bet pagalvoti visi susikaupę tu
rime. Gal net

Sidney Higgins, 48 metų 
amžiaus iš Toccoa, Georgijos 
valstijoje, praeitą sekmadienį 
važiuojant automobiliui netoli 
Toccoa apvirtus ir patąildus 
užvirsti ant “geltonšvarkių” 
(yellow-jacket) širšių lizdo, 
piktų širšių buvo subadytas ir 
mirė kelių jųinučių bėgyje. 
Antras asmuo, kurs tą auto
mobilį-vairavo buvo įgeltas tik 
kelis kar.tus ir nugabentas į li
goninę sveiksta.

gera vadų mokykla.
Ji skatina iniciatyvą. Paski

roms amžiaus grupėms yra pri
taikytos ir paruoštos programos, 
ši programa bando sudominti 
mūsų lietuvių jaunimą darbe bei 
žaidimuose. Skautybė ugdo cha
rakterį ir kartu pratina jauni
mą dirbti visuomenėje. Skauty
bė visada -visuomenės interesą 
stato virš individo interesų, ir 
tuo būdu ugdo visuomeniškumą. 
Skautybė taip pat ugdo jaunime 
tikrą atsakomybės jausmą^ Ba- 
den-Powellio žodžiai “Kas ne
moka klausyti, tas niekad nemo
kės ir įsakyti” skautų organi
zacijoje vykdomi praktikoje. C

Skautybė kartu ir \ 
pasaulinė lietuvių organizacija.

Ji padeda mūšų lietuviškam 
jaunimui susidraugauti ne tik 
vietos skautų ir skaučių viene
tuose, bet ir visos Amerikos bei 
viso pasaulio mastu. >-

Bendra -išvada; Skautų orga
nizacija išeivijoje auklėja mūsų
1. jaunimą tautinėje dvasioje ir
2. iš jų padaro sąmoningus lie
tuvius ir 3. naudingus piliečius, jos pareikalavimas

- Rūta Rudinskaitė daugiau kaip 11,350.000 -kilov.

ŠIEMETINĖS KAZIUKO MUGES Los Angeles 
idžiulį kiaušinį, prie kurio budi Kiškis Piškis.
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1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

laikas namokokią

$750

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

$2.00
$2.00
$550
$3.0*

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.
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sniego daugybė! Nors apsisuk 
ir grįžk atgal į Australiją.

Sudiev Australija, sudiev gra
žioji N. Zelandija, sudiev vaišin
goji Fidži! Gal kada nors ir vėl 
ten užklysiu...

(Pabaiga)

ilgas, iki kelių, rankas. Viena to
kia moteriškos lyties dvikoje 
Kalifornijoje net nufilmuota ir 
filmas pavadintas “Big Foot’’. 
Kitas gauruotas padaras maty
tas prie medkirčių stovyklos 
šiaurinėje Kalifornijoje.

Pirma diena kirpykloje nėra malonus pergyvenimas jaunam Christopher Olsen, i$ New Yorko miesto. Dešinėje 
matome, kad rezultatas yra patenkinamas, plaukai nukirpti pagal naujausią madą.

Jau kurs laikas kaip nedidelio 
Missouri miestelio Louisianos 
gyventojai šaukiasi policijos pa
galbos surasti ir kur nors padė
ti keistą, didelę, gauruotą ir 
smirdančią baidyklę, kuri atsi
radusi kelių šimtų akrų miškely
je, gąsdinanti vietinius gyven
tojus, nejaukiai rėkaujanti ir 
iš tolo dvokianti.

IUFO (International Uniden
tified Flying Object) biuro di
rektorius Hayden C. Heves sa
ko, kad iš liudininkų pavaizda
vimų atrodo, jog ši Missouri bai
dyklė yra visiškai panaši j bai
dykles — didelius, plaukuotus 
gyvulius praeitais 1971 metais 
pasirodžiusius Everglades rais
tuose Floridoje ir prie Vader, 
Washingtono valstijoje. Howes 
mano, kad ta Louisianos pabai
sa visais požymiais atitinka vie
nai iš keturių keistų gyvulių rū
šių, kokias IUFO Biuras turi sa
vo rekorduose. Tai yra didelis 
gauruotas dvikojis, turi didelę 
į arbūzą panašią galvą, “degan
čias” oranžinės spalvos akis ir 
yra kaip beždžionė apžėlęs plau
kais. Jų didumas būna įvairus 
— nuo dviejų iki 7 pėdų.

Gyventojai, kurie gavo tą dvi
kojį pamatyti, visi tvirtina, kad 
jis, matyti, ilgą laiką nėra ga
vęs nusimaudyti, nes jį dar ne
pamačius galima jau iš tolo pa
justi iš jo smarvės.

Hewes aiškina, kad tie gau
ruoti dvokiantys dvikojai labai 
atsiduoda sieros kvapu ir labai 
supyksta kai žmonės jiems pa
sipainioja. Jie, pasak Hewes, 
turi proto kaip šimpanzės bež
džionės.

“Skraidančių lėkščių” tyrinė
tojai mano, kad tie nevalyvi gy
vuliai yra išbandymui atgabena
mi į mūsų žemę vizitorių iš kitų 
planetų....

Hayden Hewes, kurs yra pa
rašęs daug straipsnių ir išlei
dęs keletą knygų apie “lėkštes” 
ir jose skraidančius “svečius”, 
tvirtina, kad pastaraisiais me
tais jau daugiau kaip 300 to
kių apžėlusių dvikojų yra paste
bėta. Jie turi dideles kojas ir

tos kalvos. Visur aplinkui sprak- 
si švieselės, tolumoj matosi ki
ti pastatai. Dar aukštesnės kal
vos meta savo didžiulius šešėlius 
Į jūrą.

Fidži salų gyventojai — tai 
paskutinieji anglų apkrikštyti 
klajokliai žmogėdros. Jie nemėg
sta darbo. Ir dabartiniai palikuo
nys mieliau medžioja ir “kavą” 
geria negu ūkio darbus atlieka. 
Yangona arba “kava” yra jų 
tradicinis gėrimas, pagamintas 
iš fermentuotų šaknų. Sakoma, 
jis turis eufrodizinių savybių. 
Kartus, atrodo kaip pamazgos. 
Jei pamatytumėte kaip jį gami
na, tai ir į burną nenorėtumėte 
paimti.

Anglai, kolonizavę Fidži sa
las, nutarė čia auginti cukrines

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

RENGĖJAI DĖKOJA
Chicagos Alios Taryba ir lie 

tuvių Bendruomenės Apygar 
dos Valdyba dėkoja visoms lie 
tuMių or/Janizaaijoms dalyva-

aukodamas savo laisvalaiki, la 
bai daug prisidėjo prie sėk 
mingos eisenos paruošimo.

BI2NIER1AL KURIE GARSIA asj 
į NAUJIENOSE”. —TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE
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NAUJIENAS

Pora valandų kaip minutė 
prabėgo tarp draugiškų fidžiečių.

— “Isolei Fiji” reiškia su
diev, gaila, kad išvykstate.

Mano lėktuvas palieka Nadi 
nakties metu. Po keleto valan
dų sustojimo Havajuose ir per
ėjimo per muitinę, vėl po ilgo, 
ilgo skridimo atsirandu San 
Francisco. Pernakvoju Hilton 
viešbutyj, skambinu į namus, 
kur jau manęs nekantriai laukia. 
Dar dieną San Francisco mieste 
praleidžiu, — noriu ir čia aplan
kyti vyro krautuves.

Jau ir Čikaga Vyras ir sūnus 
laukia aerodrome. O šalta čia ir

Sustoju Latoga’miestely. No
riu surasti “tapi” medžiagos. Ta
pi medžiaga daroma iš medžio 
žievės pluošto. Ją muša, kol su
minkštėja ir paskui spausdina 
“stencil” būdu. Atrodo ir fi- 
džiečiai išmoko turistams patai
kauti. Tos medžiagos jau daug 
daugiau, negu prieš 15 metų, 
kai vyro motina man iš čia at
vežė porą. Indai kviečia į savo 
krautuves, pažada visokių ne- 
apmuituotų prekių.

Po ilgesnės ir šonus daužan
čius kelionės (keliai neesfaltuo- 
ti) pasiekiu Suva. Miesto su
sisiekimo policininkai dėvi san
dalus ir sijonus. Užsimovę bal
tas pirštinaites, jie tvarko judė
jimą.

Didžiulis uostas — matosi ke
letas užsieninių transportinių 
laivų. Daug žalių aikščių, parkų, 
kolonialinių pastatų. Apsistoju 
viešbutyje prie smėlėto paplūdi
mio. Tikras rojaus kampelis. 
Tropikinės palmės meta savo še
šėlius ant cukraus baltumo smė
lio, o “Misionieriaus klaida” la
bai gaivinančiai lepina mašinos 
apdaužytus raumenis.

Kitą dieną mažu privačiu lėk
tuvu skrendu atgal į Nadi, nes

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
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.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

švendres., Negalėdami vietinius 
gyventojus priversti dirbti at
gabeno darbininkus iš Indijos. 
Indai, būdami labai darbštūs ir 
vislūs, per šimtą metų užėmė vi
są salą. Visas biznis jų ranko
se : bankai, mokyklos, krautuvės. 
-Jie kontraktoriai, taksi šoferiai. 
Indų jau 60% Fidži salose. Dide
lė rasinė įtampa, nes čiabuviai 
nemėgsta indų.

Kelionė po Fidži apylinkes

Kitą dieną nutariau pailsėti, 
baseine paplaukioti ir karštoj 
saulėj pasikepinti. Deja, saulė 
per karšta, o po kelių valandų 
plaukymo ir kelių ‘‘misionieriaus 
klaidų” (taip vadinamas gaivi
nantis gėrimas iš tropikinės ir 
cukrinių švendrių) nusibodo. Iš
vykstu mašina Fidži apžiūrėti. 
Nepaprastai vešli augmenija, di
džiuliai lietaus medžiai pakelėse. 
Tai labai Įdomūs medžiai — at
rodo kaip lietsargiai. Saulėtą 
'dieną stovi suglaustais lapais, 
o kai lyja, tai lapus išskleidžia, 
kad daugiau vandens galėtų su
gerti.

Indai dirba laukuose su “bu- 
lox”, kuris yra pusiau jautis ir 
pusiau vandens buivolas. Jie pa
tvaresni už grynus vandens bui
volus, Didžiuliais lenktais ra
gais pasipuošę galvas, jie kan
triai traukia jungą be jokio bal
so. Pakelėse švendrinės gryte
lės, palmių ir bananų pavėsyje 
išmėtytos.

POEZIJOS VEIKALAI
kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia
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žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus.. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

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

Kišeninio formato, 157 psl. $2.00. ‘ •
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.0C
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
! išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
'Anykščių Šilelis”, vertimas. 42 psl. S2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. S1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, S3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl S2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl. $100.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI.. Lyrikos rinktinė,-180 psl S3.00
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai'

>5 psL $1.00. <■' ' į. ■
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

rastmę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, UL 60608

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato 
J. B. KONČIAUS knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Svečiuose pas Fidži gyventojus
Mano milžiniškas paukštis nu

sileidžia Nadi aerodrome. Kaip 
tik saulėleidis, visa vakarinė 
dangaus pusė ugnimi žaižaruo
ja. Žadą užimantis vaizdas. Sau
lė slepiasi už kalnų ir jos spin
duliai vos beišsilaiko prieš grū
mojančią tamsą (tropiniuose 
kraštuose saulė staiga leidžiasi, 
nėra vakaro).

Karšta čia. Jaučiuosi lyg į pir
tį patekusi. Aitrūs kvapai ir vi
sokie ččirpinantys garsai labai 
varginančiai veikia. Pereinu 
muitinės formalumus, sėdu į tak
si ir važiuoju į Mocambo viešbu
tį. Tai didžiulis vienaaukštis pa
statas atvirais šonais, pilnas vi
sokios augmenijos, šimtamečiai 
medžiai su nuo viršaus išsikaro- 
jusiomis šaknimis laiko apglėbę 
stogą.

(Tęsinys)

Vyrų šokiai nepaprastai ka
ringi. Jie mosuoja kardais, šo
kinėja ir rėkia. Iškišę liežuvius 
ir išvertę akis bando savo priešą 
Įtikinti, kad jie labai baisūs ir 
stiprūs. Moterys ne tiek šoka, 
kiek' dainuoja labai melodingas 
dainas. Jų šokiai labai ramaus 
pobūdžio. Eilėje sustojusios, jos 
šoka, kalbasi rankomis arba rit
miškai mėto prie virvelės pririš
tą žolini sviedinuką.

Kiekviena grupė nori ką nors 
Įdomesnio parodyti. Visi šokiai 
ir dainos grynai tradicinės, tik 
sau, o ne turistams ar žiūrovams 
pasirodyti.

Apžiūrėjusi muziejų ir jų 
liaudies meno mokyklą, kur jau
ni berniokai ir mergaitės moko
si tradicinio išdrožinėjimo ir au
dimo, aplankiau jų susirinkimų 
salę, bažnytėlę ir aruodus. Visi 
papuošti maori ornamentais ir 
statyti maori stilium.

Aplink Roturua daugybė eže
rų ir visi jie pilni lydekų. Daug 
turistų atvyksta čia žuvauti.

Palieku Naująją Zelandiją
Vykstu autobusu Į Auklandą, 

o iš ten skrisiu į Fidži. Daugybė 
geizerių ir karšto vandens šalti
nių pakelėse. Uoloti kalneliai ir 
kalvos, žemė netinkama javams 
auginti, todėl vien tik avių ūkis 
klesti, šiek tiek ir karvių ma
tosi. Neteko ilgai Aucklande pa
būti, vos vieną dieną. Gražus 
miestas, ant kalvų pastatytas, 
angliško tipo akmeninės bažny
čios, rotušė, neaukšti pastatai. 
Sakau, sudiev mielai N. Zelan
dijai ir skrendu į Fidži.

Po to dainos ir šokiai. Vyrai, 
apsirengę žoliniais sijonais su 
kuokomis ir ietimis mosikavo. 
Muzika — būgnai ir švilpynės. 
Moterys, apsirengusios ilgais 
baltais sijonais, ant kurių už
mautos iš tapi medžiagos rudos 
ir baltos suknelės. Pasišiaušę 
plaukai prismaigyti gelių žie
dais. Taip pat gėlių vainikus 
dėvi ant kaklo. Jos dainavo, lin
gavo” “rankomis kalbėjo”.

Sudiev Fidži

krauti jie visokiais valgiais. Tarp 
jų kepta kiauliena, žuvis paruoš
ta molio krosnyje — (lovo), viš
tiena Fidži stiliumi, žalia ma
rinuota žuvis, ožkos mėsa su im- 
biru, keptas duonos vaisius, Pa- 
lusanis — ryžių, vaisių ir mėsos 
mišinys Samoa stilium. Didelis 
pasirinkimas deserto. Tropiki- 
nių vaisių salotos, kokuso rie
šuto ir saldžios tapiokos sugrūs
ta košė — vakalolo. Viskas labai 
skanu. Kai kurie patiekalai ne
įprasti, kai kurie primena Indo
nezijos patiekalų aštrumą ir sko
nį. Po puotos visi susėdame ir 
sekė programa.'

Kavos ceremonija
Pirmiausia — “kavos” cera- 

monija. Be jos neapsieina jokia 
šventė, svečių priėmimas. Atne
ša didžiulį medinę iškaptuotą in
dą, stovintį ant trijų kojų, pa
stato prieš šeimos ar genties 
vadų* paduodamam -medžiaginį 
maišelį pilną fermentuotų šak
nų. Atnešamas vanduo ir pila
mas tiesiai ant rankų ir maiše
lio. Jis. spaudžiamas ir minko
mas, kol vanduo pasidaro balš- 
vos spalvos — kaip paplavos. Dar 
keli vyresnieji įkiša savo ran
kas Į vandenį paminkyti ir voila 
— “nektaras”. Pirmiausia vy
resnysis, pamerkęs kokuso riešu
to kevalą, pats paragauja. Visi 
suploja. Paskui pradedama dai
na ir ritmiškas lingavimas. 
Kiekvieną kartą tas pats kauše
lis pamerkiamas į “kavą” ir įtei
kiamas svečičui. Svečias turi at
sistoti ir, abiem, rankom laiky
damas indą, iki dugno išgerti. 
(Buvo tokių svečiti, kurie atsi
sakė). Visi suploja ir patenkin
tai kažką sumurma. (Gaila ne
supratau nei vieno Fidži žodžio). 
Man teko net du kaušeliai.

Naujienose galima gauti puikiu knygų, kurios papuoš bet 
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pust
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 push_______
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pust ----- ;—___________________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pust įrišta 
viršeliais — $2.00; U dalis, 225 pusk, įrišta 
minkštais viršeliais — ___________

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p.
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p—
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi.--------------------------- —
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., ___-_____________________________
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — _______
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusk, dabar tik ' $10.00

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago 8, Ill. — Telef. HA 1-6100

senoje š. m. liepos įnėn. 22 d.
Džiaugiamės, kad eisena pa

vyko gerai, nežiūrint karštos ir 
saulėtos dienos.

Didelis ačiū reiškiamas Jo
nui Jasaičiui, lietuvių grupės 
eisenos koordinatoriui, kuris

nei*€*Qinori penkuA 
dulkes gerti.

Vos neįsigijau opalą
Susipažįsta su vienu iš Mel

bourne australu, kuris taip pat 
buvo apsistojęs Mocambo vieš
butyje. Jis yra juvelyras, ku
rio krautuvėj Melbourne vos ne
nusipirkau juodą opalą. Opalas— 
mano mėgiamiausias akmuo. Tu
riu juodo opalo žiedą, bet tas, 
kurį norėjau įsigyti, buvo daug 
didesnis ir turėjo daug mėlynu
mo. Bet ir kaina daug didesnė.

Pažadėjau vyrui, kad bran
genybių, ypač opalų, Austra
lijoj nepirksiu, tad reikėjo duo
to žodžio laikytis. Ką gi pada
rysi... Abu turėjom gardaus juo
ko, kai papasakojau apie jo opa
lą, kuris esąs jo puikiausias.

Fidžiečiv vaišės
Vakare buvome pakviesti į ti

pišką fidžietišką balių. Navoci 
kaimas šventė kažkokias bažny
čios sukaktuves. Visi iškilmin
gesni piliečiai buvo pakviesti į 
puotą. Taip pat ir turistai.

Užsimokame po $3.50. Auto
busas surenka visus norinčius da
lyvauti ir nuveža į Navosi kai
mą. Naktis šilta, maloni, jokių 
uodų. Stalai lauke apdengti tapi
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Trumpos verte labai jau sutrumpėjo
Maždaug prieš 60 metų Ariogaloje gimusio Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenės Kultūros Tarybos nario Vinco 
Trumpos intelektualinė vertė labai jau sutrumpėjo. Savo 
laiku jis buvo gabus Kėdainių gimnazijos mokinys, pir
mas gabesniųjų tarpe, ir šaunus ateitininkas. 1933 metais 
įstojo į Kauno universitetų, kurį baigė 1937 metais. Ten 
taip pat turėjo būti ne paskutinis, jeigu jis buvo parink
tas studijoms gilinti ir išsiųstas į Prancūziją.

Paryžiaus universitete pirmos rūšies specialistai kalė 
Trumpai į galvą dėsnius, kaip surasti tikrus istorinius 
faktus ir atskirti tikrovę nuo pasakos. Jam aiškino, kur 
praeities faktų reikia ieškoti, kaip juos nustatyti ir kaip 
reikia tuos faktus interpretuoti. Jis buvo siuntinėjamas 
į senus Prancūzijos, Lenkijos ir Austrijos knygynus, kad 
nustatytų kelis Lietuvą liečiančius faktus, kuriuos ne tik 
pats Trumpa, bet ir kiti istorikai galėtų naudoti. Gabus 
V. Trumpa grįžo pasidabinęs istoriko titulu. Visa tai jis 
pasiekė Lietuvos gyventojų sudėtais pinigais.

Užmiršęs tuometinio švietimo ministro ateitinin
kams padarytą skriaudą, istorikas Trumpa pradėjo ben
dradarbiauti Lietuvos Aide, ir prisitaikęs prie tuometi
nių krašto nuotaikų, jis buvo pakviestas net mokytojauti 
gimnazijoje, o netrukus net būti profesoriaus asistentu 
istorijos katedroje. Skelbė studijas Lietuvos praeityje, 
Židinyje ir kituose žurnaluose. Karo metu jis pasitraukė į 
Vakaras, dėstė istoriją lietuvių gimnazijoje, o dabar jis, 
pakeltas į “Santaros” garbės filisterius, dirba kongreso 
bibliotekoje. Jis priklauso žurnalistų sąjungai ir kartas 
nuo karto pasisako svarbesniais visuomeninio lietuvių gy
venimo klausimais.

Paskutiniame Akiračių numeryje V. Trumpa at
spausdino straipsnį, pavadintą “Kova prieš savuosius”. 
Akiračių redakcija tą rašinį paskaitė labai svarbiu, nes 
padėjo pirmuoju. Neliesime istoriko Trumpos kalbos ir 
nusiskundimo, kad jį visi kiekviena proga muša. Muša jį 
todėl, kad jis, sunaudojęs dideles lietuvių mokėtas jam 
stipendijas, vis dėlto makyklose istorijos faktų nustatyti 
neišmoko. Istorikas smarkiausius smūgius užsimojo 
kirsti Naujienoms, bet jam nepavyksta. Kirsti jis kerta, 
bet Naujienoms nepataiko. Jis., pav. tvirtina, kad Nau
jienos visą laiką besikabinėjusiosios prie Varpo leidinių. 
Niekad Naujienos nesikabinėjo prie Varpo leidinių, 
nei Varpo redaktoriai kabinėjosi prie Naujienų. Jeigu

neskaityti dabartinio redaktoriaus paskutiniame Varpo 
numeryje prieš Naujienas paleistų visiškai nepagrįstų, 
nepamatuotų ir nešvankių insinuacijų, Naujienų žmonės 
visą laiką bendradarbiavo su varpininkais. Tas bendra
darbiavimas prasidėjo šimtmečio pradžioje, jis tęsiamas 
ir šiandien. Visa eilė varpininkų dirbo ir dirba Naujie
nose, o dar didesnis jų skaičius bendradarbiauja dien
raštyje.

Istorikui Trumpai Šiuo atveju rūpėjo nustatyti ne 
gražų naujieniečių ir varpinikų daugumos bendra
darbiavimą, bet rasti plyšį šioms dviem tendencijom skal
dyti. Lengviausia jam paskelbti ilgametį Naujienų re
daktorių, jau mirusį Dr. Pijų Grigaitį, didžiausiu viso
kių priekabių ieškotoju. Istorikas Trumpa išgalvojo ne
samą koaliciją, o savo tvirtinimams įrodyti jis naudoja
si tokiais “faktais”:

“Tačiau kadangi net ir patys naujieji koalicinin- 
kai mato, jog toji tariamoji kova yra visiškai bergž
džia, kad iš emigrantų pozicijų galima bandyti tik 
padėti kraštui, o ne su juo kovoti (neefektinga buvo 
net Pijaus Grigaičio kova, kur jis bandė lazda mušti 
Smetonos statulą, negalėdamas prieiti prie paties 
Smetonos), tad kovą dėl Lietuvos išlaisvinimo išsira
šiusi savo fasade toji koalicija ėmėsi kitos daug kon
kretesnės kovos: kovos su tais, kurie pasisako už 
ryšių palaikymą su kraštų ir su krašto žmonėms.”. 
(Akiračiai, 1972 m. geg. numeris, 1 pšT)
Istorikas Trumpa nedrįsęs kovoti dėl savo teisių, kai 

buvo uždaryta ateitininkų organizacija, o jis buvo atei
tininkas, pataria nekovoti ir šiandien, kai kraštą yra pa
vergęs rasas. Svarbiausias jo argumentas yra tos kovos 
neefektyvumas. Kaip neefektyvi buvo Dr. Grigaičio kova 
prieš Antaną Smetoną, tokia neefektyvi kova bus ir šian
dieninių emigrantų.

Neapykanta prieš Naujienas ir net prieš mirusį Dr. 
Grigaitį istoriko Trumpos krūtinėje yra tokia didelė, kad 
jis sumaišė palyginamai visai ne seno mūsų gyvenimo 
faktus. Dr. Grigaitis kovojo prieš prezidento Antano 
Smetonos vestą politiką Lietuvoje, bet jis niekad nedau
žė Smetonos biusto. Dr. Grigaitis niekad lazdos nesine- 
šiojo, jeigu neskaityti paskutinį gyvenimo metą, kai gavo 
antrą širdies smūgį. Istorikas Trumpa turėtų nurodyti, 
kur Smetonos statula buvo ir kada jo vaizduotėje Dr. Gri
gaitis ją daužė. Bet Dr. Trumpa šių duomenų nenurodys, 
nes Dr. Grigaitis niekad tokių darbu neužsiėmė.

Istorikas Trumpa, matyt, supainiojo Juozą Gabrį su 
Dr. Grigaičiu. Daugelis esame girdėję, kad avantiūristas 
Gabrys, 1935 metais atėjęs į Kauno Universitete suruoš
tą meno parodą, paklausė skulptoriaus Rimšos, kiek 
Smetonos biustas kainavo. Rimšai sumokėjęs paprašytą 
sumą ir gavęs iš jo sąskaitą, paprašė parodoje esančius 
žmones pasitraukti, o pats atsinešta geležine lazda Sme
tonos biustą ten pat sudaužė. Ne vienam Šveicarijoje at
silankiusiam svečiui Gabrys rodė tą geležinę lazdą ir 
kartojo čia minėtą istoriją.

Įdomiausia, kad tuo metu, kai Gabrys Kaune daužė 
Smetonos biustą, istorikas Vincas Trumpa tame pačiame 
universitete studijavo istoriją. Paryžiuje pramokęs “nu
statyti” istorinius faktus, ponas Trumpa “nustatė”, jog 
tai būta ne Gabrio, bet jo nemėgiamo Dr. Grigaičio. Jei
gu p. Trumpa šitaip “nustatinėja” faktus, tai kokia yra 
jo skelbiamų studijų vertė? Kokia nauda kongreso bib
liotekai tokius “istorikus” samdyti? Vincas Trumpa ne-- 
atsilygino lietuviams už suteiktą galimybę siekti, aukštojo’ 
mokslo, naudingo darbo jis neatliks ir amerikiečiams, 
šitaip “nustatinėdamas” faktus.

Vilniuje nepailstamas jau- 
1 n u oi is man pasakė, kad Lie

tuvoje lietuviška ugnelė dar 
dega, o kai nuvažiavau porai 
dienų į Druskininkus, tai ir 

, ten man buvo pakartotas tas 
pats posakis, — pasakoja iš Vil
niaus sugrįžęs čikagietis Frank 
Prūsis.

— Visus Amerikos turistus 
nuveža vienai' dienai į Kauną 
ir dviem dienom į Druskinin
kus. Kas nenori ten važiuoti, 
tai gali pasilikti su giminėmis 
Vilniuje. .Kas nori gydytis, tai 
Druskininkuose labai gerai, 
gali gauti vonias ir pasišildyti 
saulėje, bet man jokios gydy
tojo paramos nereikėjo, tai 
pradėjau nuobodžiauti.

— Naktį atėjo noras išeiti į 
miestelį ir kur nors gauti stik
lą alaus. Druskininkai nedide
li ir alui pardavinėti vietų ten 
dar mažiau. Susiradau tokią 
vietą ir įžengiau. Ten radau 
tokių pačių ištroškusių vyrų, 
kaip ir aš. Pasakiau, iš kur 
esu ir ko noriu. Tuojau užfun- 
dijau ten esantiems vyrams po 
stikliuką ir po stiklinę alaus.

— Vienas buvo labai nešne
kus, bet antrasis, išmetęs stik
lą-alaus ir įsitikinęs, kad esu 
amerikietis, pradėjo drąsiai 
kalbėti. Pasirodo, kad jis bu
vo žemės ūkio tarnautojas. Jis 
buvo atsiųstas i Druskininkus 
įvairiems žemės tyrinėjimams, 
kad nustatytų, kuo dar galėtų 
viską pagerinti. Aš tuojau pa
klausiau, kiek jis uždirba. Kai 
pasakė, tai tada dar vieną 
klausimą pastačiau:

—Jeigu tiktai tiek uždirbi, 
tai tokių stikliukų daug negali 
išmesti.

— Tai jau ne, negaliu, —■ jis 
man atsakė.

— Ką darai, jeigu vis dėlto 
nori jį išmesti? — dar paklau
siau.

— Daug negali, bet kai nori, 
tai kaip nors gali iškombinuo- 
ji, — jis man atsakė.

Apie porą valandų mudu . 
prašnekėjom, begurkšnodami 
alų. Kai atėjo laikas' eiti mie
goti, tai man kaip ir neramu 
pasidarė. Naktis, miestelio ne
pažįstu. Pasirodo, kad ir ma
no sutiktieji tuo reikalu susi
rūpino.

— Nebijokite, mes jus paly
dėsime iki namų, — tarė man 
vienas. Gerai, kad jie sutiko 
mane palydėti, bet aš ir jų ne
pažinau. Pas mane dar buvo 
keli Šimtai dolerių, nes aš tik
tai vieną kartą, buvau doleri
nėje krautuvėje.

Abu buvo geri jaunuoliai ir 
jiedu mane saugiai palydėjo

iki viešbutėlio. Dar mes keliais 
klausimais išsikalbėjome. At
sisveikinant vienas, šnekesnis, 
man ir vėl pasakė, kad Drus
kininkuose ir visoje Lietuvoje 
vis dar dega lietuviška ugnelė. 
Amerikoje mes to gal nesu
prantame, bet Lietuvoje ta 
ugnelė yra gana svarbus daly
kas. Man atrodo, kad daugelį 
ji šildo.

Vilniun gįžęs aš ir pats ją pa
stebėjau. Vieną dieną visus 
vedė į Gedimino kalną. Neno
rėjau ten lipti. Buvo šilta. Vie
toj to, atsisėdau ant suolelio. 
Nepajutau, kai prie manęs pri
sistatė policininkas. Jis mane 
užkalbino rusiškai, o aš kalbu 
angliškai ar lietuviškai. Mudu 
nesusikalbėjom. Man stukte
lėjo į petį ir liepė sekti. Pasi
rodo, kad buvau sulaikytas ir 
nuvestas į “učastką”. Nesu
pratau, kodėl mane būtų su
ėmę. Vilniuje veik visi eina su 
portfeliais, o aš nieko neturė
jau. Iš to galėjo spręsti, kad 
esu užsienietis. Kai įsitikino, 
kad esu iš kitur, tai tuojau į 
policiją. Jiems įsakyta išsiaiš
kinti. Policijoje atsirado poli
cininkas, kuris gražiai lietu
viškai kalbėjo. Aš jam pasa
kiau, kas atsitiko. Jis paklau
sinėjo, paklausinėjo ir palei
do. Nebuvo jokio reikalo ma
ne policijon vesti. Bet Vilniuje, 
matyt, tokia tvarka. Jeigu pa
mato nepažįstamą žmogų be 
portfelio ir dar nekalbantį ru
siškai, tai ir veda pasiaiškinti.

Kaiman išvažiuoti man ne
leido. Aš norėjau pamatyti, 
kaip atrodo tos vietos, kuriose 
aš gimiau ir augau. Kaimo ne
mačiau, bet man gana vaiz
džiai papasakojo 42 metų bro
lio duktė, gyvenanti tame pa
čiame Užpalių kaime.

— Tai kodėl nepasitaisote 
stogų, jeigu lietus viduje var
va? — jos paklausiau.

— Kad dabartinėje Lietuvo
je nėra šiaudų, — ji man atsa
kė.

— Tai kaip rugiai užauga be

šiaudų? — paklausiau.
— Rugiai užauga, šiaudus iš

kulta ir tuojau sumala... Siau
dus ėda karvės, o stogams nė
ra.. .

— Ar negali palikti kelių 
kūlių stogams? — vėl paklau
siau.

— Gal ir gali, bet tai labai 
ilgai užtrunka ir reikia daug 
prašinėti, vaikščioti ir aiškinti.

— Ar neapsimoka gauti šiau
dų ir užsidengti stogą? — pa
klausiau.

— Apsimokėtų, jeigu gau
tum bet kai vaikščioji, praši
nėji ir negauni, tai tada neap
simoka. . . • .

Susidariau įspūdį, kad šiau
dų stogams dengti Lietuvoje 
nėra ir gauti negali. Stogus yra 
suplanavę dengti kitokia me
džiaga, bet tuo tarpu ir tos me
džiagos dar nėra pakanka
mai__Todėl žmonės ir laukia,
ginasi, nuo lietaus botagais.

Baigdamas noriu pasakyti, 
kad Lietuvoje vis dėlto gana 
liūdna gyventi. Iš to, ką žmo
nės pasakoja, tai reikia pripa
žinti, kad šiandien jiems ge
riau gyventi, negu buvo pra
eitais metais. Praeitais metais 
buvo dar blogiau. O kaip buvo 
tuojau po karo, tai geriau ir 
neklausyti.

Man, kaip išnaudojamam 
Amerikos darbininkui, gimi
nės užfundij o vakarienę. Jiems 
atsilyginau, nusivesdamas į 
dolerinę krautuvę. Pirmą kar
tą ten palikau 900 dolerių, o 
antrą kartą ten liko 600. Nepa
likau daugiau tik todėl, kad 
daugiau žaliukų nenusivežiau.

Nuvažiavau į Vilnių su dviem 
dideliais čemodanais. Ten tu
rėjau porą atsarginių eilučių ir 
baltinių kelionei. Atsisveikin
damas, išdalinau giminėms ei
lutes ir baltinius. O kai pama
čiau kad mano čemodanai li
ko tušti, tai atidaviau ir juos.

Neklauskite manęs, kaip da
bartinėje Lietuvoje darbinin
kai gyvena. Jų gyvenimas 
sunkus. Jiems teks ilgai kovo
ti, kol išsikovos geresnes gy
venimo ir darbo sąlygas, — 
nutraukė pasakojimą apie ke
lionę į Lietuvą Frank Prūsis.

xv ■ * Reporteris

Don Loper, vyry mady kurčias, nepatenkintas dabartinėmis jauny 
vyry madomis.

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
Gubernatoriaus Jono Navako 

laikotarpis
1.

Dr. Martynas Anysas, žinomas klaipė
diškis, buvęs Gubernatūros Klaipėdoje pa
tarėjas ir Klaipėdos krašto direktorijos na
rys, yra parašęs knygą “Lietuvos kova dėl 
Klaipėdos nuo jos pradžios iki 1939 m. ko
vo 22 d.’’ Knygoje yra skyriai: Įvadas. Gu
bernatoriaus Antano Merkio laikotarpis. 
Gubernatorius Gylvs. Gubernatoriaus Jo- 
no Navako laikotarpis. Reizgio ir Bruve- 
laičio direktorijos. Vlado Kurkausko pe
riodas. Augusto Balčiaus direktorijos vei
kimas Neumanininkų byla. Bruvelaičio 
direktorija. Gubernatoriaus Juro Kubiliaus 
valdymo laikotarpis. Paskutinis Klaipėdos 
krašto penktojo Seimelio posėdis. Paskuti
nis Klaipėdos krašto gubernatorius : Vik
toras Gailius ir jo politinė veikla__

Autoriui maloniai sutinkant, iš spaudai 
paruoštosios knygos Naujienose spausdi
namas skvrius “Gubernatoriaus Jono Na
vako laikotarpis nuo 1933 m. lapkričio 20 
iki 1935 m. balandžio 4 d.”

REIZGIO IR BRUVELAIČIO 
DIREKTORIJŲ VALDYMAS

Begalvojant skirti naują gubernatorių, 
Centro Vyriausybė galutinai sustojo prie

Jono.Navako, kuris tuomet buvo valsty
bės tarybos narys Kaune. 1933 m. lapkri
čio m. 20 d. Valstybės prezidento aktu, Jo
nas Navakas buvo paskirtas sekančiu Klai
pėdos krašto gubernatoriumi.

Navakas buvo gimęs 1896 m. rugpjūčio 
m. 13 d. Panevėžio apskrityje. 1915 m. bai
gęs Panevėžio realinę mokyklą, 1915 — 
1918 m. tariamai studijavęs Maskvos uni
versitete mediciną. Grįžęs į Lietuvą, 1918 
m. stojo organizuoti vietos savivaldybes ir 
telkti Linkuvos — Joniškėlio apylinkėse 
partizaninį sąjūdį prieš bermontininkus 
irbolševikus. Juos iš Lietuvos išstūmus, 
Jonas Navakas nuo 1920 — 1923 m. dirbo 
Vidaus reikalų ministerijoje, Piliečių ap
saugos departamente, kur jis protarpiais 
ėjo ir direktoriaus pareigas. Po to jis su 
pertraukomis studijavo Paryžiuje teisę ir 
nuo 1924 m. iki 1930 m. dirbo vidaus rei
kalų ministerijoje, eidamas Piliečių ap
saugos departamento direktoriaus parei
gas. Po 1930 m. Jonas Navakas vėl buvo 
Paryžiuje ir iš ten grįžęs vadinosi teisių 
daktaru, bet aš, su juo gubernatūroje dirb
damas, neturėjau progos matyti nei jo tei
sių daktaro diplomo, nei jo disertacijos, 
nei jo visuotinio teisės žinojimo. Jurispru
dencijoje jis turėjo savotišką supratimą, 
galvojo kauniškai, o mes turėjome reikalą 
su tarptautine ir vokiečių teise.

Lietuvos spauda Jono Navako paskyri
mą pažymėjo didelėmis raidėmis ir vilti
mis. Jo paskyrimu vėl paėmė viršų griež
tesnės politikos šalininkai Centro vyriau
sybėje ir bendrai Kauno politiniuose sluoks

niuose. Ta politika jau anksčiau buvo pra
dėjusi reikštis ministerio dr. Zauniaus’ 
Klaipėdos kraštopolitikos kursu ir vėles
niuose gubernatoriaus. Merkio žygiuose. 
Navako paskyrimas reiškė pagriežtintą nu- 
sistatymą kovoti su Klaipėdos krašte taip 
aiškiai pasireiškusiu antivalstybiniu — na
cionalsocialistiniu judėjimu. Todėl visas 
Navako valdymo laikotarpis buvo nuo pra- • 
džios iki galo kova ir triukšmas su nacio
nalsocialistine Vokietijos imperija.

NAUJO GUBERNATORIAUS 
CHARAKTERISTIKA IR JO VEDYBOS

Navakas buvo laikomas griežtu asme- ■ 
niu; 1919 m. ir vėliau kovose su bolševikais 
jis buvo pasižymėjęs, nors mažesniu mas
tu, drąsa ir sumanumu. Eilę metų dirbda
mas atsakomingą darbą Piliečių apsaugos 
departamente, jis buvo įgijęs paknakamai 
policinio supratimo ir civilinės drąsos ko
voti su socialiniais bendruomenės priešais.

Kaip iš vėlesnės darbuotės su juo ma
čiau, gubernatorius Navakas buvo labai . 
impulsyvaus charakterio, nemėgo Jokių 
švelninančių patarimų, ypač paskutiniais 
valdymo mėnesiais. Jis savo kovos su 
nacionalsocializmu buvo taip persunktas 
ir savo politiniu pasisekimu tiek įtikintas, 
jog į kiekvieną asmenį, kuris kitaip pasi
reiškė, žiūrėjo kaip į asmeninį priešą. 
Dažnai pasitarimuose įskarščiuodavo, pa
rausdavo ir trumpais bei greitais žingsniais ' 
bėgiodavo po kabinetą. Mažesnio masto 
pasikalbėjimuose mėgdavo susirietęs tupė
ti ant jo kabinete esančios odinės kanapos.

‘ Navakas iš figūros buvo nepilnai vidų- , 
tinio ūgio, mėsingo ir raukšlėto veido,, 
tamsių plaukų, kalbėjo greitai ir griežtai, 
policijos ministerio tonu. ’ >

Gubernatorius Navakas esmės ir laiko 
atžvilgiu buvo fašistinės tvarkos šalinin
kas, kuris viską mėgo tvarkyti diktatoriš
kai ir kuo mažiausiai leido pasireikšti tau
tai ir opozicijai; Kadangi Centro vyriau
sybė jau eilę metų dirbo be bendro par
lamento ir valstybės reikalai, nors ir pama
žu bet visgi gerėjo, vyriausybės sferų aki
mis buvo žiūrima Į Klaipėdos krašto sei- 

• mėlį kaip į politinę anomaliją. Ir bendrai 
buvo įsigalėjusi nuomonė, kad Klaipėdos 
krašto seimelį reikia galimai greičiau bent 
stipriai pažaboti.

Ir Jonas Navakas, sutikdamas su jo pa
skyrimu, tikrai buvo įsitikinęs, jog jam 
pasiseks išrišti visą Klaipėdos krašto pro
blemą Kauno politkų pageidaujama for
ma. Kiek vėliau man čia: teko pakartoti
nai girdėti, kad Navakas buvęs žadėjęs rei
kalus taip sutvarkyti, kad Klaipėdos kraš
tas pasidarys Lietuvos respublikos apskri
tis ir direktorijos pirmininkas eilinis Lie
tuvos apskrities viršininkas. Bet nei Cen
tro vyriausybė ir nei naujasis gubernato
rius Jonas Navakas nepažino Klaipėdos 
krašto visuomenės nepaprasto užsispyrimo 
ir, iš kitos pusės, absoliučiai neįvertino 
naciomtisocialistinčs Vokietijos ūkiškos ir 
politinės galios bei Hitlerio žūtbūtinio nu
sistatymo, panaudojant nuolatinį politinį 
triukšmą, visoms priemonėms likviduoti 
Versalio sutartį ir jos padarinius.

-Kartu nebuvo laiku suprasta arba ne
norėta suprasti signatarinių valstybių: Di
džiosios Britanijos, Prancūzijos, Italijos 
bei Japonijos dviveidės politikos, kuri, 
gindama Klaipėdos krašto autonomiją, 
kartu augino už jos pasislėpusį nacionalis
tinį judėjimą Klaipėdos krašte. Man liko 
neaišku, ar Centro vyriausybe tuomet da
rė rimtų žygių ta prasme signatarus pa
veikti.

Tuojau po paskyrimo gubernatoriumi, 
daugumai visai nelauktai, Jonas Navakas 
vedė Kaune ukmergietę panelę Jonę Devei- 
kaitę. Buvo “grynos lietuviškos vestuvės’’, 
krykštavo lietuviška spauda. Vestuvėse 
dalyvavo ir keletas ministerių, bet “jau
noji pora”, kaip spauda toliau rašė, “tarp 
savęs kalbėjosi prancūziškai ir tuojau po 
vestuvių išvyko į pietų Prancūziją praleisti 
povestuvinį mėnesį”.

Bet taip netikėtai apleistoji Jono Nava
ko senoji meilė, žemaičių bajoraitė, medi
cinos daktarė, Aliutė Jacevičiūtė, išgir
dusi apie vedybas, kaip klasiška pranašė 
pareiškė savo draugėms ir draugams, kad 
šios vedybos nebūsiančios laimingos, nes 
ambicijos ir griežtumo Jonui Navakui taip 
Jonas Navakas galėjęs tapti laimingu tik 
su ja.

{Bus daugiau)

Skaitykite tr platinkite 
Dienraštį
“NAUJIENAI
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ MOSlĖS 

IR Gfc8.KL.ii ĮUGO4 
PRITAIKO AKINIUS 

MM W. 63rd STREET 
Ofiso i«>ef.; PRospew 8-322$ 
Rezid. tolofu WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto. 
auo 7 iki 9 vai vak. TreČ. uždaryta

Rerz. tol. 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 susitarimu 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

TaleU PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
Vai: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas nedarytas 

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

DR. C K. BOBELIS 
R

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Teief. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
physician and sukuewn 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antraa., penktadieni nuo 1—5, tree.

ir sestaa. tiktai susitarus._____

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS 
akUŠEkiJA IK mvTEkų u i UOS 

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

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

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCEUUNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Teief. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Efise tel.: HI 4-1818 arba RE 7-970* 
Rezidencijos: PR 6-9801 , .

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS UGŲ SPEC. 
2454 WEST 71H STREET

VALANDOS: Pirmai, antrai, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
.OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI -
2618 W. 7Ut St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akiniua ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEiBŲTS 
INKSTŲ, PESLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST ®rd STREET

VaL: an trad, nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.'

Ofise teief.: 776-28W
.Naujas rez. teief.: 448-5545

R U C K P 0
Lietuviai seka jniaėjūnus .

Rockfordo lietuviai ir vėl da- 
lyyavo Viaconeino lietuvių su
rengtoje Pavergtų Tautų dienoj 
liepas 16 dienų Kenošiuje šv. 
Teresės liet, parapijos parke. 
Vykome organizuotai dideliu 
autobusu vadovaujant A. L. Ta
rybos pirmininkui Petrui šer
nui,

Kelionė buvo linksma. Vis- 
consino gražios farmos, laukai 
žaliuoja, kukurūzai dar maži. 
Atvažiavome j Parką 2 vai. po 
pietų. Automobilių ir žmonių 
daug. Mes prašėme, meldėmės, 
kad Aukščiausiąsias duotų gra
žią dieną. Taip ir buvo. Saulu
tė skaisti, palši debesėliai slin
ko. Turėjome laiko pasimatyti, 
pasveikinti savo mielus, tautie
čius ir pasidalinti lindėsiu ir 
skausmais, prisiminti žuvusius 
ir kenčiančius mūsų brolius nuo 
okupanto rankos.

Atvyko iš toliau iš Chicagos 
jauni broliai ir sesės Jūrų šau
liai savo motorlaiviu Michigan© 
ežeru. Laivo vadas Julius But
kus, Povilas Vintautas šturmą^ 
nas, Algis Rimas navigatorius, 
nariai sesės Regina, Birutė ir 
Katrė, šeši Jūrų skautijos na
riai su burlaiviu. Viso dalyva
vo 20. Paliko Chicągą 5 vai. 
šeštadienį po pietų. Naktyje pa
siekė Kenošą. Naktyje atsira-

GRADINSKAS
VĖSINTU VAI 

’ IR SENIAUSIEMS 
NAMAMS 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
A- . .

“fRKRAUSTYMAl

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
IL ŠERĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 54064

f MOVING
Apdraustas parlcraustymas 

ii jvairiŲ atstumu 
ANTANAS VILIMAS 

123 West 34 Placa 
TaL: FRontier 6-1 M2

/=■■ '■ A . =3\

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 Jdl. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629
■ —...............

v’' 1"\

alūs CTA busai veš 
12KM) vaL po pietų 
(18-tos ir Halsted gat- 

Už kelių minučių jis sustos Bridgepor te 
veteranais I ties Lietuvių Auditorija ir paims ten piknikan norinčius nuva

žiuos Archer Avenue. Sustos ties Archer ir

Sckmadicuj. rugpjūčio 15 
kagiečiua Į ‘‘Naujieną” Pikui

do vėjas. Tie jauni drąsuoliai 
iškilmingai prisidėjo vėliavų 
Įnešimui. Tikrai jie užsipelnė I bosai pauna žmon« 
pagarbos. Malonumas buvo pa- vię kampas), 
simatyti su senais y x M *
veikėjais, su p. Kaspučiu, p. Kas
paraičiu ir kitais ir šių dienų 
darbuotojais p. Tamulėnu ir jo 
žmona soliste dainininke, Teko 
ranką paspausti ir pasveikinti p. 
Skirmontą, p. Petrušaitį, p. Ma
čiulį, Simokaitį ir daug kitų.

Pamaldas už žuvusius tautie
čius Įvyko lietuvių Kenošiaus, 
Racino, Waukegano bažnyčiose, 
taip pat ukrainiečių, armėnų, 
latvių, estų ir žydų. Varpais 
gaudė karšti jautrūs žodžiai 
maldose.

Minėjimo programa prasidėjo 
lygiai 3 vai. popiet. Programos 
vedėjas jaunas, energingas ir 
iškalbingas Jonas Milišauskas 
gražiai lietuvių ir anglų kalbo
mis pirmiausiai sukvietė, gar
bės svečius, kuriems sėdimos 
vietos buvo parengtos iš anks
to. Garbės svečių tarpe buvo 
pats Wisconsino gubernatorius, 
miestų merai, šerifai, profeso
riai, fabrikantai, aukšti dvasiš
kiai, Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrių pirmininkai ir kt.

Pats vėliavų įnešimas reikš
minga procedūra: Amerikos vė
liavą Įnešė karo veteranai. Lie
tuvos, Estijos, Latvijos, Ukrai
nos, Žydų, Armėnijos ir kitos 
vėliavos pagal Jūrų skautų va
dovybės komandą buvo sustaty
tos eilėje salės scenoje.

Amerikos ir Lietuvos himnus 
jautriai atgiedojo p. Tamulėnie- 
nė. Invokacijas angliškai pa
skaitė Dr. H. Lentz, lietuviškai 
kun. St. Caplys. Pagrindinę kal
bą pasakė angliškai Wisconsino 
kongresmenas Lesaspin. Be to 
kalbėjo žymus ukrainiečių tau
tas darbuotojas angliškai. Toliau 
kalbėjo p. Milišauskas, vienas 
armėnų kunigas, Chicagos Lie
tuvių Tarybas atstovas teisėjas 
J. Zuris ir kt. Žydų tautinių šo
kių grupė pašoko o šokius, ku
rie publikai labai patiko.

Programa baigėsi 5 valanda 
vakaro.

Wisconsino lietuviams reiškiu 
dideli dėkingumą už jų pastan
gas surengti tokį įspūdingą pa
vergtųjų tautų minėjimą.

žvalgas

ŽiuotL
Western, Archer ir California. Pasuks į California Ave. Sustos 
ties California ir 43rd St, California ir 55 St, California ir 63rd 
St, California ir 71st St, o iš ten jau važiuos tiesiai j Willow

Lygiai 1 vaL po pietų išvažiuos antras bosas. Vietoj Califor- 
sustos 
vėliau

nia Avė, jis važiuos S. Western Ave. Western Avenue 
prie 43-čtoS, 47-tos, 55-tos, 63-čios, 69-tos ir 71-mos, o 
važiuos 71-ma, sustodamas prie California ir Kedzie.

Iš pikniko busai išvažiuos 6:00 valandą vakaro.
Kelionė į Pikniką ir atgal (round trip) kainuos $2.50.

Kaip nuvažiuoti į

Rugp. 15 d. NAUJIENŲ pik
nikas įvyks Bučo sode, kuris 
yra prie German Church Road, 
83-čios gatvės tąsa. Bučo sodas 
jra tarp Willow Springs kelio 
ir Wolf Road.

Taigi visi keliai, kurie veda 
prie 83-čios ir Willow Springs 
Road sankryžų, veda tiesiai į 
NAUJIENŲ pikniką.

Iš 18-os kolonijos, Bridgepor- 
to, Brighton Parko ir kitų mi
nėtų apylinkių kolonijų geriau
sia yra paimti Archer Road, ku
ris vėliau vadinasi US 4-A ir 
važiuoti iki Willow Springs 
miestelio. Tenai reikia pasukti 
į dešinę, pervažiuoti dų tiltus, 
einančius per Chicagos kanalą ir 
Desplaines River ir pasukti į kąi-

y'Šetono tvaikas
įė|o j bęžnyčią"

Straipsnyje “Bažnyčioje ir ša
lia jos” Darbininkas be kt. rašo:
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rėje esantį Bučo sodą, vadinamą 
Willow West Picnic Grounds.

Kas važiuoja iš šiaurinės arba 
vakarinės Chicagos dalies, tai 
tiems geriausia naudotis Wil
low Springs arba Wolf Road. 
Abu šie keliai nuveda tiesiai iki 
German Church Road.

Iš Marquette Parko važiuo
jantieji gali naudoti 79-tą kelią, 
87-tą kelią arba 95-tą kelią. . Jie 
turi pąsieKti Wentliworth Road, 
pervažiuoti jau suminėtus ka
nalus, pasiekti German Church 
Road dr įvažiuoti į Bučo

Kviečiame visus čikagiečius 
atvykti į NAUJIENŲ rengiamą 
pikniką.

Komisija Piknikui Ruošti

Vatikanas paneigė žinias, kad 
popiežius Paulius pasitrauks iš 
pareigų po 75 metų amžiaus.

SKAITYK PATS J-R PARAGINT
KITUS SKAITYTI

Popiežius apie 
šėtono ženklus

Popiežius Paulius birželio
Šv. Petro bazilikoje kalbėjo jau
čiąs, kad “pro tam tikras spra
gas šėtono tvaikas Įėjęs Į Dievo 
Bažnyčią”. Vienas to tvaiko žen
klų — nepasitikėjimas Bažny
čia, pasitikėjimas profaniniais 
pranašais^ kurie jam pataikauja. 
“Abejonės Įėjo Į mūsų sąžines; 
Įėjo pro langus, kurie turėjo būti 
atverti šviesai”.

. TULPĖS
Raudonos, margos, gelsvos, baltos r 
Pražydo tulpės .visos kartu.
Vėliavos iš žolės iškeltos 
Raudonos, margos, gelsvos, baltos... 
Kad nebegrįžtų naktys šaltos 
Ir pievų kruša neužbertų, 
Raudonos, margos, gelsvos, -baltos 
Pražydo tulpės visos kartu.

K. Rinkis

• Vasarą su kailiniais, žiemą 
ir be marškinių. (žirnis)

BIZNIERLvi. KUHDC GARSINASI 

•NAUJIENOSE*. — TURI GERIAUSIA
PASISEKIMĄ BIZNYJE

Linksmumo arba, liūdesio valandom 
Busim gėlės Ir vainikai antkG 
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
BOY B. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 Mariam A v bmm 536*1

Į G UŽAUSKŲ 
GtLĖS VISOMS PROGOMS

į BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63ns STREET

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 L----------- ----------------------------- ----

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI 'NAUJIENAS'

IEVAS IR SŪNUS

2533 W. 71st Street
Tele/.: GRovehiU 6-234M

1410 So. 50th Avė., Cicero
Teief.: TOwnhall 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRIS MODERNIŠKOS
MR-CONWTIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

RlpubEe 7-8600 RE^nbEe 7-3601

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDtlAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID 

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

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

MODERNIŠKOS AIR ( OND1T.1ONED KOPU

NARIAI:
Chicagot
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVl 
MAS DI1NĄ
IR NAKTJ

TURIME į
KOPLYČ’Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Mt P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bondra praktika Jr chirurgių 

Ofisai 2750 Wait 71 st St. 
Tek: 925-M9S

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

uždaryta.
Rax. HL: WA 540*

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

teadra praktika, spec. MOTERŲ ligoi 
Ofisai: 2652 WEST 59th STREET 

Tai.: PR 1-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.; trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
aiads 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

panai susitarimą.

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

V. Tumasoms, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso teief.: HEmlock 4-2123 
Rezid. teief.: Glbson 3-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti teief. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai teief. Gi 8-6195.

P. SRĖBUS, 0.K 6* •rthopėoas-protezistaš GB Aparatai • Protezai. Med. Ba> 
dėkai. SpaelaK pagalba koUaar

■ (Arab SupgaHg) ir L L 
yalf* 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1- 
2850 Wast 63rd St., Chicago, III. 60629

Talaf.: PRoepect 6-5084

— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir’laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersenlene
Poezija ir pasakos yra valkų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai kj 

trykštavunai. Naujienose galima -gauti šių perlų ir žemčiūgų ,mūsų mažie 
:tems bei jaunimui:

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl„ telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš valkų pasaulio. Abi gausiai iliu>- 
ruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

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

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apyaakaites vaikams. Dail V. Slman- 
cevičiaus iliustruota, 130 psL, $130.

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dot

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaites iliustracijos, 186 psL, kaina 2 dot.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
/aikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. z. Sodeikienes 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00.

8. Jonas Va Uitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Ealiuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00,

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką Knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

N A U J I J8 N O 3>

ILIJA KOTOVUI,
aktyviam Lietuvos Miškininku Sąjungos Išeivijoje nariui, buv. ilga
mečiam Šakių ir Kėdainių girininkui, mirus, įc žmonai Jadvygai, sūnui 
IiiĮjui su šeima, n uošvi e nei Daukšienei ir seserims Lietuvoje, Lietuvos 
Miškininkų Sąjungos Išeivijoje Valdyba ir Revizijos komisija reiškia 
nuoširdžią užuojautą ir kartu gedi:

Y. Žemaitis, J. Žebrauskas, J. Skeivys, P. Norkaitis, P. Šilas, 
J. Krikščiūnas, J. Plaušinaitis.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArus 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th AveM Cicero, 111. Phone: OLympic 2-100.3

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 -So. UTUANICA AVE. TeL: YAros 7-113^-1139

173Ė 5o. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.
— >■■■»

FRANK KAZY
Gyveno 2919 West 100th Place, Evergreen Park, HL

Mirė 1972 m. liepos 24 d., 7:05 vai. ryto sulaukęs 83 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje. Amerikoje išgyveno B7 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Antoinette, duktė Evelyn, jos vyras Adolph, į 
2 anūkai — Nancy ir James, sesuo Anna Weinand ir jos šeima, gyv. 
Detroit, Michigan, ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus-Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st SC
Ketvirtadienį, liepos 27 d. 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

i Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Frank Kazy giminės, draugai ir pažįstami* nuoširdžiai 
kvįečiaęni dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą

k įatsUveikinnną. ‘ U ’ ; ’ * t j 4 v = > s

? Nuliūdę lieka:
žmona, duktė ir gimines.

Laidotuvių Direktorius Donaldas Petkus, TeL GR 6-2345

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
v(LACKAWICZ)

2424 W£BT 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLAUE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

.' P. J. RIDIKAS
.3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-19D
.. ........................................................................................................................................................... —>

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
5--; NAUJIENOS, CHICA«« 1, ILL— WIDNESDAY, JULY 28, 1972



Lengvojo svorio varžybos Petalumos, Kalif., "riešu ristynėse". 
Kairėje matosi teisėjo nugara.

I Iš kapinių visi dalyviai An
tano ir Marijos Rudžių buvo 
pakviesti velionės prisimini
mui gedulingiems pietums 
Sharkos restorane.

Dalyvavo apie 80 įvairių sri- 
,ėių ir pažiūrų asmenų. Matėsi 
daug senosios ateivijos asme
nų ir naujosios emigracijos 

il)r. Z. Danilevičius, prof. M. 
(Mackevičius, Dr. V. Šimaitis su 
į poniomis, Dalia Bobelienė, T. 
j Blinstrubas, B. Briedienė, S. 
! Adomaitienė, teis. K. Juknis, O. 
[Gradinskienė, A. Rūgytė, V. 
!Kąsniūnas ir visa eilė kitų.

Negalėjo dalyvauti vyskupas 
V. Brizgys, buvo išvykęs atos
togų į Kanadą ir vietinis klebo
nas kun. Antanas Zakarauskas.

Antanas ir Marija Rudžiai 
savą mamytę pagerbė ir paly
dėjo į amžinastį laikydamiesi 
lietuviškų tradicijų ir visiems 
dalyviams paliko gilų įspūdį.

Jonas Talalas

PALAIDOTA BARBORA
RUDIENĖ - GRICIŪTĖ

1972 m. liepos 21 d. iš Evans 
Funeral Home kazimierinėse 
buvo palaidota Barbora Gri
ciūtė - Rudienė, kilusi iš žemai 
tijos, Plungės vals. Lieplaukio. 
Tvirta žemaitė. Ji mirė 1972 m. 
liepos 18 d. Buvo motina žino
mo mūsų veikėjo buv. ilgame
čio Amerikos Lietuvių valdy
bos nario ir jos pirmininko An
tano Rudžio motina. Paliko ji 
gausią giminę. Laidotuvėmis 
ypač pavyzdingai ir kruopščiai 
rūpinosi sūnus Antanas ir jo 
žmona Marija Juozapaitytė 
Rudienė.

Velionė buvo gausiai lanko
ma Evans koplyčioje Antano ir1

Marijos Rudžių giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Liepos 21 d., penktadienį — 
velionė buvo palydėta į Mar
quette parko lietuvių parapijos 
bažnyčią. Čia pamaldas lietu
vių kalba ir pamokslą pasakė 
kanauninkas Vaclovas Zaka
rauskas. Anglų kalba pamoks
lą pasakė Rudžių giminaitis 
kun. A. Puchenski. Solo giedo- 
jo mūsų žinomas Algirdas Bra
zis, vargonaujant VI. Baltru
šaičiui.

Dalyvavo viso 10 kunigų.
Nulydėjus ,j kapus, anglų 

kalba apeigas atliko kun. A. 
Puchenski ir po to, kun. Vac
lovui Zakarauskui vadovau
jant, prof. B. Vitkus užtraukė 
“Angelas Dievo” ir “Marija, 
Marija”.

— Maistas yra natūralūs — 
tik mes tapkime žmoniškais, 
— 352 Alvudo radijo paskaita 
šį ketvirtadienį, liepos 27 d., 
11 vai. r. Sophie Barčus Radi
jo šeimos valandoj

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- • 
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. ' . i

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pasiųsti:

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

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

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

SLA FESTIVALIS
S. L. A. 228 Vyrų Kuopa, Chi- 

cagoje buvo susirinkusi posė
džio š. m. liepos mėn. 18 d. V. 
Uznio bute.

buvo svarstomas galutinis 
pasiruošimas paminėti S. L. A. 
85 metų sukaktį (1887 — 1972).

Kaip istorija rodo, šioji di
džioji lietuvių fraternalinė or
ganizacija buvo įkurta 1886 m. 
tuometinių lietuvių veikėjų su 
Dr. J. šliupų priešakyje.

Minėjimo komiteto pirminin
kas St. Molis nurodė, kad 228ji 
Vyrų Kuopa šia proga ruošia 
grandiozinį “Lietuvių Festiva
lį”, kuris įvkyks š. m. rugpiū- 
čio mėn. 6 d. Ann’s Grove 83 ir 
South Keen Ave. (9200 West). 
Festivalio pradžia 12 vai. Pro
grama prasidės 4 vai. šiam mi 
nėjimui sudarytame Garbės 
Komitete randame eilę įžymių 
asmenybių pasižymėjusių po
litinėje, ekonominėje ir visuo
meninėje veikloje; tarpe jų 
visų, priešakyje stovi mūsų 
gerb. konsulės J. Daužvardie- 
nės pavardė.

“Lietuviu Festivalio” komi- C
tetas kviečia visus lietuvius, 
ypač jaunimą, dalyvauti šioje 
didelėje šventėje. Savo buvi
mu mes paminėsime šios gar
bingos organizacijos 85 metų 
sukaktį ir kartu dūosime jai 
impulsą toliau tęsti šį didelį 
darbą socialinėje srityje; tuo 
pačiu pagelbstint lietuviams ir 
Lietuvos reikalams. M. P.

PETRAS SIMONĖLE 
tvarkys ir prižiūrės automobi
lių trafiką Naujienų piknike. 
Kartu su juo dirbs šie Ameri
kos Legiono nariai:

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

Automobilistai galės lengvai 
ir saugiai įvažiuoti ir išvažiuoti 
iš liepos 30 d. piktiko, jei 
klausys trafiko tvarkytojų nu
rodymų.

NAUJIENŲ PIKNIKO 
TALKININKAI

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

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

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

būti darbo vietoje.
Komisija Piknikui Ruošti

— Detroito jūrininkai kelia 
inkorus... Š. m. liepos mėn. 7 d. 
sušauktoje j. budžių sueigoje 
buvo išrinktas laikinas komite
tas: j. b. A. šatraitis (iniciato
rius - vadovas), j. b. A. Pleč
kaitis ir j. s. J. Baublys—nariai.

š. m. liepos 28 d. 7:30 v. v. 
Lietuviu Namuose laik. komi
tetas šaukia antrąją sueigą. 
Kvietimai ir anketos išsiunti
nėtos tik tiems, kuriu adresai 
buvo 1. komitetui žinomi, todėl 
visi kiti buvę Detroito jūros 
skautijos nariai minimoje su
eigoje prašomi dalyvauti. Suei
goje bus svarstomi ateities vei
kimo planai ir renkama pasto
vi vadovybė. L. Komitetas

į SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTI N AS

IR',W ...——|
I MOVING — Apdraustas perkraustymas

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

ty - ■' ..... - -«

| DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI.
Į YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as- 
I meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
I Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
1 Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų.

Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena

I ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
i Ruko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 

progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado- 
I maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori

jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL
GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

LENKŲ STATISTIKA
Lenkų spauda paskelbė, kad 

1970 metais Lenkijoje buvo 9,- 
847 prostitutės. Kiekvienais 
metais apie 750 prostitučių iš sa
vo “profesijos” pasitraukia, bet 
pusantro tūkstančio įstoja nau
jų. Iš jų 1,158 esančios virš 40 
metų amžiaus. 525 baigusios 
vidurines mokyklas ir 9 aukštąjį 
mokslą 1

"NAUJIENOS' KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BICTVLTS

♦ Su Australijos lietuviais 
sportininkais viešas atsisveiki
nimo pobūvis — vakarienė yra 
rengiama šeštadienį, liepos 29 
dieną Tautiniuose Namuose, 
6422 So. Kedzie Avė.

Pradžia 7:00 vai. su koktei
liais. Vakarienė — 8:00 vai.

šokiams gros Neolituanų or
kestras.

Stalus užsakyti ir bilietus ga
lima gauti J. Vaznelio prekybo
je, 2501 W. 71 St. (tel. 471-1424) 
arba skambinant tel. 582-5939.

(Pr).

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagietės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos {vairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

N A U JIE N O S
1739 Sonth Halsted Street, Chicago, HL 60608

1 HELP WANTED — PEMALE 
Darbininkių Reikia

Applications now being 
accepted for:

Cocktail Waitresses, Hostesses, 
Dancers, Go-Go, Strippers, 

Exotics, •
also Models

$150 to $400
! FULL TIME, PART TIME

At least 18 years of age
Call 2 PAI. to 8 P.M. Daily

Ask for Mr. Pixley
943-3225

REIKALINGA vyresnio amžiaus mo
teris prižiūrėti mokyklos amžiaus 
vaiką vakarais. Gyventi vietoje gero
je apylinkėje. Tel. 652-2683 iki 3 v. 
popiet.

SEWING MACHINE 
OPERATORS 

PART TIME 
Evening — 2nd Shift 

4:45 P.M. to 9:15 P.M.
EXPERIENCED 

478-0633

GENERAL OFFICE
LINCOLNWOOD

Variety of interesting duties, typing. 
Must be higschool graduate. 
Liberal company benefits. 

Call Mr. POBLOCKI, 675-5050.

BURROUGHS CORP. 
6865 LINCOLN AVE.

An equal opportunity employer

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia

METAL FABRICATION FOREMAN 
Mostly Sheet MetaL Will train to 

take complete charge of 
Department

K. H. HUPPERT CO.
16850 So. State St.

South Holland, Ill. 568-2020

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

LOOP RESTAURANT
CAPACITY 350.

Liquor license. Newly remodeled. 
Excellent growth potential. 
By owner. Call in English.

973-4770
Mr. STARK

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIDGEPORTO APYLINKĖJE 
IŠNUOMOJAMI

2 kambariai 2-me aukšte iš priekio 
pensininkams arba dirbantiems vy

rams. Galima naudoti virtuve. 
Skambinti po 5:30 vai. vak iki 

9:00 vai. vak. 
TEL. 326-4154

Vidugiris, kuris su suvažiavi
mui ruošti komiteto pirminin
ku inž. S. Bačkaičiu ir to ko
miteto nariais apsvarstė suva
žiavimo programą. Programa 
numatyta įvairi. Ji bus įdomi 
ne tik inžinieriams, bet ir vi
suomenei. (Pr.)

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl. 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui Įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. TEL.- 238-8656

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIU NAMŲ BALDAI

JO % iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

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

five...
•o more vfn tire
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FUND

f — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL — WEDNESDAY, JULY 26, 1972

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-17X1

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

STORE &
4 APARTMENTS

2419 WEST 63RD STREET

12 years old. 
Off street parking. 
For sale by owner.

FOR SALE BY OWNER 3 bedroom 
brick, Ph. bath, kitchen with dining 
area, full basement partly finished. 
Built-in oven & range. 2 car garage. 

Midway vicinity.
Phone LU 2-0094 after 2 P. M.

K. ERI N GIS 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4124 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai' 

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, IIL 

TEL. — 776^5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, HI. 60632. Tai. YA 7-5980

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tol.: REpublic 7-1941

A. & L INSURANCE A REALTY 
K. LAURAITIS

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-1775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

M. A.ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.v j

VISKĄ APIE NAMUS
Taisome (remadeliuojame) senus na
mus, stogus, langus, dažome, sutvar
kome elektrą, atliekame cemento 

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

ALEKSUI telef. 927-7186
arba ROMUI telef. 927-5680

he>p your 
HFART FUNūV
help your HEART

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto;vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. 521,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. S67.500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000. i

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu. alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu. 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET 

Tel.: 471-0321

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metų modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metų. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
rių — 2 miegami. Centralinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24,500.

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878

MARQUETTE PARKO APYLINKĖJE 
savininkas parduoda 2 butų po 4 kam
barius modemu mūrinį namą arti 
73-čios ir California Ave. Atskiros 
šildymo sistemos kiekvienam butui. 

Skambinti 434-5931
arba po 6 vai. vak. PR 8-6370

NAUJAS 8 BUTŲ NAMAS po 3 — 
4% kamb. Marquette Parke. $15,000 

pajamų. Mainys į mažesnį.
Kam reikia 4% kamb. buto, veikite 

greitai, nes jis yra dabar laisvas.
HE 4-2323.

KEISKITE PINIGĄ Į NAMUS
8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 

mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman- 
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32,000.

5% KAMBARIŲ MŪRAS. Gazo šil
dymas. Centralinis air-cond. ir įreng
tas beismantas. Daug priedų. Gara
žas. Arti Nabisco. $29,900.

6 BUTŲ LIUKSUS,v 2 aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šildy
mas. Penkios pajamos — gyventi 
Marquette Parke. $69.900.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto namas. 
2 vonios. Gazo šildymas. Platus lo
tas. Naujas garažas. Arti ofiso. — 
$20 900

2 AUKŠTŲ MODERNUS ant 50’ 
mūras, liuksus 6 kambarių butas — 
parketas, air-cond.. balkonai ir 2 mo
dernios patalpos — advokatui, inž. ar 
daktarui. Marquette Parke. $44.900.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ mūras, platus 
lotas. Garažas. Arti mūsų. $22.000.

7 KAMBARIŲ MŪRO bungalow, 
dideli šviesūs kambariai. Gazo šildy
mas. air-cond. Įrengtas sausas beis
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$21 900

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $19.500.

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marauette Parka. $10.000.

2 BUTŲ beveik naujas mūras, 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
oriso. S37.5OO.

10 BUTU MŪRAS, anie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500.

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




