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MERAS DALEY LAIMĖJO 
DEMOKRATŲ ATSTOVYBĘ

Teismas patvirtino Chicagos teisėjo 
Covelli sprendimą dėl atstovybės

Chicagos meras Richard J. Daley laimėjo demokratų parti
joje kilusį ginčų dėl 59 Chicagos atstovų j demokratų partijos 
konvenciją. Buvusio pirmininko O’Brien sudarytas kredencialų' 
komitetas neleido išrinktiems demokratų partijos atstovams da-
iyvauti konvencijoje.

Chicagos demokratus toje 
konvencijoje atstovavo Singe- 
rio kompanija, susidėjusi su 
juodukų lyderiu Jessie Jackso- 
nu. Teisėjas Covelli Buvo Įsa
kęs pačiam Singeriui ir kitiems 
jo bendradarbiams nevažiuoti 
Į Miami konvenciją, bet jie ne
paklausė. Dabar jiems tenka 
aiškintis teisme.

Pirmininkavo Clyde L. Choate
Praeitą • šeštadienį Chicagoj e

15 VISO PASAULIO

CHICAGO. — Dviejų metų 
amžiaus mergaitė Lennia Dion
ne Haynes iškrito pro langą iš 
15 aukšto Robert Taylor apar- 
tamentiniame dangoraižyje, 
4947 S. Federal St. Mergaitė, 
nukritusi į purvyną neužsimu
šė, bet nugabenta Į vaikų ligo
ninę yra kritiškoje padėtyje.

Italijos policijos dieną parade pasirodė ir ši puskarininkiu grupė, padariusi piramidę ant pen
kių motociklų.

ĮTAKINGESNI DEMOKRATU POLITIKAI
NESUTIKO BENDRADARBIAUTI

WASHINGTONAS, D. C. — Sen. George McGovern, demo
kratų partijos kandidatui Į prezidentus, nevyksta pasirinkti kan
didato į viceprezidentus. Beskubėdamas, geriau informuotų de
mokratų partijos politikų neatsiklausęs ir reikalingų žinių nesu
rinkęs, sen. McGovern pasiriko senatorių Eagletoną kandidatu Į 
viceprezidentus. Kai paaiškėjo, kad minėtą senatorių paskutiniu 
metu teko kelis kartus gydyti nuo nervų pakrikimo, sen. Mc
Govern nutarė jo paskubomis atsikratyti.

Sen, Me Govern būtų norėjęs savo viceprezidentu pasirinkti 
Įtakingą ir gana santūrų sen. E. Muskie, bet šis pasitaręs su arti
maisiais, atsisakė. Sen. Muskie prisiminė, ką pats sen. McGovern 
ir jo propagandos vedėjai skelbė apie sen. Muskie pirminių rin
kimų kampanijos metu, prisiminė tuos metodus, kuriuos naudojo 
laimėjusio'senatoriaus žmonės, atsisakė kandidatu.

Įvyko demokratų partijos at
stovų pasitarimas, kuriame 
pirmininkavo demokratas Cly
de L. Choate.

Miami demokratų konvenci
joje McGovern grupės žmonės 

’ privertė atstovą Cbate bendra
darbiauti su Singerio grupe, 
bet Chicagoje sušauktame pa
sitarime nedalyvavo nė vienas 
Singerio atstovas.-

Pasitarime dalwavo meras 
Daley. Jis pasakė svarbiausią 
kalbą, kurios metu jis patarė 
Cook apskrityje vesti kampa
niją už visus demokratų parti
jos kandidatus 'artejaučiuose 
rinkimuose. ” --

Paskyrė kandidatus į 
centro komitetą

ST. LOUIS. — Johnnie Lee 
Brooks už išbadymą Vilmai 
Chestnut akių nuteistas 55 me
tams kalėjimo.

ATĖNAI. — Graikija. Ka
riuomenės teismas nuteisė pen
kis graikus nuo 7 iki 39 mėne
sių kalėjimo už teroro veiksmų 
planavimą, pagrobimą prezi
dento John F. Kennedy 11 mė
tų sūnaus. Trys išteisinti. Kal
tinamieji priklausę pogrindžio 
organizacijai, vad. “Naujoji 
Kairė”, irnorėję plėšimais ir 
žmonių grobimais pasidaryti 
pinigų ginklams ir sprogstama- 
jai medžiagai pirkti. - ■- dolerių konfiskaVo. Atžiro po-

| AKRON, OHIO. — Vietnamo Ircija ^atvykusių piratų vardų 
karo veteranas Jynn Thompson, [neskelbia, ■ jbet * FBI tvirtina, 
20, prižadėjo visą amžių dėvė- kad jai jau žinomas kiekvienas 

Chicagoje susirinkusieji (le-į11 sandalus> nes Jie išgelbėjo jo lėktuvo grobikas. Du grobikai 
’gyvybę, žaidžiant sviedimu už- pabėgę iš kalėjimo. Vienas bu

vo nuteistas už žmogžudystę, o 
antrasis už ginkluotą plėšika
vimą. Pastarasis kurį laiką 
slapstėsi, besidangstydamas dav 
siškio drabužiais.

JAV vyriausybė mano, kad 
Alžirijos valdžia gražins pa
grobtą milijoną dolerių, kaip 
ji gražino anksčiau pagrobtus 
ir Alžirijon nuvežtus 500,000 
doleriu. Deltos lėktuvas ir la
kūnai iš Alžirijos jau parskri
do i Ameriką.

ALŽIRIJA KONFISKAVO MILIJONĄ, 
PALEIDO LĖKTUVO GROBIKUS

Lėktuvą pagrobė iš kalėjimo pabėgęs žmogžudys, 
plėšikas ir dar trys juodaodžiai 

į.

ALŽ1RAS, Alžirija. —■ Juodųjų Panterų Internacionalinis 
centras praneša, kad Alžirijos vyriausybė ilgai tardė penkis juoda
odžius piratus, liepos 31 dieną pagrobusius Delta bendrovės DC-8 
lėktuvą ir išreikalavusius ištisą milijoną dolerių iš Deltos, bet 
juos paleido. Gavę pinigus, grobikai privertė lėktuvo lakūnus nu
gabenti juos Į Alžirija.

Alžirijos valdžia plėšikus nu
ginklavo ir atvežtą milijoną

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

mokratai paskyrė 6 kandida
tus Į demokratų partijos centro 
komitetą. Aldermanas Singer 
savo laiku siūlė merui Daley 
tartis su juo Įvairiais partijos 
reikalais, bet Chicagos miesto 
meras nerado reikalo su triukš
madariu tartis. Teisėjas Co
velli padarė labai svarbų spren 
dimą, kuris aukščiausio teis
mo buvo patvirtintas.

Jessie Jackson Įsakė sen. Me 
Govern pirma pasitarti su juo 
demokratų partijos reikalais, o 
tiktai vėliau tartis su Chicagos 
meru, bet reikalai žymiai pa
sikeitė, kai teismas vis dėlto 
nutarė leisti rinktiems atsto
vams partiją atstovauti, o ne 
singeriniams triukšmadariams. 

Ir Jemeno respublika
varo lauk rusus

CAIRO, Egiptas. — Jemeno 
Arabų Respublika pareikalavo 
Sovietų Sąjungos, kad atsiimtų 
savo strategines bazes ir visus 
sovietų ekspertus, kurie tas ba
zes aptarnavo, praneša Akbar 
ei Yom laikraštis, kaip jau ži
noma, Egiptas kiek anksčiau pa
reikalavo, kad rusai nedelsdami 
atsimitų apie 20,000 savo “eks
pertų”, beveik okupavusių Egip-

ėjus audrai perkūnas trenkė 
stačiai i Thompsoną, bet ne
nutrenkė, nes žaibas nepajėgė 
pereiti per storus guminius san 
dalų padus.

DETROITAS. — Ford Motor 
kompanija baigė pagaminti 
prezidentui Nixon šarvuotą au
tomobilį, Lincoln Continental 
limuziną, kainuojantį 500 tūks
tančių dolerių. Automobilis f 
sveria 5 tonas, yra iš visų pu
sių dengtas ketvirtadalio colio 
storumo šarvu, turi neperšau
namus stiklus, hidrauliškai pa
keliamą stogą ir 480 kubinių 
colių didumo 365 arklių jėgos 
motorą. Jo pagaminimas tru
ko 3 metus.

CHICAGO. — Netoli iWor- 
land, Wyoming, suimtas 29 me-,

Wallace sužalotojas

Britanija pareina 
į metrinę sistemą

Londonas. Britanija iš lėto 
ir patylomis savo archajinę 
matų ir saikų sistemą keičia Į 
Europoje visur priimtą deci- 
malinę, metrinę sistemą. Vie
toje “svarų”, šilingų, uncijų, 
jardų bei pėdų Įvesdama de
šimčių sistemą metrais, gra
mais, kubiniais centimetrais ir 
t. t. Visą sistemą pilnai pakeis
ti tikimasi iki 1975 metu. Pa
keitimas Britanijai kainuosiąs 
apie dvyliką su puse bilijonų 
dolerių. ,

Ligšiolinė senoji sistema Bri 
tanijoje jau Įstatymais pakeis
ta metrinę sistemą 1897 metais, 
□et ji nebuvo Įgyvendinta. Da
bar Britanijai einant Į Europosj • j nn i nar Britanijai einant i Kuropos nuteistas Ud metams | Bendrąją Rinką metrinė siste

Upper Marlboro, Md. Arthur 
Bremer, 21 metų'amžiaus, kurs 

tu amžiaus kaliforoietis Wel-.sav0 dienyne gyrėsi norįs pa- 
don Kennedy, kaltinamas su-ĮS3™^ nužudydamas preziden- 
badvmu dvieju čikagiškių — Nixoną, o pagarsėjo sunkiai 
Rusšel Hughes*, 17, ir DanietĮSUže’^3”138 Alabamos guber- 
Kotel, 19 metų amžiaus, kurie natorių, George Wallace, ir 

(pra- sužeisdamas <2_. 1.?._  I__
; nnes, nuteistas 63 metams ka- 

Vyrukai nugabenti Į įėjimo. Bremer teisme teisino- 
" si esąs nekaltas, nes atenetalo

> ir
i dar kitus žmo- 

nnes, nuteistas 63 metams ka-

ma darosi nebeišvengiama.

Praeitą šeštadienį 10 japo
nų sustabdė tris JAV tankus, 
vežamus Į pietų Vietnamą. Tan
kai kovų metu buvo sužaloti, at
vilkti į Japoniją, pataisyti ir vėl 
vežami Į pietų Vietnamą. Pro
testą kelia “taikos šalininkai”, 
o naujoji Japonijos valdžia ne
išaiškino, ar jie turi teisę pro
testuotojus sudrausti.

+ Trieste sprogimas padegė 
dideles arabų aliejaus atsargas. 
Kilo gaisras. Tvirtinama, kad 
sudarytas pavojus 7 milijonams 

1 statinių arabų aliejaus, kuri jie 
rengėsi parduoti centrinės Euro
pos valstybėms.

+ Pietų Jemeno vyriausybė 
paėmė savo kontrolėn visus di
desnius miestų ir miestelių na
mus. Premjeras paskelbė, kad 
šitokia intervencija buvo reika
linga butų krizei išspręsti.

Kairo laikraštis Gumbrija 
tvirtina, kad naujai paskelbta 
Egipto ir Libijos sąjunga buvo 
sudaryta karui vesti. Egiptas 
vienas nepajėgs išvyti izraelitų 
iš Sinajaus. Egipto karo vadai 
mano, kad jie, susitarę su Libi
jos valdovais, galės sunaikinti 
Izraelį.

< Ugandos prezidentas Amin 
Įsakė visiems Azijos kilmės bri
tų piliečiams trijų mėnesių lai
kotarpyje išsikraustyti iš Ugan
dos. Ugandoje yra 80,000 indų, 
vedančių prekybą.

Jemenas neseniai atnaujino 
diplomatinius santykius su Wa- 
shingtonu, su kuriuo buvo nu
traukęs per “šešių dienų” karą 
Viduriniuose Rytuose 1967 me
tais.

Jemenas kadaise yra buvusi 
dalis šebos karalystės.

SEOULAS. — Pietų ir šiau
rės Korėjų pasitarimai Įstrigo, 
nes negalima susitarti, kur pir-- 
ma turi įvykti derybos: Seoule 
ar Pyongyange.

“nykščio priemonėmis” 
šydami pavėžinti) keliavo Į 
Vakarus.
ligoninę Worlande.

CHICAGO. — Cook apskri-,metu buvęs be proto. Pjokuro- 
ties koronerio jury rekomen-;ras Jam reikalavo 125 metus 
davo teisti kaip žmogžudį tū- kalėjimo.
lą George Green, 18 metų am
žiaus iš 6217 Calumet Avenue, į teisėjo pareiškimą, kad rei- 
kaltinamą praeitą gegužės 13 d.įkia visuomenę apsaugoti nuo 
CTA traukinėlyje nužudžius 20 (tokių gaivalų, Brcmer pareiš- 
metų studentą Michael Kuliškė: “Žiūrint į mano visą gyve

nimą, norėčiau, kad visuome
nė apsaugotų mane nuo manęs 
pačio”.

Savo “paskutiniame žodyje”

SITKA, ALIASKA. — Kelių 
dienų bėgyje Čia Įvyko trys že- 

Du kart že-

gyv. 1500 S. 58th Avenue, Cicero.
CHICAGO. — Peter La Roc

ca, 25 metų amžiaus, gyv. 11742 
S. Normai Avė., kurs važiuo
damas dviračiu Palmer parke, 
111 th St. ir King Drive, buvo
aštuonių juodukų gaujos užpul- mčs sudrebėjimai. 
tas numuštas nuo dviračio ir mė sudrebėjo praeitą penkta- 
peiliais subadytas, yra Rose-Jdįenį, tačiau žymiai silpniau 
lando ligoninėje, 
skaitoma kritiška.

Filmų direktorius Elliot Silverstein buvo suleistas, kai sunki 
filmų kamera virto ant jo, praskeldama galvą ir sulaužy

dama žandikauli.
Jo padėtis kaip buvo sekmadienį, liepos 

30 dieną.

Sovietai siūlo JAV 
savo gamybos vaistų

ORMOND BEACH, Fla. — čia 
Įvykusiame farmakologų simpo
ziume, kuriame dalyvavo veik 
visų Amerikos vaistų gamybos 
kompanijų atstovai, Sovietų at
stovai pasiūlė Amerikai dvylika 
savo vaistų išradimų, skiriamų 
kovai su virusais ir proto ligoms 
gydyti. Įdomu,, ar tai tie’patys 
vaistai, kuriuos sovietų policija 
vartoja beprotnamiuose “gydy
dami” savo intelektualus?

Nors Amerikos vaistų gamy
bos kompanijos parodė tais so
vietų vaistais susidomėjimą, 
bet pareiškė, kad tuos vaistus 
pirma turės ištirti ir įvertinti 
JAV Maisto ir Vaistų adminis
tracija. .. ..

Iki šiol jokie Sovietijoje ga
minti vaistai nėra importuojami 
nei JAV-bėse gaminami.

Vietname pradėta 
nauja ofenzyva

SAIGONAS, Vietnamas. — 
Pietinio Vietnamo kariuomenė 
pradėjo naują ofenzyvą prieš 
Šiaurės Vietnamo ir Vietkongo 
jėgas Papūgos Snapo (Parrot 
Beak) srityje Kambodijoje. Tos 
ofenzyvos tikslas užkirsti prie
šo infiltraciją Į Ryžių lygumą, 
45 mylios atstu nuo Saigono, ir Į 
Mekongo Deltą, kur priešas gre
sia užblokuoti ryžių pristatymą 
sostinei. Ofenzyva pradėta už
praeitą pirmadienį, bet saugu
mo sumetimais anksčiau ne
skelbta.

šiauriniame fronte priešo ar
tilerija padarė sunkių nuostolių 
Piet. vietnamiečiams Quang Tri 
mieste ir apylinkėje, kur pasak 
Šaigono komandos pranešimą, 
du piet. vietnamiečiai užmušti ir 
40 sužeista, o šiaur. vietnamie
čių užmuštų 50.

Veteranams pakelti 
mokslapinigiai

WASHINGTONAS. — Sena
tas visais 89 balsais prieš 0 nu
tarė žymiai padidinti mokslapi- 
nigius veteranams, norintiems 
atitarnavus kariuomenėje eiti 
mokslus. Senato nutarimu,* ve
teranai gaus 43 nuošimčių dau
giau, negu buvo prašiusi Nixono 
administracija.

Jei šis senato nutarimas bus 
priimtas bendroje Kongreso 
konferencijoje, tai norintis lan
kyti kolegiją ar amatų mokyk
lą veteranas gaus po $250 moks- 
lapinigių mėnesiui (dabar gau
na po $175); vedęs veteranas 
gaus mėnesiui $297 (dabar gau
na $265) ir jei turi vaiką — gaus 
$339 (dabar gauna 305).

Tada sen. McGovern kreipė
si Į sen. Ted Kennedy, buvu
sio prezidento Kennedy jau
niausią brolį. Pastarasis prita
ria sen. McGovern politikai, bet 
jis pats vis dėlto nepanoro būti 
kandidatu Į viceprezidentus. 
Matyt kad sen. Kennedy netiki 
laimėjimu. Sen. Kennedy pats 
būtų norėjęs būti kandidatu i 
prezidentus, bet jis nominaci
jų negavo. Jis mato sen. McGo
vern padarytas klaidas ir ne
dideli jo populiarumą krašte.

Tada sen. McGovern kreipė
si Į kitą Kennedy šeimos narį, 
Kennedy sesers Eunice Kene- 
daitės vyrą Sargent Shriveri. 
Pastarasis vykusiai varė prez. 
Kennedy rinkiminę kampani
ją ir yra daug padėjęs Kennedy 
šeimos nariams. Ady. Sargent 
.Shriver, yra buvęs JAV amba
sadorius, Prancūzijoje ir Tai
kos Korpuso direktorius. ’ Adv. 
Shriver yra gĄ'venęS’kuri laiką 
.Chicagoje, kur administravo 
Merchandise Mart namo biznį 
ir ėjo Chicagos švietimo tary
bos pirmininko pareigas.

Adv. Shriver sutiko kandi
datuoti Į viceprezidentus. Jis 
tikisi sen. McGovern kampani- 
jon Įtraukti visą Kennedy šei
mą.

Japonija nutrauks 
ryšius su Taiwanu 
TOKIJO. — Japonijos užsie

nio reikalų ministeris Ohira pa
reiškęs uždarame liberalų parti
jos vadų posėdyje, kad Japoni
ja pasirengusi nutraukti diplo
matinius ryšius su Tautine Ki
nija, kad galėtų užmegzti ryšius 
su komunistine Kinija. Nors 
užsienio reikalų ministerija ofi
cialiai šio pareiškimo nekomen
tuoja ir sako “neturinti infor
macijų” apie tokius planus, vi
sa japonų spauda paskelbė apie 
tą pareiškimą didžiausiomis rai
dėmis.

Japonijos radijas paskelbė, 
kad ateinančią savaitę vyriau
sybė oficialiai paskelbs apie 
premjero Tanaka kelionę į Pe
kiną. Rugpiūčio 31 d. premje
ras turi Havajuose susitikti su 
prezidentu Nixonu, o po mėne
sio jis vyksiąs į Kiniją.

Ši nauja Japonijos politinė li
nija užbaigs specialius japonų ry
šius su Chiang Kai Sheko val
džia Taivane, kur japonų įmo
nės yra investavusios nemažai 
pinigų.

CHICAGO. — Praeitą savai
tę. ketvirtadienio rytą, rugpiū
čio 3 d., oras Chicagoje sumu
šė naują šalčio rekordą su 52 
laipsniais aukščiau nulio. Nau
jasis rugpiūčio pradžios rekor
das buvo 53 laipsniai 1884 me
tais.
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FOREST FIRES

Everybody’s got a dream lurking around 
in the back of hie mind. A dream vaca
tion. A doeam cottage. A dream car. ■' 

Dreams can be a~lot mere fan, if you 
know you’re dotog something to" make 
them come true? • *- ’ ... >

And that’s what the Payroll Savings 
Plan is all about. When you sign up an 
amount you. specify is set aside .from

jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo- dau 
gįau kaip SEPTYNIUS. MILIJONUS dolerių savo apdraus 
tiems nariams. r '“t s-;j ■ ?*"/ /
didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gro
bis apdrauda/ir ligoj* pašalpą, kuri yra pigi, nes'SUSIVJE- 
NIJIMAS neieško pelno, o teikia, patarnavimus savitarpinės 
nocrolRzvc Hit •« 'f lįij * " į '

tarptautines teisės autorfte- 
Sermo nario bei pas- 

minis- 
3rtl.adoTrKat- 

Amerikos Lietuvio 
-5" “Skydus * vice- 

eilės ’"anfikbmOflTstiriFęt 
išrinkt*— Ohio 

American Independent

5 jd. d- LouisviP

telektualų grupės Rusijoje drįs
ta viešomis
parodyti savo nepasitenkinimą. 
Tačiau gegužės 18 ir 19 dieno
mis, kaip tik prieš Nixonui at
vykstant į Maskvą, tūkstančiai 
jaunuolių išėję siautėjo gatvė
mis Kauno/ didelio sovietinės 
Lietuvos respublikos miesto, ir -
ne visi jie buvo žydai ir intelek
tualai. Riaušininkai padeginėjo, 
kovojo su poleija ir armija ir 
parašiutininkais, kurie buvo at
skraidinti numalšinti jų, ir šū
kavo tokius šūkius, kaip “Lais
vė Lietuvai”. Neramumai pra
sidėjo po. jauno darbininko Ro
mo Kalantos laidotuvių^ kuris 
prieš penkias dienas susidegino, 
protestuodamas prieš sovietinę 
politiką jo gimtajame krašte.

- > f .-<»■ t

“Sov. Sąjungoje ir prieš tai

vien tik už savo parapijiečių vai
kų mokymą katekizmo. Valdžiai 
buvo' įteikta keletas protestų, 
kurie rodo, kad protestuo
jantieji kalba ir kaip katalikai ir 
kaip lietuviai. Iš tikrųjų jie pro
testuoja prieš neatlaidų sovieti- 
nimą savo krašto, kuris jo kai
myno jėga buvo prisijungtas 
truputį daugiau kaip prieš 30 
metų”.

KNYGOS. ANGLU KALBA, = ,
A VISIT 10; SOVIET OCCUPIED LJTHUANIA1 Čikagletės įspūdžiai oka 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101’psl Kaina SL00.—■ • • •• —
J. Jasmin**, A KISS VN THE DARK.’ Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl . Kaina S2.50. .. , . . . .

Kristijoną* Donelaitis, THE SEASQNS. Klasinės poeraos “Metai” poeto 
Nado Rastenio" vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina S3.00.

Or. luotas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Is toniniai DLK X y 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos Valstybės ir jos kainiynų istorija 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.QQ., j.J '‘i*.’-i

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovines Įvairiomis progomis. Jas ir 
lutas knygas galima įsigyti-atsilankius į'Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą. . . J ■ ■.••••■

Savings Bonds. z ■»
; 'Now Bonds matare in Jess than six 
years. That’s the shortest maturity 
period ever, and makes Boftds a practi-

džią už varžymą jtf tautos kul
tūrinių ir tautinių teisių ir tuo 
pačiu pabrėžtinai prašė leisti 
jam, jei būtų nuteistas mirti, 
pasinaudoti pakuliniu kunigo pa
tarnavimu, kadangi jis esąs “gi
liai tikintis katalikas”.

“Pastaraisiais mėnesiais Lie
tuvoje buvo teisiami keletas ku-

je lietuvių grupėje su vėliavo
mis. dalyvavo ALT'o valdyba, 
moksleiviai bei studentai atei- 
liniukai, šaulių kuopa, LVS 
Rąmovė ir Lietuvos Vyčiai. Mi
nioje gerą reprezentaciją turė
jo Ateities klubas, AL tautinė 
Sąjunga ir šauliai. Buvo neša
mi keli plakatai, ragią sustab
dyti J sovietų genocidą’ 'paverg
toje Lietuvoje' bei' prisiminti 
Romą Kalantą. Priekyje para
dų buvo nešamas didęlis pla
katas reikalaująs nepriklauso
mybės visoms Pavergtoms Tau
toms. ' ‘ ‘ V' f '• ” J ;

ALT’o Skyriaus valdyba dė
koja visoms dalyvavusioms 
organizacijoms bei '* visiems 
Clevelando lietuviams, daly
vavusiems šiame minėjime^

CLEVELANDO 
VALDYBĄ

š. m. liepos mėn.16 d. nau
jais nariais papildyta Ameri
kos Lietuvių Tarybos Clevelan
do Skyriaus valdyba liepos 30 
d. pareigomis pasiskirstė se
kančiai:
pirmininkas — Algimantas Pau 
tieniš (metinio susirinkimo iš
rinktas), L vicepirmininkas — 
Marijus Blynas, "II vicepirmi
ninkas — Beatrice NatkėvTčiū- 
tė, sekretorius — Vytautas Stuo- 

Elėna Šar- 
kaiiskienė, vidaus reikalu va- 
dovas —"Antanas Jonaitis, or
ganizacinių reikalų vadovas — 
Algis Matulionis,. informacijų 
vadovas — Stella Sarikalaitė.

7K-

džiąmas, taigi kiekvienas tikrai 
karštas prasiveržimas ten pa
rodo glūdėjusią nevilties įtampą. 
Ir Lietuvos riaušės tėra tik vir
šūnė ledų kalno, kurio tikro dy
džio niekas nežino. '/’ 

■ “Opoziciškai nusiteikusieji lie
tuviai, ukrainiečiai ir kiti nera
šai, kurie pradeda kelti savo- gal
vas, yra ypatingas pavojaus žen
klas Brežnevui. Jie yrą seniai 
nepatenkinti tuo sovietinio “fe
deralizmo” figos lapu”...

Tas rimtas ir. pagrįstas straip
snis apie rusiškosios imperijos 
plyšius baigiamas šitaip:

“Europietiškhsis Kinijos gar
siakalbis, Albanijos spauda, tuo
jau paskubėjo išgarsinti- žinias 
apie bėdas Lietuvoje, kaip įro
dymą kęvoš prieš. “rusiškąjį šo
vinizmą”. Linksma Brežnevo 
šypsena šią savaitę gali. slėpti 
kai kurias labai nemalonias min
tis apie paskutiniosios savaitės 
žinias iš Kauno7.

Tas ’pats savaitraštis taip- pat 
išspausdino savo, korespondento 
straipsnį .“Lietuva protestuoja”, 
kuriame rašoma; ’/

“Bendroji vakariečių pažiūra 
yra, kad, be žydų, tik mažos in-

Simo Kudirkos' byla, vykusia 
1971 m. gegužės mėn., tai gali 
būti, kad abu tie motyvM yra 
susipynę. Teisiamas už bandy
mą pabėgti iš Sov. Sąjungos, Ku-

Pro Wilmington, Del., teka Red Clay upė. Prie jos krioklio karštomis vasaros dienomis susirenka vaikai, nes čia vėsiausia vieta 
visame mieste. - - ’ - • * .

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Aagustaičio pa
ruostos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos/'valdymo 
laiKotirpį psžĮstantieji žmonės tvirtina, kad J.' Augustaltis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veikla.
J. Augustaičto knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į "Naujienas”, tai prašomas persiųs^ $1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS' ' . . . * , * * “ A.
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLLNOIS. 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Bear rice Natkevičiūtė, Lietuvos dip
lomato, 
to, Steigiamo} 
Rūtinio Respublikos įgalioto 
tro Sb v iety' Sąjunga 
kevičiaus duktė,, f 
Tafrybos ~ ClevfeJandd 
pirmininkė, 
organizaciją veikėją 
atstoVu - - '
Party konvencHĮ, kuri įvykį 1 
rugpjūčio mėn* 3 
ie/ K y.

Ketvirtadienį, liepos mėn. 
27 d. įvykęs Pavergtųjų Tautui 
Savaitės minėjimas praėjo su 
dideliu pasisekimu. Minėjimą 
rengė Clevelando Tautybių Są
jūdis, talkininkaujant tautinių 
grupių organizacijoms^

Minėjimas buvo pradėtas pa
radu centrinės e miesto gatvė
se (St. Clair Ave. — East 9-fa 
gatvė ir Euclid Ave.) ,i Public 
Square. Parade dalyvavo JAV 
karinių pajėgų, vifteranU por
cijos atstovai, keli orkestrai ir 
netoli 20 organizuotų tautinių 
grupių su vėliavomis, įvairiais 
antikomunistiniais plakatais, 
veteranų padaliniais, unifor
muotu jaunimu ir gausiu visuo
menės prisidėjimu.' Pačią di
džiausią grupę sudarė, ukrai
niečiai, sutraukę tūkstantinę 
minią. Pagal skaičių, lietuvių I 
grupė buvo berods ketvirta.

Eisenai pasiekus centrinę 
miešto aikštę, Public Square, 
prie tribūnos išsirikiavo vėlia
vų bei plakatų miškas ir labai 
skaitlinga minia.

Pagrindinę kalbą pasakė 
burmistras ir Tautybių Sąjū
džio pirmininkas Ralph iždininkas
paliesdamas Pavergtųjų Tautų 
reikšmę bei praeities klaidas, 
per kurias daugelis tautų pa
teko komunistų nelaisvėn/ ir 
griežtai smerkdamas komunis
tus už nusikaltimus. Buvo pri
statytos Prezidento Nixono, 
Ohio gubednatoriaus ir Clęve- 
lando miesto proklamacijos ir 
priimta atitinkama rezoliucija, 
reikalaujanti laisvės visoms Pa
vergtoms Tautoms. Programai 
vadovavo Tautybių Sąjūdžio 
sekretorius ir Clevelando vie
šųjų Įmonių direktorius inž. 
Raimundas Kudukis.
. Po kalbų sekė trumpos pa-

m mere *will Rve
HEARTHS
FUND (■»-

GEROS DOVANAS/V .
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS! " ' ‘

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje S4.00, dabar tik. .v._________
Minkštais viršeliais tik ......___________________________

AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai; ; Vietoje r$Ž.ŪO:'dabar'

.—..............—___ $150

Galima taip pat užsisakyti pastų, atsiuntė* čekį arb* 
money orderį. ' ’ ' •

N A U JI ENGS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60S08

jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
taif jo^pdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lie tuvis, čia gaŪ 
gauti įvairių klasių^ reikalinjiauslai ėpd ra ūdas* nuo $100.00 
Uęi $W,O(XkOq.-> - ’</ 7 r V’r

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo • mokslo studi-

duoda VAIKAMS irilaunuoliams labai pigią TERM apdraudą- 
už $1,000.00 apdfaudos tik $3.00 mokesčio metams.-

STaA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ ir draugiu na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės t kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus

Gausit spausdintas informacijas, jeigu paraSysit:

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
• * ■ * . e # >-t. • C , į.

154 pūsk knyga. Kaina 1X.56
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Grėsnįingas debesys Brežnevo akiraty > • " t. H- ^5
Londono Ecopomisi apie padėtį Lietuvoje

. “Blogos dienos Kaune 
pavadintą, didesnį straipsnį apie 
Romo Kalantos susideginimą ir 
Kauno demonstracijas išsispaus
dino britų “The Economist”.

Straipsnio paantraštė:: "Brež
nevas šią savaitę gal atrodo ir 
labai gerai nusiteikęs, bet didė
janti ej i neramumai ..tarp jo ne- 
rusiškų piliečių turi kelti jam 
rūpestį”.

Ryšium su Nixono kelione į 
Maskvą apie Sov. Sąjungos vi
daus padėtį ir užsienio politikos 
ėjimus tarp kita ko straipsnyje 
rašoma:

‘‘Tačiau šiaip jau ramiame 
Brežnevo akiratyje matyti ne
ginčijamai grėsmingas debesis. 
Tai vis garsėjantis jam neprita
riančių nerūsų piliečių balsas. 
Praeitos savaitės riaušės Kaune, 
ąntrajame didumu mieste Balti
jos respublikoje Lietuvoje, ku
rią Stalinas’prisijungė 1940 m., 
gali atrodyti nelabai įspūdingos, 
kai lygini jas, sakysim, su smar
kiai žiauriais kai--kurių Ameri
kos sąjūdžių protestais. Bet ne
užmirština,' kad Sov. Są j ungo j e 
net ir švelniausias nėpasitentki- 
nimo pasireiškimas griežtai bau-

Pavergtųjų Tautų Savaite Clevelande
i maldos ir buvo uždegtos žva
kės už Pavergtas Tautas, už 
žmogaus teises ir tikybos lais- 

ivę. Maldas sukalbėjo kun. K. 
Žemaitis, žydų rabinas ir pro- 

įtestonų kunigas. Minia taip pat 
[ užsidegė kelis tūkstančius, žva
kučių, tuo nušviesdama dalį 
aikštės. . -

Svečių tarpe buvo Ohio gu
bernatoriaus kabinetui narys 
P. Corel, Cuyahoga Apskrities 
komisionierius S. Taft, apskri
ties policijos viršininkas R. 
Kreiger, senat. Taft ir' Saxbe 
atstovai,' eilė Clevelando prie
miesčių burmistrų ir kiti pareik 
gtrhaiL'

‘ Rėkiamą tvarkė Tautybių Są
jūdžio veikėjas ir Tėvynės Gar 
sų radijo programos vedėjas J. 
Stėmpužiš. š| įvyki pabinėjo 
didieji Clevelando laikraščiai 
ir visa eilė.radijo sočių.

■ -v .

LITJIUANĮA.N ALLIANCE OF AMERICA
307.WEST.30 STREET, NEW YORK, N. Y, t000>
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yra buvę didelių riaušių. 1962 
demonstracijomis pm. birželio mėh.'tūkstančiai dar

bininkų, šeimininkių ir studen
tų išėjo į gatves rusų mieste No- 
vooerkaske, protestuodami •'dėl 
maisto kainų;'; po to visą’ savai
tę vyko smarkūs susidūrimai su 
partijos' pareigūnais ir policija. 
Anuo- atvej ū ’valdžia nutarė;' kaip 
ji pasielgė ir praeitą’ savaitę 
Kaune, nenaudoti vietinių ka
riuomenės dalinių, d atgabenti 
karių iš kitų Sovietų Sąjungos 
vietų. O. po to. yra dar buvę ir 
kitų protesto, ir streiko atvejų.

“Bet Kauno riaušių apimtis 
buvo ypatingą. Sunku pasakyti, 
kiek plačiai jose suvaidino vaid
menį nepasitenkinimas dėl reli
ginių reikalų^.o.kiek tautinis, bet 
jeigu galima sprendžiant vado
vautis jauno lietuvio jūrininko



Prof. Antano Rukuižos

JURGIS JANUŠA1T1S

Graži ir miela dar vienos va
saros diena. Į Gintaro vasarvie
tę, Union Pier, sugrįžo vasaro
tojai. Daugelis jų jau daug me
tų čia praleidžia savo atostogas, 
kiti tik pirmą kartą užklydę.

Gera po metų vėl susitikti se
nus bičiulius, su kuriais tiek 
daug gražių valandų praleidome, 
besigėrėdami šiuo mielu,, lietu-

Jis šį pasaulį išvydo 1887 me-
tais gruodžio mėn. 4 d. Sriubių 
kaime, Šėtos valsčiuje, Kėdainių 
apskr. ūkininkų šeimoje. Iš jo 
pasakojimų numanu, kad jį vi
liojo amžinai ošiančios girios, 
gražūs Lietuvos miškai. Todėl 
Antanas pasirenka miškininko 
profesiją. Ir kur jis nekeliavęs 
ir kur jis nebuvęs!

mielas ir ęia buvę praleistos pa- 
Jčios gražiausios gyvenimo die- 
Inos. Dzūkų nuoširdumas, meilė 
'gamtai jam palikę neišdildomą 
įspūdį. Dzūkijoje daug grožio, 
daug gražių ošiančių miškų ir 
daug gražių gyvenimo dienų pa
silikę. Bendrai, kai prof. Anta
nas Rukuiža kalba apie Lietu
vos miškus, junti, kad jis su 
jais yra suaugęs ir tarytum ten 
pasilikusi jo gyvoji širdis.

— 0 kokiu būdu prof, teko 
sulaukti tokio gražaus amžiaus? 
—pasiteirauju, įterpdamas klau
simą į jo pasakojimų grandinę.

višku kampeliu ir Michigano 
ežero platybėmis.

Į Gintaro vasarvietę jau daug 
metų sugrįžta ir vasarotojų la
bai mėgiamas, mielas ir malo
nus vyras prof. Antanas Rukui
ža su savo ramia ir tylia gyve
nimo palydove — žmonele Sofi
ja.

Ka? diena rami, kai pro šim
tamečių ąžuolų šakas lengvai 
prasiskverbia saulutės spindu
liai, -pavėsyje užtinkame besi
ilsintį ir šį mielą lietuvį, prof. 
Antaną Rukuižą. šalia jo knygą 
garsiai skaito jo žmonelė. O kai 
į vasarvietę ateina lietuviškoji 
spauda, tada profesorius domi
si pačiomis paskutinėmis lietu
viškojo gyvenimo aktualijomis 
bei pasauline politika. Visa tai 
jam. skaito iš laikraščių žmone
lė, nes pats profesorius jau prieš 
dešimtį metų neteko regėjimo.

— Mano gyvenimas dabar 
kaip jūros dugne. Netekus re
gėjimo, netenki ir dalies gyve
nimo — dažnai primena savo ne
dalią prof. Antanas Rukuiža.

Jis labai mėgsta liuoslaikiais 
pasikalbėti su vasarotojais. Jo 
gyvenimas toks šakotas, turinin
gas? ir įdomus, kad jo pasakoji
mų:; galima klausytis ištisas va
landas. Jis šiais metais gruodžio 
mėn. užverčia j 5-tąj į savo gyve
nimo lapą. Tai gražus amželis. 
Jis turi nepaprastai gerą atmintį, 
pasakojimuose mini įvairias da
tas,’ metus ir dienas. Atrodo, kad 
įvykiai jo atmintin yra įaugę.

. Saulutė skuba į vakarus. Mi- 
chiganas aprimo, tik jo melsvi 
ir žalsvi vandenys ramiai plau
na; pakrantes, bangelėmis dai
nuodami ramią, amžiną dainelę. 
Kalbamės su prof. Antanu Ru
kuiža aukštoje krantinėje apie 
nuskubėjusius amžius, metus ir 
dienas.

Prisimena savo gimtadienį.

Pirmuosius gyvenimo žings
nius pradeda besimokydamas 
Panevėžyje. Miškininkystės stu
dijas tęsia Petrapilyje. Diplo
minio darbo ruošti vyksta net 
už Volgos ir jį paruošia iš Vet- 
lugos miškų. Dalį gyvenimo me
tų praleidžia už Volgos betvar
kydamas miškus ir melioracijos 
darbus. Išgyvena bolševikų, re
voliuciją, mato tos revoliucijos 
žiaurumus ir bolševizmo įsiga
lėjimą Rusijoje. Jis nubloškia
mas į Saratovo sritį ir čia gy
ventojus aprūpina kuru. į

Iš raudonųjų revoliucijos die
nų prof. Antanas Rukuiža pa
sakoja daug įdomių atveji]. Ir 
jam pačiam teko išgyventi skau
džių valandų ir vos gyvybę išgel
bėjo. Aleksandrovskoje bažnyt
kaimyje įvykęs raudonųjų mi
tingas. Minią sudarė visokį ne
naudėliai. Jie prof. Antaną Ru- 
kuižą kaltino už miško kirtimą. 
Prieš Velykas raudonieji revo
liucionieriai jau buvo užmušę 
dvarininką, kurio miškas buvo 
nupirktas iškirtimui. Pagaliau 
įpykusi minia, trokštanti nekal
to kraujo, darė savo teismą ir 
reikalavo nužudyti prof. A. Ru- 
kuižą. Tik susidėjusių palan
kių aplinkybių dėka, pavyko iš 
ten išvykti. Pasislėpęs tarp mal
kų eilių sulaukė traukinio ir 
slapta iš ten išvykęs.

Trumpą laiką pabuvoja Sara
tove ir ten sužino iš spaudos, kad 
paskelbta nepriklausoma Lietu
va. 1918 m. birželio mėn. 11 d. 
laimingai pasiekia savo gimtąjį 
kampelį — Šėtą ir po poros mė
nesių vyksta į sostinę Vilnių 
ir Lietuvos Tarybos 
užsiregistruoja kaip 
kas.

N epriklausomybę
kiekvienas mokytas žmogus'bu
vo labai reikalingas Lietuvai. 
Taigi ir Antanas Rukuiža gau-

būstinėje 
miškinin-

atgavus,

INSURED_ SAVE AT

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

3

Per Annum

3

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

ON SAYINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

na

Prof. Antanas Rukuiža (viduryje) dvyliktus matus vasarodamas 
Gintaro vasarvietėje, Union Pier, dalinasi savo atsiminimais ir ii-, 
90 amžiaus išgyvenimais su šios vasarvietės šeimininku Algiu ta
raičių (kairėje) ir Naujienų bendradarbiu Jurgiu Janušaičiu (de
šinėje.

paskyrimą tvarkyti iš vokie- Nebenorėjau pasilikti po raudo-
čių perimtus Lietuvos miškus, nųjų jun gu. Su sūnumi ir sava 

Nuo tada Antanas Rukuiža vi- šeima paliekame gimtąją žemę 
sa širdimi atsiduoda nepriklau- ir skubame į Vakarus. Pasiekus 
somos Lietuvos kūrimosi dar- j Berlyną, tuojau rūpinausi miš- 
bams. Jis kaip sumanus ir turįs 
praktikos miškininkas skiriamas 
Kauno srities miškų inspekto
rium, vėliau sutinkamas Dotnu
vos žemės ūkio mokyklos vice
direktoriaus pareigose, o netru
kus ir tos mokyklos direktorius.

1924 m., įsteigus Dotnuvoje 
žemės ūkio akademiją, preziden
to įsakymu, A. Rukuiža skiria
mas miškininkystės katedros ve
dėju ir docentu, b profesorių ta
rybos išrenkamas pirmuoju vi- 
cerektorium.

1927 m. A Rukuiža jau or
ganizuoja Alytuje Aukštesnią
ją miškininkystės mokyklą ir tos 
mokyklos direktoriaus pareigas 
jis eina iki 1936 m., o po to šį 
darbštų ir sumanų vyrą matome 
Miškų departamento direkto
riaus kėdėje, kur išbuvo iki Lie
tuvą okupavo sovietai. 1940 m. 
birželio mėn. 19 d. iš direkto
riaus pareigų atleidžiamas ir iš
eina į ramesnį gyvenimą — pen
sijon, apsigyvendamas savo ūky
je, netoli Dotnuvos.

Atsiminimuose prof. Anta
nas Rukuiža sugrįžta į pačias 
gražiausias savo gyvenimo die
nas, į neprikl. Lietuvos laikotar
pį, kurio metu taip nuoširdžiai 
tekę dirbti ir jis. pasakoja apie 
savo visuomeninę veiklą su dide
liu entuziazmu, šį vyrą matome 
Šaulių Sąjungos veiklos kelyje 
einantį atsakingas pareigas Aly
taus .rinktinėje, Vilniaus Vada- 
vimb Šąjungoj e, Ugniagesių Są
jungos Pabaltijo komitete, Me
džiotojų draugijos centro val
dyboje, Alytaus miesto taryboje.

— Sirgau džiova apie dvide
šimtį metų. Dzūkijos miškai, 
ypač Alytaus, man daug padėjo, 
kad sugrįžtų gerokai džiovos 
apardyta sveikata. Mėgau žmo
nes, domėjausi gyvenimu, daly
vavau linksmuose ir liūdnuose 
susibūrimuose, išgerdavau stik
lelį, tik, žinoma, ne perdaug. Vi
są gyvenimą buvau užimtas dar
bu, tačiau naudojausi reikiamu 
poilsiu. Tas mane ir išvedė ilgu 
mano gyvenimo keliu... — paste
bi profesorius.

— Šiose nevilties dienose ka 
galėtumėte, p. profesoriau, lin
kėti tremtyje gyvenantiems lie
tuviams? — pokalbį baigdamas 
bandau sužinoti šio tauraus lie
tuvio nuomonę apie mūsų da-

prasmingų, Lietuvos praeities 
gyvenimą ženklinančių, žiedų.

Ramiai ošė Michiganas, tary
tum išsakydamas benamio žmo
gaus skundą. Jo ošimo ramiai 
daug metų čia klausosi ir prof. 
Antanas Rukuiža su savo gyve
nimo palydove Sofija, dažnai 
prisimindami savo gerąjį sūnų 
Česlovą su marčia Elena, kurie 
savo tėveliams parodo daug šir
dies ir meilės.

Ir kai paskutinį šeštadienį 
prof. Antanas Rukuiža su žmo
nele atsisveikino vasarotojus ir 
Gintaro vasarvietės šeimininkus 
Algį ir Viktoriją Karaičius, vi
si linkėjome į šią ramią lietuviš
ką vietelę sugrįžti sekančiais me
tais ir čia praleisti tryliktąsias 
atostogas.

NOW INSURED TO $20,000.

Dažniausiai jam tenka pirminin
ko postas.

Prof. Antanas Rukuiža šau
niai valdo ir plunksną. Savo gy
venimo metuose atiduoda dide
lę duoklę rašydamas spaudoje 
įvairiais profesiniais ir visuome
niniais klausimais.

— Mano patys gražiausi gyve
nimo metai ir laimingiausios die
nos buvo tada, kai savo darbu 
ir patirtimi galėjau padėti savo 
besikuriančiai tėvynei Lietuvai 
— kiek sujaudintu balsu pažymi 
prof. Rukuiža, prisimindamas 
tėvynės prisikėlimą laisvam gy
venimui.

— Tada mes nesiskirstėme į 
grupes, bet vieningai dirbome, 
žiūrėdami, kad tik Lietuvai bū
tų daugiau naudos, kad nua
lintas mūsų kraštas sparčiau 
žengtų į šviesesnę ateitį. Esu 
laimingas, galėjęs ir savo dalį 
atiduoti savo tėvynei^ kurios ir 
tremties kelyje visa širdimi il
giuosi... susimąstęs prof. Anta
nas Rukuiža ryškina savo gyve
nimo prasmę ir esmę.

— Pagaliau didžioji nelemtis. 
Bolševikų antras sugrįžimas.

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 Naujienose arba pasiunčient čekį ar Money or

derį tokiu adresu:
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1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

kin inkų likimu. Mano pastango
mis jie buvo išimti iš Arbeits- 
amto žinios ir paskirti netoli 
Dresdeno, kur vokiečiai juos 
paskirstė po girininkijas ir čia 
sulaukėme karo pabaigos, o po 
to prasidėjo stovyklinis gyveni
mas. Drauge, žinoma, prasidėjo 
nevilties, ir vargo dienos. Jau 
pati tremtis veda vargo keliais 
kiekvieną netekusį savo tėvynės. 
Bet gyvenimas juk ir yra žmo- bartį ir ateitį.

• — Išeivijoje įsigalėjo nelem
ta trintis savųjų tarpe, nesuta
rimas, pavydas, tuščios ambici
jos, nuo ko nukenčia bendras lie
tuviškas darbas. O sutarti, jau
nas jėgas išugdyti, jas į veiklą 
įjungti, ir nuoširdžiai dirbti bū
tų pats svarbiausias šių dienų 
visų lietuvių uždavinys. Paverg
ta tėvynė mus Įpareigoja vie- 

, ningai dirbti, bet nesiskaldyti.

gaus amžinos kovos, ieškojimo,' 
kelias, ypač tada, kai prarandi 
savos tėvynės nepriklausomą 
gyvenimą. Tad ir tremtyje mū
sų pareiga lieka dirbti, kad sa
vo krašto niekada nepamirštu- 
me, kad darbuose sutartume, kad 
išliktume gyvi Lietuvai, kad pa
dėtume kuo begalėdami savo pa
vergtai tautai... pamokančiai 
kalba prof. Antanas Rukuiža.

Pokario metus prof. Antanas Vieningo darbo atsieksime ta- 
Rukuiža praleidžia Dinkensbuell da, kai ugdysime pagarbą ki- 
stovykloje, kurioje gyveno 200 tam, kai atsižadėsime partinių 
lietuviu, 300 latviu ir 500 ukrai- 
niečių ir čia visų tautybių žmo
nių jis išrenkamas tarptautinio 
komiteto pirmininku. Kurį lai
ką mokytojavo IRO našlaičių 
stovykloje Bataibliuge ir paga
liau stovyklinį gyvenimą baigė 
1949 m. liepos mėn. 3 d. ir at
vyko Amerikon. Trumpam lai- 
'kui prisiglaudžia pas šviesios 
atminties lietuvį Juozą Bachuną, 
o vėliau apsigyvena Chicagoje. 
'Jam tenka sunkiai dirbti baldų 
ir klijų fabrikuose. Vėliau nusi
kelia prie Mississippi į Cordo- būtų nutikę. Gi iš trumpų aki- 
vos miestelio apylinkes ir dirbą mirkų ir daugybės detalių, kada 
sodininko darbą dideliame ūky- nors bus supintas šio vyro gfa-

Mūsų spaudoje
Tenai nepatenkinti esą tik 

chuliganai

Kremliaus viešpačiai ir jų pa
kalikai stengiasi pasaulį įtikin
ti, kad jų tvarka nepatenkinti 
tik chuliganai. Pagal tokią Mas
kvos muziką turi šokti ir dabar
tiniai Lietuvos komunistų par
tijos ar vyriausybės vadai.

Jiems chuliganai buvo ir tie 
demonstrantai Kaune, kurie, Ro
mui Kalantai susideginus, išėjo 
į gatvę šūkiu “Laisvės Lietu
vai !”

Komunistų partijos cenro ko
miteto sekretoriui A. Barkaus
kui chuliganai buvo ir tie stu
dentai, kurie savo nepasitenkini
mą okupantu pareiškė sporto 
rūmuose Vilniaus tarptautinių' 
varžybų metu.

“Tiesa” liepos 6 d. išspausdi

no ilga’A- Barkausko kalbą, pa
sakytą Centro komiteto visu
mos susirinkime. Joje jis apie 
minėtus demonstrantus Šitaip 
kalbėjo:

“Mes manome, kad labai ge
rai pasielgė spauda, paskelbusi 
pavardes tų chuliganų, kurie .ne
seniai triukšmavo Sporto rūmuo
se tarp tautinių varžybų metu, 
o taip pat teisūs tie kolektyvai, 
kurie operatyviai reagavo ir 
principingai apsvarstė įžūlių iš
sišokėlių ‘žygdarbius*”.

Kitaip tariant, čia buvo už- 
girta ne tik spaudos burnojimai, 
bet ir enkavedistų “operatyvi re
akcija”...

Kad Lietuvoje gyvenantieji 
taip kalba, nesistebėkime, nes jie 
gal kitaip ir negali kalbėti, bet 
kad tokiame laisvame krašte, 
kaip JAV, lygiai panašiai blevyz
goja lietuviai komunistai, tai 
jau kitas reikalas. Tas faktas 
terodo, kad jie irgi tik skolintą 
Maskvos liežuvį teturi. Keleivis

l

The Iron Curtain 
isn’t soundproof.

Sh« ci n’t com® to you for the 
truth, but you car^rsich her. 
Radio Free Europe does get the 
truth through.
KV8 to Radio Free Europe
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ambicijų, kai bendruosius mūsų 
pavergtos tėvynės interesus sta
tysime aukščiau už savo asme
niškuosius. Tikiu, kad lietu
viai išeivijoje, to siekdami, sa
vo misiją nuoširdžiai ir gerai 
ateityje atliks... kalba prof. An
tanas Rukuiža.

Ilgas valandas galėtum kal
bėti su šiuo mielu žmogumi, ku
rio veide įskaitai ramumą ir gė
rį. Jis mielas pokalbininkas, pui
kios atminties, išgyvenimus 
sklaido, tarytum tik vakar jie

j e. žaus gyvenimo vainikas, kuria-
1952 metais išeina į pensiją ir me kiekvienas ras daug gražių, 

apsigyvena gero ir mielo sūnaus  
Česlovo šeimoje, Chicagoje. F

Prieš dešimtį metų netenka j 
regėjimo. Jo didžioji ir nuošir- | 
džioji gyvenimo palydovė — 
mylima žmona Sofija, su kuria i 
išgyveno 55 metus, prof. A. Ru-: | 
kuižą be paliovos visur ir visada ’ 
su meile ir didele kantrybe lydi. į 
jo dabartiniame gyvenimo ke-; g 
lyje.

Vargu rasime gražesnį aukos 
ir pasišventimo pavyzdį, kaip p. 
Sofijos Rukuižienės, kuri tyliai, 
nesiskųsdama ir su dideliu pa
siaukojimu žengia'bendru su sa
vo mylimu vyru Antanu gyve
nimo keliu.

— Tremties ir nevilties die
nos, regėjimo netekimas, tėvy
nės ilgesio troškulys mano gy
venimą ženklina vargu. Tai die
nos, kuriose tenka grumtis su 
gyvenimo nedalia... Tačiau esu 
patenkintas viskuo, ką šiandien 
turiu... be didesnio priekaišto li
kimui kalba labai malonus po- 
kalbininkos prof. A. Rukuiža.

Pokalbiuose dažnai užsimena 
gražiąją Dzūkiją, kurioje bene 
ilgiausia jam tekę gyventi, šis 
kraštas esąs nepaprastai jam
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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 nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos.

UNIVER

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

viams Sovietų Sąjungos 50 metų sukakties svarbu ir be- 
ruošdamas naujus planus dar didesniam lenktyniavimui 
kolchozuose, Šitaip kalba:

“Deja, dar daugelis žmonių dirba ne visu pajė- 
gumu, neritmingai, nevykdo planingų užduočių, štai, 
Rietavo medžio apdirbimo kombinatas, Vievi© gelž
betoninių konstrukcijų gamykla ir eilė kitų beveik 
visas pusmetis nevykdo mėnesinių planų. Tai rodo, 
kad ne visur kaip reikiant organizuotas darbas ir ga
myba. Priežastys vienodos: stovinėji įrengfijiai, bū
na nemažai darbo laiko ir kitų nuostolių, pagamina
ma blogos kokybės produkcija”. (Tiesa, 1972 m. lie
pos 22d., 2 psl.). , 1.
Ferencas parašė ilgiausią straipsnį apie artėjančius 

Sovietų Sąjungos jubiliejinius metus. Tas jubiliejus 
jam rūpėjo dėl vieno dalyko, kad Lietuvoje darbininkai 
galimai daugiau pagamintų. Jis aiškiai pasakė, kad nie
ko nebus iš Brežnevo paskelbto plano, jeigu Lietuvoje 
darbininkai stovinės arba jeigu atgabentos mašinos stovi
nės. Darbininkai nori daugiau buitinės apyvartos prekių, 
jie patys turi jas ir pasigaminti. Ferencas reikalauja, kad 
šiais metais visi darbai būtų gerokai paspartinti. Jis nori, 
kad metai būtų baigti ne paskutinę metų dieną, kaip iki 
šio meto ir pačioje sovietų Rusijoje buvo daroma, bet kad 
šie metai būtų užbaigti gruodžio 26 dieną. Tai nereiškia, 
kad, gruodžio 27 dieną niekas daugiau nedirbs ir galės 
pasidžiaugti “socialistiniais laimėjimais”. Ferencas no
ri, kad lietuviai dirbtų 27,28,29, 30 ir 31 dienomis. Tiktai 
jam atrodo, kad šios penkios šių metų dienos turėtų 
eiti Sovietų Sąjungos garbei, L y., kad paskutines šių 
metų dienas darbininkai dirbtų be jokio atlyginimo.

Ferencas žino, kad Rusijos ir rusų okupuotų kraštų 
krautuvėse nebus maisto, jeigu darbininkai nepasitemps. 
Jam labai patinka “Kauno Spalio” dirbtino pluošto dar
bininkai. Ten pavyko pravesti lenktyniavimą ir pakelti

Maskvoje statomas devyniy aukšty pastatas yra pasagos pavidalo. Šiame pastatė gyvens 900 šėtmy.

Lietuvoje stovineja įrengimai
Iki šio meto didžiausiu “tarybinės” Lietuvos valdo

vų rūpesčiu buvo darbininkų stovinėjimai. Į dirbtuves, 
fabrikėlius, daržines ir kolchozus okupantas suvarydavo 
lietuvius, bet prie darbo juos palenkti būdavo nepaprastai 
sunku. Visi žinome, kad lietuvis yra darbštus. Lietuvių 
tauta yra drabščių žmonių tauta. Amerikoje, Anglijoje, 
Prancūzijoje ir Belgijoje didesnių dirbtuvių savininkai 
noriai ima lietuvius, nes žino, kad jais galės pasitikėti. 
Tuo tarpu “tarybinėje” Lietuvoje pirmais dviem “socia
listinės statybos’ dešmtmečiais didžiausioji naujų valdo
vų nelaimė buvo lietuvių nenoras dirbti.

. Iš ūkininkų rusai atėmė žemę, iš dirbtuvių savinin
kų atėmė dirbtuves, mašinas ir žaliavų atsargas, o iš dar
bininkų atėmė visas santaupas. Maisto produktai pabran- darbo našumą 15%. Jis norėtų, kad ir kitose Lietuvos vie- 
go, o atlyginimas buvo labai jau menkas; Visi darbinin
kai'žino jo, kad jie dirbo ne sau, bet rusams. Rusai Įvedė 
kolchozus, kad galėtų tuojau išsivežti visą’ derlių. Rusai 
atėmė malūnus, kad ūkinikas negalėtų susimalti grūdų. 
Pagaliau rusai uždraudė duoną kepti, kad badu galėtų 
suvaryti krašto gyventojus į pačią žiauriausią valstybi
nio išnaudojimo sistemą, šitokiomis rykštėmis suvaryti 
krašto gyventojai dirbti nenorėjo. Prie darbo jie daugiau 
stovinėjo, negu dirbo. Rusai planavo prie kiekvieno ga
linčio dirbti lietuvio pristatyti rusą, kad priverstų lietuvi 
dirbti. Tokia “socialistinė” statyba nedavė lauktų re
zultatų. -

Dabar reikalai jau truputį pasikeitė. Nepajėgę pri
versti stovinčių darbininkų dirbti, į kelias Lietuvos .vietas 
atvežė mašinų; Okupantas manė, kad mašinos jiems at
liks tuos darbus, kurių neatliko darbininkai. Mašinas at
vežė, elektrą įvedė, instruktorius pastatė, bet gamyba 
visvien neina reikalingu ritmu. Dabar jau ir mašinos “ta
rybinėje” Lietuvoje stovinėja. Tai tvirtiname ne mes, ne 
iš Lietuvos grįžusieji ir lietuviško kaimo nemačiusieji tu
ristai, bet Adolfas Ferencas. O Ferencas tai ne jūodva- 
balio brolis. Jis yra Lietuvos komunistų .partijos centro 
komiteto sekretorius. Oficialiai jis skaitosi dešinioji 
Sniečkaus ranka, bet kartais Sniečkus jo net prisibijo. 
Ferencas yra išėjęs visus komunistų partijos žemesnius ir 
pačius aukščiausius kursus. Rusai pilniausiai Ferencu 
pasitiki, nes jis^idžiausio pavojaus dienomis ištikimybę 
rusams yra įrodęs. Dabar Ferencas .tvarko visus lenkty
niavimų, darbo spartos ir našesnės gamybos reikalus. Jis

Itose darbininkai pasektų šios dirbtuvėlės darbininkus. 
Bet kitur darbas neina rusų pageidaujama sparta. Ru
sai siunčia j Lietuvą pavyzdinius savo spartuolius, bet 
lietuviams rusai ne visuomet būna gerais pavyzdžiais. 
Sparčiau jie padirba vieną antrą dieną, bet vėliau tie spar
tuoliai turi “pailsėti”, turi išsipagirioti, jų mašinos pra
deda stovinėti.

Lietuvos darbininkai žino, kad visas Lietuvos dirbtu
vėlėse gaminamas prekes išsiveža rusai. Jie išsiveža lietu
vių pagautą žuvį, jie paskubomis išveža iš Lietuvos iškul
tus rugius, pieną ir mėsą. Lietuviai žino, kad rusai par
davinėja lietuvių gamintas prekes užsieniečiams. Lietu
viai taip pat žino, kad už lietuvių gamintas prekes pini
gus pasiima rusai. Kol ši padėtis nepasikeis, tai Lietuvos 
dirbtuvėlėse’ stovinės darbininkai ir tinkama sparta ten 
nesisuks, mašinos., . .

ŽVILGSNIS Į TAUTŲ SUSIFORMAVIMU
Senaisiais laikais, kada nebu

vo paplitusios spaudos, žmonės 
dar nebuvo apsisprendę save va
dinti tam tikros tautybės žmonė
mis. Kai nebuvo jokių mokyklų, 
jokių leidžiamų knygų, tad Įvai
riose vietose susidarė atskiros 
tarmės, iš kurių susidarė atski
ros kalbos, žiloje senovėje, gal 
prieš kelis tūkstančius metų, 
dabar vadinamieji lietuviai, lat-

viai ir prūsai kalbėjo viena kal
ba fr vėliau susiskaldę į tris kal
bas : lietuvių, latvių ir prūsų. 
Taigi susiformavo trys tūtos. 
Bet prūsų tauta jau senai išny
ko; tryliktojo šimtmečio pra
džioj juos užpuolė ir nugalėjo 
krikščionybės platintojai vokie
čiai. Kadangi, tada prūsų kal
ba buvo vadinama “pagoniška”-,; 
tad buvo stengiamasi visokiais

būdais ją išnaikinti; kas atsisa
kydavo “pagoniškos” prūsų kal
bos, tas gaudavo visokių privi
legijų. Tais laikais prūsai buvo 
dar vadinami prucais, o vokie
čiai juos vadindavo “pruzzen” 
(prucen). šiais laikais jau nie
kas prūsiškai nekalba; tie prū
siškos kilmės žmonės dabar kai-: 
ba vokiškai, ir jų gyvenamas 
kraštas vadinamas “Ostpreuss- 
en”, lietuviškai tariant “Rytų 
Prūsija”.

Kai kurie senovės keliaunin
kai buvo pavadinę Lietuvos gy
ventojus aisčiais. Bet toks pa
vadinimas vėliau pasirodė ne
teisingas, nes visiems paaiškė
jo, kad Lietuvos gyventojai jau 
turėjo aiškų savo tautinį apsi
sprendimą^ t. y. jau buVo. save 
vadinę lietuviais. Jei liėtuviai 
nebūtų buvę tautiškai apsispren
dė, tad' šiandieninė Lietuva bū
tų vadinama Aisti ja.
•Romėnu senovės keliauninkai‘"I _

pavadino Graikijos žmones acha
jais. Dėt toks klaidingas pava
dinimas greitai išnyko, nes "buVo 
sužinota, kad tame krašte gyve
na žmonės, kurie save vadina 
graikais-. ' -

Kai senovėje apskritai žmonių 
civilizacija buvo žema, tad daug 
kur gyventojai nebuvo nusista
tę save priskirti prie kokios nors 
tautos, ir jiems neateidavo min
tis : kokiai tautai jie priklauso. 
Kai atvykę kėlianinkai duoda
vo kraštui pavadinimą, tad to 
krašto žmonės prisiimdavo ta 
prikergtą’ pavadinimą, žiloje se
novėje Persų keliauninkų grupė 
buvo nuvykusi Į pietinę Azijos 
sritį'ir apžiūrėjo Įdomesni sri
tis dabar vadinamojoje Indijoje. 
Tiems keliauninkams labiausiai 
patiko" viena upė, prie kurios 
vietiniai gyventojai geriau bu
vo susitvarkę. Ta upė jokio var
do neturėjo.' Ir vienas keliaunin
kas persas ją pavadino Judu; Ir

paplito, fr patį kraštą praminė

Indija, o pačius žmones indų tau
tos žmonėmis. Toks pavadini
mas įvairiomis tarmėmis buvo 
tariamas: Hindi, Hindus, Hinda 
ir dar kitaip. Taigi prikergtas 
pavadinimas visur įsigalėjo.

XV-me šimtmetyje Kolumbo 
buvo Sugalvota plaukti laivu ap
link žemės rutulį. Kai buvo pri
plauktas dabar vadinamas Ame
rikos žemynas, tad jie pamanė, 
kad plaukdami aplink žemės ru
tulį pasinė Azijos Indiją, o pa
siektame žemyne pamatė vaikš
čiojančius žmonės, apie kuriuos 
pamanė, kad tie žmonės yra tik
rieji indai, arba indėnai. Nors 
vėliau būvb sužinota, kad pasiek
tas žėmynaš ūėra Azija, bet duo
tas tiems žmonėms pavadinimas 
indai, indėnai neišnyko ligi šių 
dienų, taigi čiabuviai amerikie
čiai ir šiandien vadinami indė
nais. Mat, kartais bet kokia klai
da įsišėnejuS pavirsta teisybe.

Amerikos šiaurėj surasti žmo- 
n‘ės vadinami eskimais.; pats žo
dis eskimas reiškia.' žaliaėdis. 
TJabar vadinamieji eskimai, ku
rie yrą čiek tide sukijtūrėję sa
ve vadina eskimų tautos žmo
nėmis. Panašiai yra su Europos 
šiaurės vadinamais samojėdais, 
kurie tokį pavadinimą gavo iš 
rusų, ir patys kai. kurie sukul- 
tūreję samojėdai save laiko sa- 
mOj'ėdų tautos žmonėmis.

Kai senaisiais laikais rusų 
gentainiai veržėsi iš' rytų Į va
karus, arčiau prie Raitijos jūros, 
tad Lietuviai juos pavadino balt- 
rušiais. Rusūi tokius- žmones 
pavadino belorusais. Tikrumoje 
rusai galėjo Juos pavadinti balt- 
iifeiais, nes žodžio šaknis balt 
šituo atžvilgiu nieko bendra ne
turi su spalvotumo požymių,......

Jei seniausiais laikais, kada 
pasaulyje atsirado Adomas ir 
Jieva, būtų buvę greitai sudary
ta spauda, knygos, žurnalai ir 
mokyklos, tad nebūtų buvę su
sidarę daugybė tarmių, pavirtu- 
sių atskiromis kalbomis, ir taip

pat nebūtų buvę susiformavusių 
tokia begalybė tautų, kaip kad 
šiandien yra.

Kelmutis

Pragyvenimo išlaidos 
įvairiuose kraštuose

Anglų laikršatis “Sunday 
Times” ištyręs maisto produk
tų kainas įvairiose šalySe su
darė maisto kainų lentelę, kiek 
už tokį pat vienodų produktų 
“krepšį” šeimininkė moka ku
rioje valstybėje. Pagrindu pa
imta Vakarų Vokietija, kur 
maisto produktų kainos yra 
aukščiausios. Į tą savaitinį pir
kinių krepšį įeina pienas, ry
žiai, kava, arbata, valgomasis 
aliejus, ■ bulvės, druska, sūris, 
duona, biskvitai,svaras pomi
dorų, tuzinas kiaušinių, pupos 
kumpis taip pat skalbimo mil
teliai ir muilas.

Už tokių pat produktų “krep
šį”, skaitant vokiškomis mar
kėmis mokama:

Vakarų Vokietijoje 53.50 mark. 
Švedijoje 
Prancūzijoj 
Norvegijoj 
Italijoj 
Belgijoj 
Izraelyje 
Japonijoje 
Olandijoje 
Indijoje 1 
Jungtinėse Vaisi.
Portugalijoje 
Natty. Zelandijoje 
Australijoje 
Kanadoje 
Didž. Britanijoje

47.25 mark.
42.25 mark.
38.97 mark.
,35:57 mark.
34.70 mark..
33.36 mark.
32.80 mark.
32.30 mark.
29.92 mark.
29.90 mark.
29.80 mark.

26.15 mark.
21.15 mark.

... • Omnis Russia debet ad Lit- 
winos simpliciter pertinere (Vi
sa Rusija turi priklausyti Lieį 
tuvai). - '

Didysis Lietuvos kunigaikštis

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
-Gubernatoriaus Jono Navako 

laikotarpis
10

Pasirodžius kai kuriems neumoninin- 
kams laisvėje, vis daugiau balsų pakilo 
del bylos pagreitinimo. Ryšium su teismo 
įstaigų veikimu Goebbelso propagandos 
aparatas pradėjo stipriau aiškinti, kad 
areštai pravesti be pamato ir kad areštuo
tieji asmens nekaltai laikomi kalėjimuose. 
Pas gubernatorių tuo reikalu pradėjo lan
kytis atskiri asmens ir ištisos delegacijos 
su prašymais bylą pravesti pagreitintai. Iš 
kai kurių vietovių buvo gaunami net me
morandumai, kuriuose buvo nušviečiama 
susidariusi politinė padėtis.

VALSTYBĖS PATARĖJO šTARKAL’S 
VEIKLA GUBERNATCROJE

Šitos politinės padėties akivazdoje 1934 
m. rudenį gubernatorius Navakas paskyrė 
posėdį, kuriame dalyvavo lietuviškų par
tijų atstovai, keli visuomenės veikėjai, 
vykdomo komiteto nariai, valstybės tary
bos narys Starkus bei teisingumo ministeri
jos atstovas. Patarėjas Starkus buvo atsiųs
tas iš Kauno padėti gubernatoriui paleistų 
valdininkų, mokytojų ir mokyklų klausi
mais. Ansktyvesniiiose pasikalbėjimuose 
jis dažnai prisimindavo ir Neumano bylos, 
jos nepaprastą vilkinimą ir reikalingumą 
bylą greičiau baigti. Starkus mano akyvaiz-

doje pasikalbėjimuose visuomet labai skep
tiškai atsiliepdavo apie gubernatoriaus 
Navako ir direktorijos pirmininko'-Reizgio 
padarytus žygius. Aš dažnai nesuprasda
vau jo elgimosi ir kuriuo tikslu jis taip 
dažnai atvykdavo Klaipėdon ir lankyda
vosi gubernatūroje. Bendrai buvo prakti
kuojama, kad Centro vyriausybė specia
lioms misijoms siųsdavo tik asmenis, vi
siškai palaikančius jos politiką, šitą kri
tišką nuomonę jis reikšdavo ne tik man, 
bet ir kitiems asmenims, ypač klaipėdie
čiams, jog pas daugelį susidarė nuomonė, 
kad jis yra toks asmuo, kuris gali kai ku
rias sveikas mintis perduoti centro vyriau
sybei. Bet kalbamame posėdyje pasirodė, 
ka dlabai suklysta.

Starkus po seimo likvidavimo kurį lai
ką buvo opozicijoje, vėliau pateko į vals
tybės tarybą ir iškilus Klaipėdos ginčui, 
kurį laiką vaidino “officier de liaison role” 
tarp centro vyriausybės ir gubernatfiros. 
Jis buvo laikomas lietuvių kalbos žinovu ir 
todėl kiekvienas valstybės tarybos įstaty
čio projektas ėjo per jo stalą, kad kal
biniai gautų paskutini šlifą. Pas jį buvo 
susidariusi nuomonė, kad Lietuvoje nėra 
asmens arba įstaigos, mokančios gerai lie
tuviškai rašyti. Navako laikais jis užsiim
davo ir Reizgio direktorijos parėdymų per
taisymu, kuriuos jis kartais taip nušlifuo
davo, jog eilinis pilietis kai kurias teksto 
dalis sunkiai suprasdavo. Kartais parėdy
mus tekdavo skelbti taip, kaip iš anksto 
buvo parašyta.

Nors Starkus iš profesijos buvo chemi

kas, jis be filosofijos dar užsiėmė jurispru
dencija ir valstybinės teisės reikalais. Ne
turėdamas reikalingo juridinio išmoksli
nimo, jis gana sunkiai orientavosi jam 
pateiktais klausimais ir, tur būt dėl šių 
sumetimų buvo labai sunku iš jo išgauti 
oficialin'ę nuomonę. Navakui išvykus ke
lioms dienoms į Kauną, Starkus jį gūber- 
natūroje pavaduodavo. ; Iš jo paties ir iŠ 
kitų girdėjau, kad Tūbelis jį norėjęs skirti 
gubernatorium Navako vietoje, bet jis nuo 
šitos vietos atsisakęs. Jo žodžiais jis Yiei 
fiziniai ir nei psichiniai negalįs pernešti to 
nuolatinio reprezentarimo, kuris surištas 
su tokia aukšta vieta. Galimas dūiktaš, kad 
šitas simpatiškai besišypsąs nedidelio ūgio 
su pasišiaušusiais plaukai, neelegantiškai 
apsirengęs asmuo, visados po pažastim 
laikąs gerokai nutrintą, knygoniis prikimš
tą portfelį, netiko tokiai atsakomingai vie
tai, kuri iš asmens reikalavo greitos orien
tacijos ir didelio pasiryžimo.

Įvyko minėtas pasitarimas gubernatū
roje. Visi dalyvaują asmens buvo nuėmo- 
nės, kad bylos eiga turi būti pagreitinta, 
bet iš dalyvaujančio tardytojo sužinojome, 
kad tai ne toks paprastas dalykas, kai 
trūksta žmonių. Teismai, berods, priklau
są nuo Teisingumo ministerijos, bet šita 
negalinti kištis į teismų reikalus ir jiems ką 
įsakyti. Teismai turi savo autonominę tvar
ką ir skrupulingai žiūri, į savo teises ir at
remia kiekvieną pasikėsinimą brautis į jų 
kompeticiją arba jiems primesti svetimą 
volių. Gubernatoriaus diktatoriškas veiki
mas, berods, radęs pritarimo lietuviškoj®

visuomenėje Lietuvoje ir Klaipėdoje, bet 
tuojau buvusi atremiama kiekviena jo pa
stanga paveikti kokiu - norš kilu budū Cen
tro vyriausybės įstaigas”. Pūokuroras to
liau aiškino, jog jis pats darąs viską, ką 
galįs, bylai įjagreitinti. Ėauhe tuo Vei
kalu irgi užsiimu keli t ardytė j ai, bet dėl 
tardytojų stokos nebuvę galima daugiau 
asmenų Į šitą darbą įkinkyti.

REIZGIO DIREKTORIJOS NARYS
v žVILIUS PROTESTUOJA

Tai išgirdęs baisiai supyko Reizgio di
rektorijos narys ūkininkas Avilius. Parau
donuodavo kaip virtas vėžVs, aukštu bal
su tiesiog klykdamas pradėdavo šaukti:

“Ką tie ponai Kaune inaūo, mus.įsodino 
į direktoriją , mums liepė daryti dideles 
reformas, vėliau pravedė didelius areštus, 
sukėlė baisaiusią košę, mes sėdime direk
torijoje kaip ant anglių spirginami, užve
dė valstybinio masto bylą. Ta hemą iš vie
tos. Visas kraštas į mus pirštais rodo, o 
Kauno ponai neturi nei poros tardytojų by
los eigai pagreitinti. Jeigu valstybė nebe
turi nors poros tardytoją, tuomet pabaikiteo 
bylą ir nebedarykite blogo teatro.“

Gubernatorius bando Žvilių nuraminti, 
bet jis nebodamas jo žodžių toliau tęsė:

“Kas tai per komedija, baronas Sass yra 
yra laisvas, važinėja po kraštą ir visiems 
aiškina, kad jis nekaltas. O iš kitos piisės 
kalbama apie valstybinės svarbos bylą. 
greitai paleis ir Nėomanhą, o tardytojai 
dar nebus baigę tardymo. Jeigu ir toliau 
taip nesutartinai dirbs, visa politika nueis

šunims ant-uodegos. Prašau pasakyti ma
no nuomonę pačiam teisingumo minister 
riūl”

Pamažu ž vilių nuramina Navakas, aiš
kindamas, jog tardytojo žodžius nereikia 
taip suprasti. Jis pats, gubernatorius, da- . 
rysiąs reikalingų žygių bylai pagreitinti. 
Žviliaus žodžiai pas subrinkusius sukėlė 
tiesiog audrą. Visiems dalyvaujantiems 
jau iš anksto buvo aišku,1 katd bylos vilkini
mas Klaipėdos politikoje pasireiškė labai 
neigiamai. Susirinkusieji iškėlė klausimą, 
ar bendrai yra reikalo bylą tęsti, jeigu ne
galima ją pagreitinti ir areštuotieji viėtaaš 
po kito paleidžiami. Starkus šypsosi ir nie
ko nesako. Pamaniau, jog reikdifrigas koks 
akstinas, kad jis prabiltų.

Pradėjou gubernatoriui aiškinti, kad 
išeinant ,iš visos politinės konsteliacijos 
matomai yra bendra nuomonė, jog bylą 
reikia kuo greičiausiai baigti ir jeigu tai 
nėgalima normaliu keliu, teismo sprendi
mu, reikia surasti kitą kelią. Bylos vilki
nimas duoda naudingos medžiagos priešin
gai propagandai. Tuo reikalu turėjau pa, 
kartotinai pasitarimą ir su p. Starkum, ku
ris buvo tos pat nuomonės.

Nieko panašaus”, — mane perrtaukė 
valstybės patarėjas. — “Bet-juk aš pakar
totinai kalbėjau su Tamsta tuo reikalu ir 
mes buvome vienos nuomonės’ — atsakiau. 
“Tai nesusipratimas, aiškus nesusiprati
mą”,— griežtai atkirto Starkus. Po tokio 
kategoriško tvirtinimo man nebeliko su 
Starkum ko ginčyps.

(Bus daugiau)
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TĖVAS IR SŪNUS

Savanorių Kūrė-

zarasis-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

GERALDAS F. OAIMID

Metinė Mirties Sukaktis Telefonas: LAfayette 3-0440

Gyveno Detroit, Michigan. Anksčiau gyveno Chicagoje,

Palaidotas rugpiūčio 11 d. Mt. Olivet kapinėse,

Prof. Vaclovo Biržiškos

Y Aras 7-113d-U39

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Dr. KAZYS GRINIUS

3354 S9. HALSTED STREET

a^bulahQA 
PĄTARNAVt 
MAS MINAChicagos

Lietuvių
J !*

Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

TURIME 
KOPLYdlAf 

VISOSE. MIESTO 
- DALYSE?

Jau suėjo vieneri metai kai negailestinga mirtis atsky
rė Tave iš mūsų tarpo. Mes Tavęs niekuomet nepamiršime, 
likome nusiminę tik Tavęs liūdėti ir ant Tavo kapo gėleles 
padėti.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Phone: YArds 7-1911

ŽIAURUS METODAI, 
BET GELBSTI

Telef.; HĘmlock 4-2413^

7159 So. MĄP.LEWOOp AVE, 

CHICAGO,. ILL. 60629

TRYS MODERNIŠKOS 
ATR-CONDmONED KOPLYČIOS

Mirė 1971 metų rugpiučio mėn. 7 dienų, sulaukęs 
metus amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kvedernos parap.

Yra nesmagus-'dalykas, bet 
gali kartai? sąryšyje su . kokia 
švente pasitaikyti, ir tuomet rei
kia dovanoti, šiaip niekuomet! 
Girtąjį leisti miegoti galva aukš
čiau. Išmiegojus reikia gerti 
daug šajto vandens, taip pat šal
tu vandeniu gerai nusiprausti. 
Kai kam padeda šalta kava.

Anglijoje girti žmonės tuojau 
išblaivinami, būtent, tuo būdu, 
kad jiems švirkščiamas šaltas 
vanduo į ausis. Yra tai truputį 
žiaurus metodas, bet jis gelbsti.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. '— Šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 930 vai

reędnčio vandens uždangą.
fotografijoje.

...lyg kažkoks simbolis gyve
na mūsų tarpe tasai kurį sutikus 
nušvinta visų veidai...”

Maila Mikkola apie 
V. Kudirką

■ I 11

$ Ne vien ginklu ginsi tėvynę.
Vladas Putvis

Nuliūdę lieka:
žmona, giminės ir pažįstami

kurs O’Shea mušė, jau prieš 
trejus metus buvo teistas už 
kankinimą kito penkių metų 
vąiko, kuriam degtukais degi
no akis, vaiką rūsyje prisirišęs 
prie durų. Teisėjas piktadarį 
buvo sąlyginai paleidęs gyven
ti su motina, kuri dar. turinti 
11 kitų vaikų.

Piliečių sargybos patruliuo- 
jama sritis yra tarp 87 ir 95 
gatvių ir tarp Ashland bei 
Vincennes Avenues.

vnao
Rezid. toM.

Kasdien nuo 10 iki 12 vai 
auo7 iki ♦ vai. wk. Tree uždaryta.

Paliko nuliūdę: žmona Darata ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

MAŠINOMS VIETA

RBpeHfe T-8600 R»

DR. B. B. SETON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860. SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

SOPHIE BARČUS
RADIJO, ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
' 1490 kfl. A. M.

. DR. VYT. TAIRAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Šendra praktika, spec. MOTERŲ lipo, 
Ofisai 'iūi WEST 59ft, STRERT 

. Tekt PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
Ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telef.: TOwnhaU 3-2108-1

ML P. STRIMAITB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 
■rOfisas 2T50 West 71 st Btl

* TeL: 925-8196 ’
Valandos: 2—k vai. vak Penktadienį 

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

T ’ uždaryta.
Rex. tol.: WA 5-3QN

JI RYI N.G 
Apdraustas pdrkrausfymas 

S {vairių atstumu. 
ANTANAS VILIMAS .

123 West 34 Piece 
Tel j FJRentier 6-1812

fonu, kad jis net nežino, kam 
reikia padėkoti ūž šią dovaną! 
Gal paslaptingi dovanotojai ga
li atsiliepti ?

Pobūviui, baigiantis. ir sve- 
svečiams jau prądėjuš. skirsty
tis, p. Balzaras palinkėjo ponams 
Juodkams atšvęsti, deimantinį 
jubiliejų jaū Nepriklausomoje 
Lietuvoje! Pritarkime’irmes 
šiam gražiam linkėjimui T

"" JA- Zujus

DOVYDAS P. GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

' TeL: Y Ards 7-1741 - 1742

DR.FBAMPLKKAS
? TH ©PTCftWTJilSTA^ >-v 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 7Tšt 9t.”—Tel. 737-5149
Tikrina aku; Pritaiko akinius ir 

' ; " "‘"contact lenses’""*- "
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

ANTANAS M; PHILLIPS 
3307,Sp. UTŲANICA. AVENUE. Phone:' tirus 7-3401

'PROŠTKTds CHIRURGIJA " 
265^2 West.JlBrd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo'5-^-7 vat'vak,

OfiM tolef.: 776-2Hi ‘
Ntuj«i rez, telef.: 44W545

•. NAMAMS: - 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "MAUJIENAS"

Sumuštasis vaikas O’Shea 
tebėra ligoninėje beveik be są
monės ir kadangi jis turi hemo- 
fįliją ir theteko daug kraujo, 
jam geraširdžiai žmonės auko
ja transfūzijoms kraują.

Vienas piktadaris vaikėzas,

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOJ
A1KSTS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. PETER BRAZIS 
rnidlCiAN AftO ,

WfcSt i 1st STRBfcT 

Ofisas: Hčmlock 4-5849 t Rezid.; 338-2233

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtai 1—1 vah, 
aniraa., penKtaoieių nuo 1—5, tree, 

ir sestaa. UKiai susitarus.

žmonės patys ginsis 
nuo užpuldinėjimų

Po to kai du juodukai, dvy
likos ir trylikos metų, įsilau
žė į baltos Šeimos namus, Chi
cagos pietinėj dalyje ir radę 
namie 11 metų sergantį hern i n- 
ką Joseph O*Shea jį žvėriškai 
sumušė, namus apiplėšė ir 
miegamajame pakūrė gaisrą, 
apie 3,000 tos miesto dalies gy
ventojų, didžiąją dalinu neg
rai, susiorganizavo į Brainerd 
Action komitetą, kurs sieks 
išreikalauti geresnės policijos 
apsaugos ir kad teisėjai nebe
paleistų sąlyginai kriminali
nius nusikaltėlius, sykį nubaus 
tus už banditizmą, užpuldinė
jimus, apiplėšimus ir kt pik- 
tadarvstes,- he to nutarė suor
ganizuoti civilinę sargybą iš 50 
vyriį kurie savo automobiliuo 
se patruliuos gatvėse ir paste
bėję piktadarystę ar įtarę pik
tadarį tuojau per radiją infor
muos savo ęęntrą, o centras 
tuč tuojau šauks policiją. Tas 
piliečių Savisaugos centras yra 
8712 S/Laflin St.

h Rm M. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUBER1JA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGftiĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

hWdical Building). Tol. LU 54446 

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepiąs saambūitį 374-8012

6. Alfonsas Vambutac, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi
juotą knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psL, kaina 2 doL

7. Juoms švaistas, JAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasako* 
/alkams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių, flįflstruou dail Z. Sodeikienės 
Didelio fofmato, kietais viršeliais, puikus 77,psL leidinys. $3.00.

8. Jonas- Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ'DIEVAI, mitologijea posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos —''kaip senovės lietuviai ir žemai 
iiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00, f?/

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juo« 
įpratinti lietuviškai skaityti Ir mylėti lietuvtšką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė adaly — lietuviško aulu 
įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

na.ujisnoK

f^ĘTRAS §IĘIJŪNAS
4348 So. CALIFORNIA. AVJEL Phonę: LAfayetie 3-3572

- * ■ •■f-Jį v i 4 į » t . »,

*>SRKRAUSTYMAI 
M • V I N G 

Leidimai — Pilna apdraudė
. ŽEMA KAINA >
R. 3 1 R i N A S 

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8041

‘ KNYGOS VAIKAM§,IR. JAJJNJMOT; \
— Sek pasaką, mamytę, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir* laumės 
Skrajojo ' laukus;

Petersonienė c - ii a . « /tr

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir,žemčiūgų mūsų mažie 
lems bei jaunimui: r r f* ?t 1 <

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir OVY 
4UKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai itiu» 
ruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vende Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka
mažiesiems. Jūratės'Ei dūk ai tės iliustruota. Didelio forma IO.-24 psl- gra 
tus leidinys, $1,50. --1

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės valkams 
cevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Steeė Vanagaitė • Petersoniene, LAUMg. DAUM6. 17 eilėraščių, kaip
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje.' Labai gražus leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail, J. Klburo Iliustruota. 64 
psL, kaina 5 doi. < r v L

‘ > (LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET. REpublic 7-1213
2314 WEST 23rį PL,A£ą 7-6672
11028 SUUTŪymiT HIGHWAY, Palos Hillį I1L 974-4410

Laidoterią Direkter&iMAŽEIKA sMS

GUŽAUSKV 
G£L£S VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GSLIMYtlA 
2443 WEST 63ra STRIKT 

Telefonai; PR K0833 Ir PR S-0334

ATSWINIMAI IR MINTYS
U tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina 15.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centas pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrišta) už $2.00.

N,A U J 1 ,E N O S ■ • .<
1739 So. Halsted Street — Chicago 8, lit

Paskutinis kalbėtojas buvo, 
žinoma, pats Jubiliatas, p. A. 
Juodka. Jo kalba, iš pradžių Įdek 
pesimistinė į pabaigą sužibo hu
moru. Jis papasakojo, kaip iš
keliavo iŠ savo gimtojo Zarasų 
krašto į Žemaitiją ir ten pasie
kė garbingos senojo Raseinių 
miesto burmistro vietos, čia, 
gudriai nusišypsojęs, Jubiliatas 
atsigręžė į p. Tamošiūną.ir tarė:

— Mes, zarasiškiai, turime 
posakį:

Malkų Zarasuose — nors su
dek; vandens — nors prigerk; 
akmenų — nors užsimušk, o duo
nos — nusipirkai ir gyveni. Tai
gi, ir aš būčiau likęs lygus jums 
visiems, zarasiškįams, jei ne
būčiau iškeliavęs į Žemaitiją!

Jubiliatai gavo simbolinių do
vanų. Įvyko taip, kad" bičiulis 
ar bičiuliai, padovahoj ę ’ dirbtino 
akmens “uolą” su geležiniu vil
ku ir stiebu su Lietuvos 'trispal
ve, į prisegtąjį voką, gal, per 
neapsižiūrėjimą, nebuvo įdėję jo
kios kortelės ! Ponas Juodka,

Tėį»f4 J»Rwp*d 8-1717

DR. S-. BIE215 
GYDYTOJAS IR CrUKURGAS 

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

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

Auksinis jubįiiejus
Praeitą sekmadienį, liepos 30 

d. ponai Opa ir Adolfas Juodkai 
atšventė garbingą 5Q vedybinio 
gyvenimo metų jubiliejų savo 
vaikų, giminių ir draugų šiaures
niame ratelyje.

Siauresnis ratelis, žinoma, tik 
vaizdingas posakis: ponų Juod
kų pagerbti buvo suėjęs gražus 
būrys, tur būt, apie 80 asme
nų. Mano žiniomis jubiliejinės 
iškilmės buvo suruoštos ponų 
Juodkų vaikų ponios Emilijos 
Valantinienės ir pono Vytauto 
Valantino bei Vytauto Juodkos 
iniciatyva ir pastangomis.

Iškilmės prasidėjo Jėzuitų ko
plyčioje, kur šv. Mišias atlaikė 
ir “Jaunavedžius” palaimino Tė
vas Jonas Kubilius. Deja, jis ne
galėjo dalyvauti auksinėje puo
toje, įvykusioje Lietuvių Tauti
niuose Namuose, 6422 S. Kedzie 
Avė., jaukioje svetainėje.

P. A. Dikinis buvo paprašy
tas šiai jubiliejinei puotai vado
vauti.

žodžiu laimiuosius sveikino: 
p. Tamulis
jų vardu; buvęs Raseinių apskri
ties viršininkas, vėliau Teisingu
mo Ministeris — p. Gudauskas; 
kunigas Tvas Gureckas; p. J. 
Masihonls, Aukšttesniosios Li
tuanistinės Mokyklos direkto
rius ;; p. Tamošiūnas 
kių vardu.

AKIŲ, AUSŲ NOSIES 
IR G1RKLM LIGOS 
ITUTADto AKINIUS

21M W. 63«M STREET
HM.: PRMpact SJ229 

WAIbraek &5076
ryto,

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
'.-•XWTlCttR.Ci'A.’S ‘

2454 WEST 71sf STREET
Ofiso Hlėf.i HEmlock 4-2123 

Rezid. telef.: Glbson 8-6195
Pwima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valanda* skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195.

“ P. ST.UK, o. e. 
Vk RRTHOPBOAS-FROTKISTM
Vv Aparatai - ProteML Med,
7^ datai. Spacial pagalba ko|aNV 

*. (Ar* Sun ir t L
VaL: 9—4 ir 6—8 Šeštadieniais 9—L
2350 Wart 63rd SE, Chicago, IIL (AįM

... . Yblrt.: PRoapart 6-5064

(PVnUMENTAS)
1 arti* Talazidooi
gražiauMB gtiėi Ir vainikai antk> 

pių papuoiimui ir taoniafo 
Hp>m| gčlfo,

JtOY L PSTRO (PUTRAAABNTAS)
5525 5a. Harteoi Aw» 55A4225

‘ F Rez.: GL 8-0873

DR. W. E1SIN - EISlNAS 
AMJStZlJA IK MOTEkų Lioub 
GWEK(5LOGINė CHIRURGIJA' 

6132 So. Kedzie Ave„ WA 5-2670 

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

DR. NINA KRAIKEI- 
' KRlAUCEUUNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So: KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Efiso tėiū HE. 4-1 SIS. arba RE 7-970f 
RMdėn'ciįoKs FR 6-9801. ____

DI. J. MEŠKAUSKAI 
. EYDYTOJAS IR CHIRURGAS

* VIDAUS UGŲ <’
2454 WEST 7Įst.STRĖIT 

VALANDOS:' Pirmad. ~ antrad, k«t- 
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 ’vaE popiet Kfetvirtžd? ir šešta
dieniais nuo. 9 iki 11 tzL ryto tik 
susitarus. ■ ' " ‘ 
Trečiadieniais uždaryta.

uRADIhSKAS

ST.UK


JAUNIMAS PASISAKO
Kodėl mes nekalbame lietuviškai?

“Kalbėkite lietuviškai! Vai
kai, atsiminkite, kad esate lie
tuviai! Ką gi Čia burblenat?” 
Kiek kartų mums tuos žodžius 
teko girdėti iš tėvų ir mokytojų! 
Pasiėmęs lietuvišką laikraštėlį, 
vėl skaitai “Kodėl mes turime 
kalbėti lietuviškai”. Ne vienas 
iš jūsų ir klasėje rašėte panašų 
rašinį. Ir skaitom ir rašom, ir 
girdim, kad svarbu kalbėti lie
tuviškai. Jau ausyse nebetelpa 
Jablonskio posakis: “Maža gar
bė svetimomis kalbomis kalbėti, 
bet didelė gėda gerai savosios 
nemokėti”.

Kas šeštadienį lankome č. A. 
L. mokyklą, o kiti dar turi lie
tuvių kalbos pamokas savo mo
kyklose. Aš pamąsčiau šiaip, 
pamąsčiau taip ir išsprendžiau 
klausimą, kodėl mes nekalbame 
lietuviškai, šitaip:

1. Mažai bėra jaunimo, kurie 
atsimintų Lietuvą. Kurie nie
kad nėra matę savo tėvynės, sun
ku jiems suprasti ir patriotinė 
dvasia.

2. Mokyklose ne visi draugai 
lietuviai, o pamokos dėstomos 
anglų kalba. Tad taip ir Įpran
tame kalbėti , angliškai, kad 
mums pasidaro lyg natūralus 
dalykas kalbėtis su draugais ir 

LIETUVOS VARDO KILMĖ
'Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas. .

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SU Chicago, Ill. 60608

r1 ” 1 «
SIUNTINIAI Į 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, HI. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS 
>1 —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 

b. .

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

’ ATSLMINBIAIIŠBALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

. ..................... I —II. H .III I*

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

’ *■ \ " 5 •*

Liudas Dovydėnas, MES VALDYS1M PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 doL

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 doL

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, .Trakuose. Druskininkuose, Kaune, >Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai, muštruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultU- 
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau jw>- 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėde Šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
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 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko 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
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

f — NAUJIENOS, CHICAGO », ILL— MONDAY, AUGUST 7, 1972

u,*—. , n ■— ! i.— u m m |

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL 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 draugia, 48 , 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pasiųsti:

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

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer | 
Chicago, III. 6063X TeL YA 7-59MĮ

lituanistinėje mokykloje.
3. Mūsų žodynas toks pat, koks 

jis ir buvo prieš porą metu, 
jei dar daugiau nesusilpnėjęs. 
Nebegalime sklandžiai išsireikš
ti, arba išsireiškiame neteisin
gai ir dėl to varžomės.

Bet palaukit, ar šių priežasčių 
negalima pašalinti? Kuo daugiau 
sužinai apie Lietuvą, tuo ji da
rosi artimesnė. Jei mažai bemo
ki, tai kodėl nesimokai? Litua
nistikos mokyloje dėsto Lietuvos 
istoriją, geografiją, literatūrą, 
kalba apie jos žmones, jų būdą, 
tradicijas, gyvenimą, papročius. 
Dainuojame lietuviškas dainas 
ir šokame tautinius šokius. Nors 
mums ir labai patinka “rock’n 
roll”, bet nereiškia, kad turime 
užmiršti lietuviškas dainas. 
Naujamadės dainos truputį pa
būna, ir už poros mėnesių nie
kas jų daugiau nebeatsimena, o 
lietuviškas dainas mes dainuo
jame metai iš metų. Be “Ragu
čių polkos” šokiams kažko trūk
sta. Tautinius šokius šokt sma
gu.

Yra dvi žymesnės lietuviškos 
organizacijos jaunimui. Tai 
ateitininkai ir skautai. Skautų 
yra dvi rūšys: žemės skautai ir 
jūros skautai. Jei dar nepriklau- 

soV lietuviškai jaunimo organi
zacijai, tai išbandykite visas ir 
stokite į tą, kurią labiausiai 

mėgstate.
Na, neišsigąskite, išgirdę apie 

lietuvišką organizaciją. Jei nie
kas nesidomėtų, nebūtų narių, 
o be narių nebūtų organizacijos. 
Mūsų organizacijos tikrai yra 
žaismingos, bet kiekvienas žaidi
mas turi savo taisykles. Į or
ganizaciją nestojome dirbti, bet 
pasilinksminti. Skautai ir atei
tininkai organizuoja šokius, va
saros stovyklas ir iškylas. Atei
tininkai daugiau linksta į rim
tumą, tai ruošia konferencijas, 
iškylas į muziejų ir panašiai. 
Skautai taip daro, bet dažniau 
iškylauja miške ar parke. Ka
ziuko mugė yra didelė šventė 
skautams. Pavasarį jie mokosi 
buriuoti bei irkluoti.

Ne visi mūsų draugai yra sve
timtaučiai. Jei svetimtautis yra 
jūsų tarpe, tai mandagumas rei
kalauja, kad kalbėtume angliš
kai. Savųjų tarpe reikia kalbėti 
lietuviškai. Jei tave kalbins an
gliškai, atsakykit lietuviškai. 
Tada ir kiti susigėdinę pradės 
kalbėti lietuviškai. Kalbėk lie
tuviškai su sesėmis ir broliais.

Su knygomis tai nemaža pro
blema. Daugumas iš mūsų pasi- 
.ėmę knygą ir, radę bent penkis 
nesuprantamus žodžius, nume
ta ir užmiršta ją. Kai nesugeba
me sunkesnės knygos paskai
tyti, o nenorime skaityti “Meš
kiuko Rudnosiuko”, tai nutaria
me, kad nėra įdomių lietuviškų 
knygų. Tai netiesa! Knygų yra 
daug ir įdomių: A. Vienuolio 
“Viešnia iš šiaurės”, V. Pietario 
“Algimantas”, R. Spalio “Gat
vės berniuko nuotykiai”, “Ant 
ribos”, “Alma mater”, J. švaisto 
“Jo sužadėtinė” ir kitos.

Atsiminkite, kuo daugiau skai
tome ir rašome, tuo geriau kal
bame. Rima Repšytė (6A kl) 

(Sakalų Keliai, 1960-61)

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

Rebecca Diana Smith pradeda 
filmu karjera Amerikoje "Deadly 
Honeymoon" filme. Ji ketverius 
metus gyveno Anglijoje, kur stu

dijavo teatro darbą.

LIETUVIŠKA DUONA
Motutė kepdavo juodą, rugi

nę duoną. Su nepaprasta mei
le tai saujai miltų ir dar didesniu 
tikėjimu Į Dievo peninčias ran
kas minkydavo, dengdavo pagal
vėmis ir kurdavo pečių.

Kai kitą dieną ant didelės, pla
čios ližės formuodavo iš tešlos 
kepalus, Indrė negalėdavo nepa- 
mąstyti, kad tai darbas, lygus 
skulptoriaus lipdybai: viršuje 
įspausdavo ilgą brūkšnį, šonuo
se, suglostytuose iki šilkinio švel
numo, įrėždavo kelis statmenus 
brūkštelius ir spindinčiomis iš 
pasigėrėjimo ir džiaugsmo aki
mis sodindavo į pečių.

Jonas Gailius (iš Susitikimo)

BE TAVĘS
Su tavim aš ėjau—-mums be vėjo
Mėlynžiedžiai varpeliai skambėjo
Be tavęs nūn einu — gunkso

[medžiai
Vieniši, susimąstę, bežadžiai.
Jau saulėlydžiai gęsta šile,
O, kad būtum keliavus šalia!

Kazys Inčiūra

įįį, 
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— Kadetas Darius C. Karalis 
iš Marquette Parko apylinkės 
pakeltas Į jaun. karininko laips 
nį ir yra garbės kadetų sąra
šuose Laivyno akademijoje. 
Prieš du metus jis baigė Hins
dale aukšt. mokyklą.

— Robertas R. Baltutis, San
dra J. Bal.skus, Carol A. Juo
zaitis, Karen M. Sadlis ir Jani
ce T. Samoška iš Chicagos piet 
vakarių apylinkės yra North
western universitete dekano 
garbės studentų sąrašuose.

— Ponios Elena Mickus ir 
K. Avoraitis iš Marquette Par
ko apylinkės gavo Amerikos 
pilietybę.

— Pvt. Phillip C. Simonėlis 
iš Marquette Parko baigė 10 
savaičių armijos medikų kur
sus Ft. Sam Houston, Texas.

— J. Budrevičius laimėjo I- 
mą vietą, medali ir piniginę 
premiją Ontario Rifle d-jos 
metinėse šaudymo rungtynėse. 
Jis yra V. Putvio šaulių kuopos 
narys. Rungtynėse šaudant ka 
riškais šautuvais J. Budrevi
čius iš 300 yardų atstumo su
rinko 47 taškus iš 50 galimų, o 
iš 500 yardų nuotolio paėmė vi
sus galimus taškus.

— Alfonsas Pečiliūnas lai
mėjo pereinamą inž. Felikso 
Giedrio taurę lauko teniso pir
menybių rungtynėse, kurios 
įvyko liepos 29 — 30 d. Toron
to mieste. Taurę dovanojo Van
da Giedrienė, mirusio sporto 
entuziasto ir teniso meisterio 
inž. F. Giedrio našlė. ŠALFAS 
kiekvienais metais ruoš Pasau
lio lietuvių lauko teniso pirme
nybes meisterio titulo ir šios 
taurės laimėjimo varžybas.

— Birutės Radzivanienės 
vadovaujama New Yorko lie
tuvių tautinių šokių grupė 
“Šatrija” dalyvaus BATUNo 
ruošiamo Pabaltiečių festivalio 
programoje rugpjūčio 12 d., C. 
P. Huntington sodyboje prie 
East River kranto, Bronx, N. K. 
Dail. Helen Kulber - Kulbokie- 
nė Įeina i redakcijos komisiją 
išleisti specialų suvenyrinį lei
dinį šio festivalio proga.

Ispanai boikotuoja, “Jewel”
Chicagos ispanų organizaci

ja, pasivadinusi “The Spanish 
Coalition for Jobs” paskelbė 
boikotą visoms Jewel Tea 
Company krautuvėms mieste, 
kaltindama kad ši kompanija 
paimanti iš ispanų pirkėjų 
“milijonus dolerių’’, bet dis
kriminuojanti prieš ispanus 
tarnybose ir darbe. Iš 6,000 
pilnalaikių Jewel krautuvių 
tarnautojų tik 86 esą pasamdy
ti iš ispaniškai kalbančiųjų — 
lotynų. Iš 13,000 nepilno darbo 
samdinių tik 151 asmuo esąs 
lotynas. Jewel gavusi iš fede- 
ralinių fondų % milijono dole
rių lotynams darbininkams ap
mokyti, o apmokiusi tik 40.

Televizijos aktorius Dack Rambo 
pagaliau prasimušė j filmy pasaulį. 
Jis gavo keritinyo, jauno vyro 
vaidmenį filme "Deadly Honey

moon”.

REALESTATE
REAL ESTATE FOR SAL? 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chięago, Ill. Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

1 VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE -

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
SAVININKAS PARDUODA apart- 

mentinį namą. 23 maži butai su bal
dais. $28.900 pajamų. Dėl ligos par
duosiu už geriausią pasiūlymą. Pati
kimam pirkėjui duosiu morgičius. 
Skambinti vakarais. TeL 778-5596.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūsių 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

DEL 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

A. & U INSURANCE & REALTY
A. L A U R A I T I S 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE, 

LA 34775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilį draudimai.

— 'TaejTcsaoMf 
T E R R A 

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.

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

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. f.
4324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus

A. TVER A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tai.: REpublIc 7-1941

— Lietuvos Vyčių 59-sis sei
mas įvyks rugpiūčio 23 — 27 d. 
Hollenden House viešbutyje, 
Cleveland, Ohio.

• Kiekviena knyga gali pada
ryti gražesnį, jeigu ne visą žmo
gaus gyvenimą, tai bent jo da
lelę. W. Sarojanas

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

6 KAMBARIU MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geroš pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

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

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. Koklines 
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

SAVININKAS PARDUODA Marquet- 
te Parke 6 kamb. mūrą su 3 mieg.. 
1% vonios. 2 mašinų garažas. Įreng
tas beismantas su baru. Daug prie
dų. TeL GR 64113.

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

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

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
riu — 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

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. 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 — 
narketas. air-cond., balkonai ir 2^mo- 
demios patalpos — advokatui, inž. ar 
daktarui. Marouette Parke. $44.900.

2 AUKŠTU 2 BUTU -mūras; platus 
lotas. Garažas. Arti musu. $22.000.

7 KAMBARIU 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 BUTU beveik naujas^mūras. 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
oriso. $37 500.

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

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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
32O81Ą W. 95th St. 

GA 44654

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda* 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininku. Rai

bos nebrangios.
3518-24 W. 43rd Street Chicago, IIL 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačlautkas, sav.




