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APSAUGOS MINISTRAS
Lakūnai bandė nužudyti karalių Hasaną, bet 

pasikėsintojams nepavyko
RABATAS, Marokas. — Ben. Mohamed Ufkir, Maroko kraš

to apsaugos ministras, davęs reikalingus įsakymus suimti prieš 
karalių pasikėsinusius lakūnus ir įsakęs kitiems karo vadams im
tis priemonių prieš maištininkus, pats nusišovęs.

Gen. Ufkir jautėsi atsako- 
mingas prieš naujai rekrutuo
jamus kariūnus. Jis buvo atsa
kom ingas ir prieš jaunų lakūnų 
auklėjimą. Jis jautęsis neatli
kęs pareigų, kai jauni Maroko 
lakūnai kėsinosi prieš karalių 
Hasaną Antrąjį.

Karalių puolė lakūnai 
palydovai

Iš Prancūzijos grįžtantį Ma
roko karalių puolė jauni'Maro
ko lakūnai, pasiųsti sutikti ir 
palydėti namo grįžtantį kara-

Karalius Hasanas, pabuvęs 
Prancūzijoje ir pasitaręs su at- 
sakomingais pareigūnais, tre
čiadieni grižo namo. Jis sustojo 

nijos.užsienio reikalų ministras 
Bravo. Pasikalbėjęs, grįžo na
mo.

Netoli Rabato karalių pasi
tiko karo lėktuvai. Vienas lakū
nas, apsukęs grįžtantį lėktuvą, 
pradėjo į :jį šaudytu Padarė 
daug skylių, išmušė du moto
rus, bet lėktuvas nusileido vie
nu motoru. Kiti lakūnai apšah- 
dė aerodromą-ir .kai-d-iaus^^Yū-jLompanijos
mus. Nusileidę lakūnai buvo 
suimti.

Išaiškinta, kad pasikėsinimui 
vadovavo komendantas Luafi 
Kutra, naujai' paskirtas aviaci
jos bazės viršininkas. Aerodro
me užmušti keturi žmonės, su
žeistų skaičius žymiai didesnis. 
Krašte atstatyta tvarka.

Apie pasikėsinimą gyvento
jai patyrė'tiktai iš vakare pa
darytų pranešimų. Nauju kraš
to apsaugos ministru paskirtas 
gen: Driss Ben Omar.

Pasikėsintojai manė, kad ka
ralius nužudytas, bet kai paty
rė, kad jis vis dėlto išliko gy
vas, tai tada apšaudė aerodro
mą ir karaliaus rūmus.

Egipto-Libijos unija
V

KAIRAS. — Egipto parla
mentas, susirinkęs nepapras
tam posėdžiui antradienį pada
rė pirmą praktišką žingsnį į 
uniją tarp Egipto ir Libijos, 
priimdamas įstatymą, kuriuo 
leidžiama libiečiams dirbti ir 
turėti nuosavybę Egipte. Rug
pjūčio 3 dieną šios dvi valsty
bės pasiskelbė ateinančiu 13 
mėnesių būvyje susijungiančios 
į bendrą naują valstybę.

Parlamentas nepaprastai se
sijai sušauktas 
išleisti “tautos vienybės” įsta
tymą, pagriežtinant bausmes 
iki mirties kraštutiniams deši
niesiems ir komunistams “agi
tatoriams”, apkaltintiems sie
kimu ardyti tautinę vienybę.

Barnardui nepavyko
CAPE TOWN, Pietų Afrika. 

— Daktaras Christian N. Bar
nard, žinomas širdžių perkėli
mo pionierius, praeitą antra
dienį operavo savo artimo drau
go Martin Franzot, 53, širdį, 
norėdamas ją pakeisti nauja 
širdimi, gauta iš mirusio dona- 
toriaus, bet Franzot mirė ten 
pat ant operacijų salo.

MEKSIKOS MIESTAS. — 
Laivyno ministerija pranešė, 
kad pakraščių sargyba areštavo 
penkis meksikiečius, kurie dve
juose motorlaiviuose vežėsi 60 
vėžlių (čerepakų) kiautus. Vėž
lių medžioklė Meksikoje yra 
draudžiama.

HAMBURGAS, Vokietija. — 
Šimtai tūkstančių paukščių kas
met nugaišta užsimušdami į 
aukštų dangoraičių langų stik
lus.'Ypač paukščiams pavojin- KAIRAS, Egiptas. — Po to, 
ga yra naujoji aukštų pastatų , kai Sovietų ambasadorius buvo 
statyba, kurios plotas aptrauk-. atšauktas į Maskvą “konsulta- 
tas permatoma medžiaga. Gy- cijoms” ir prezidentas Sadat 
vulių Globos draugijos inicia-’gavo iš Sovietų vyriausybės ai- 
tyva. Janguose ir stikluose iška-, škiai nepalankų pranešimą, at- 
bmęjamos vanagų figūros, • mosfera tarp Cairo ir Maskvos
kurias praskrendaritieji paukš-j atrodo 
čiai pamatę staiga suka savo 
kursą ir laiku išvengia užsimu- 
šimo.

DALLAS, Texas. — George' gesnio diplomatiško 
Slater 1971 in. birželio mėnesį • čiant santykius s 
pasiėmęs su savim atsuktuvėlį į pagaliau aiškiais, ‘ 
nuėjo į Montgomęrry Ward 

krautuvėj norėda
mas pagal tą pririnkti toki pat 
kitą atsuktuvėlį. Jis rado -tokį, 
kokio ieškojo ir dar pasiėmęs 
elektros lemputę apsimokėjęs 
jau ėjo pro duris, kai kažin kie
no Įskųstas buvo krautuvės 
sargo sulaikytas ir apkaltintas, 
neapsimokėjęs už antrą atsuk- 
tuvėlĮ. Rezultate jis buvo areš
tuotas. ' Pagaliau išsiteisinęs 
Slater apskundė krautuvę 150,- 
000 dolerių sumai, bet susitarė 
be teismo paimti iš kompani
jos $8,200.

CHICAGO.—Jau kelinta die
na kai Chičagoje galima pasi
važinėti CTA naujaisiais mo
derniausiais autobusais, kurių 
pirmuosius pavyzdinius CTA 
paleido kursuoti išilgai Archer 
ąvenue.

Autobusai erdvūs, švarūs,' 
daug didelių langų, sienos ir sė
dynės šviesių spalvų daro gerą 
įspūdį; 'sėdynės su įdubimais 
patogios sėdėti, reguliuojamas 
orasx— žodžiu, važiuoti pats 
malonumas. Tik ar ilgai auto
busai teišbus tokie 
švarūs,. kol miesto 
supiaustys ir savo 
priterlios. Archer avenue yra 
viena iš nedaugelio likusią, kur 
važinėja publika palyginti kul
tūringa.

CTA pirmininkas Cafferty 
pasakė, kad tokiu autobusij pir
moji šimtinė jau pristatyta ir 
kad viso tokiu autobusą užsa
kyta 500. Vieno autobuso kaina 
yra $41,800 ...

gražus ir 
‘vandalai” 
'rašiniais”

-*■ Turkijoje padarytos dide
lės pakaitos karo vadovybėje. 
Atleisti iš pareigu du Įtakingi 
turku karo vadai, kovo mėnesi 
privertusieji padaryti pakaitas 
turku kabinete.

Tai buvo dvyliktas širdžių 
perkėlimas Pietų Afrikoje, iš 
kurių devynis padarė Dr. Bar
nard. Operacijos nepasisekimas 
aiškinamas faktu, kad ligonis 
bendrai buvęs jau labai silpnas.

unkus ir begalinis darbas atstatyti tai, ką per vieną naktį' padarė uraganinė audra "Agnes' 
Pensilvanijos ir kitu pietryčiv valstijų gyventojams.

an

pasidarė įtempta iki 
sprogimo. . '

Egipto pusiau valdinė spau
da, kuri iki šiol laikėsi manda- 

tono, lie- 
i Maskva, 
hediploma- 

tiškais” žodžiais - pacitavo vai- 
džios atstovė argumentus, dėl 
ko reikėjo išvaryti iš Egipto 
sovietų patarėjų armiją.

Nepaisant prezidento Sadat 
pakartotinų reikalavimų pradė
ti su sovietais naują dialogą, iš 
sovietų pusės jokio reagavimo 
nesulaukiama. Taip pat nebe
numatoma, kad galėtų įvykti 
viršūnių konferencija. Ką 
Kremlius turi galvoje, belieka 
tik spėlioti. Egipto planai taip 
pat laikomi tamsoje. Bet, jei 
kai kurie sluoksniai mano, kad 
padėtis yra beviltiška, reikią 
žinoti, kad Sadat nė kiek ne
dels, reikalui esant, sukelti į 
akciją prieš sovietus visą ara
bų pasaulį.

Egipto kalbėtojas Beirute pa
reiškęs žinią, kurios oficialios 
įstaigos nepatvirtina ir nepa
neigia, kad Egiptas paprašęs 
Siriją ir Jemeno respubliką iš 
savo kraštų sovietus išvaryti.

Egiptui suartėjus su Libija, 
kurios šefas Caddafi yra pasi
žymėjęs savo priešsovietišku nu 
sistatymu, laukiama, kad tuo- 
mi padrąsintas Sadat ruošiasi 
sovietams suduoti ir daugiau 
nemalonių smūgių.

Permainos Pasaulio 
Bažnyčių Taryboje

UTRECHTAS, Olandija. — 
Metodistas dr. Philip A. Potter 
iš Vakarų Indiją, negras, perė
mė Pasaulio Bažnyčių Tarybos 
pirmininko pareigas iš 65 metų 
sulaukusio ir į pensiją išėjusio 
dr. Eugene Carson Blake, pir
mininkavusio šiam 255 bažny
čią iš 92 kraštą susivienijimui 
nuo 1966 metą.

Dr. Potter, gimęs Dominika 
saloje, mokslus ėjęs Jamaikoje 
ir Anglijoje, yra iniciatorius 
“Trečiojo Pasaulio” sąjūdžio, 
apie kurį jis pats sako, kad tai 
yra terminas, taikomas ma
žoms, neturtingoms tautoms, 
kurios nesišlieja nei prie So
vietu Rusijos, nei prie Jungti
niu Valstybių.

IK

Komiteto narius apdalino naujai išleista ir papildyta 
knyga apie genocidą

Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas, 
aiškino republikonų partijos vadams apie dabartinę pavergtos 
lietuvių tautos ir rusų okupuotos Lietuvos padėti.

Sen. Fulbright, gavęs karo 
žvalgybos pr^iešimą apie so
vietų atominius laivus, pareiš
kė, kad rusu valdžios atstovai 
galėjo sakyti teisybę apie turi
mus atomo je|^a varomus karo 
laivus. Jis prašęs prezidentą 
duoti jam tikslesniu žinių.

Suimti jauni Maroko kari
ninkai keršijo už praeitais me
tais sušaudytus maištininkus. 
Bazės viršininkas komandantas 
Kutra Įsakė - pakilusiems lakū
nams apšaudyti parskrendantį 
lėktuvą. Lakiai ^nežinojo, kad

Sovietų valdžia nutarė pa
kelti išvažiavimo mokesčius. Iki 
šio meto rusai neišleisdavo auk
štus mokslus baigusių žydų. 
Ateityje ji žada juos išleisti, 
bet reikalaus, kad jie sugrą- 
grąžintų sovietų valdžiai pini
gus už aukštąjį mokslą. Išva
žiuoti norįs mokslininkas turės 
rusams sumokėti po 25,000 rub
lių. Magistro laipsnį turintieji 
turės grąžinti 20.880 rublių, o 
mokytojų seminarijas baigu
sieji turės įmokėti 5,400 rub-

Vakar po pietų sovietų 
čempionas Spaskis pradėjo lo
tą šachmatų partiją, bet jis bu
vo nusiminęs. Susiraukusi bu
vo ir jo žmona Larisa, kuri kas
dien išeina pasivaikščioti. Spas
kis mato Fišerio klaidas, bet jis 
nepajėgia jomis pasinaudoti. 
Blogiausia, kad Fišeris nelošia 
pagal Spaskio patarėjų paruoš
tą planą.

NEW YORKAS. — Tebegy
venanti garsioje rusų rašytojo 
Levo Tolstojaus dukra Alek
sandra Tolstoja, 88 metų am
žiaus, pasikalbėjime su spau
dos atstovais pareiškė, kad 
Jungtinių Valstybių dabartinė 
padėtis esanti panaši į tai, ko
kia buvo Rusijoje prieš revo
liuciją. Niekas tada Rusijoje 
nenorėjęs dirbti, darbininkai 
streikavę, o pinigai buvę išlei
džiami įvairiems pirkiniams. 
Skirtumas tačiau esąs tas, kad 
amerikiečiai yra tvarkingi žmo 
nės ir gerai organizuoti. Jei ru
sai tokie būtų buvę, tokios bol
ševiku revoliucijos nebūtų bu-

Tolstojutė pati iš bolševikų 
Rusijos pabėgo 1929 metais į 
Amerika.

SAIGONAS, Vietnamas. — 
Ptezidento patarėjas Henry 
Kissingeris vakar gana ilgai ta
rėsi su Vietnamo prezidentu 
Thieu ir kalbėjosi su Amerikos 
ambasados atsakomingąis pa
reigūnais.

Laikraštininkai norėjo patir
ti iš Kisingerio, ką jis Vietna
mo prezidentui pranešęs, bet jis 
atsisakė daryti bet kokius pa
reiškimus. Tuo tarpu 400 JAV 
lėktuvų puolė šiaurės. Vietnamo 
karo centrus ir pafrontėn siun
čiamus karius,

Aiflei'ikos karo - vadė5Tbė“at- 
sisakė aiškinti, kodėl smarkiau 
puolami šiaurės Vietnamo karo 
medžiagos ir susisiekimo cent
rai.

me- 
beva-

DANVILLE, Pa. — Carl 
Frank 18 metų amžiaus iš 
nesville vietovės su kitu 18 
tų vaikinu Leo Shutz. 
žinodami sustojo pakeliu j
norėjo išbandyti, paleidžiant 
viršų didelį “firekrackerį”.

Uždegtas “firecrackeris” į ten įsisteigęs savo 
sprogo rankose. Per sprogimą' bazę” kovai prieš 
Frankui tapo nutraukta deši
nioji ranka, sužalota galva ii 
veidas. Leo Shutz mažiau nu
kentėjo. Abu patalpinti ligoni 
nėję.

Prezidento patarėjas Hen 
ry Kisingeris vakar buvo susto 
jęs Tokijo aerodrome. Ten 
pasitiko premjeras Tanaka
tarėsi apie artėjančią preziden- panterą 
to Nixono ir premjero Tanakos akylai ' 
konferenciją Havajų salose

Admirolas Noel A. M. Gayler lapkri
čio 1 d. perima iš adm. John S. Mc 
Cain JAV-biy ginkluotu pajėgu ko

mandą Pacifiko srityje.

Nebaigiami teismai 
Čekoslovakijoje

PRAGA. — Čekoslovakijos 
prezidentas Ludwik Svoboda 
atšaukė teismą dešimčiai jaunų 
čekoslovakų, kaltintą , ryšium 
su profesoriaus Jaroslavo Saba- 
to byla, kurioje dr. Sabat pra
eitą savaitę buvo nuteistas 614 
metams kalėjimo už subversi- 
ją, praneša kompartijos laik
raštis Piude Pravo.

Nuo liepos 17 d. iki rugpiūčio 
11 d. Čekoslovakijoje buvo jau 
devyni teismai, kuriuose už 
“subversiją” nuteisti 
terminams 46 žmonės.

ilgiems

Juodųjų Panterų
ALŽYRAS. — UPI žiniomis 

Alžirijos vyriausybė prižadėjo 
grąžinti milijoną dolerių, ku
riuos grupė “Juodųjų Panterų” 
teroristų išreikalavusi iš Deltos 
oro linijos ir buvo atsivežusi’
pagrobtame Amerikos JėktųygL, 

Tai jau antras atsitikimas, 
kai Alžirijos valdžia sugrąžina 
juodųjų teroristų pagrobtą 
Amerikos turtą. Anksčiau Alži- 
rija grąžino Western linijai 
S500.000, kuriuos birželio 2 d. 
kartu su lėktuvu oro piratai 
buvo pasigrobę ir Į Alžyrą atbė
gę birželio 2 dieną.

Iš visų ženklų matyti, kad 
baigėsi teroristams geros die
nos. Juodųjų panterų iš JAV 
pabėgęs vadeiva Eldrige Cleav
er prieš keletą metų gavęs Al
žyre svetingą prieglaudą, buvo 

‘operacijų 
Jungtines

buvo duo- 
“pantero- 

prieš porą

Valstybes.
Pirmasis signalas 

tas, kad flirtas su 
mis” baigiasi, kai
savaičių buvo padaryta krata 
panterų “vyriausiojo būstinė- 

teroristų 
Alžyro 

buvo su- 
“j uorių j o 
policijos

vyriausiojo 
kurių tos 

gaujos narių butuose, 
jį policija neskelbia, kas 
ir imta, bet nuo tol visa 

’ kolonija yra 
globojama”.

“Juodieji panteros” Alžyre 
buvo pradėję jaustis “kaip na
mie” ir jų vadeiva Cleaver iš
drįso pačiam Alžyro preziden
tui rašyti užgaulingą “atvirą 
laišką” , adresuodamas “drau
gui Boumedienne”, pareikšda
mas, kad “mūsų kovai už mūsų 
žmonių išlaisvinimą mums rei
kalingi pinigai ir juos mes tu
rime gauti be jokių sąlygų... 
Be pinigą kovai organizuoti ir 
tęsti nebus laisvės... Tie, kurie 
iš mūsų atima pinigus, tuo pa
čiu atima iš mūsų laisvę”... čia 
aiškiai taikoma Į tuos $500,000. 
kuriuos juodieji piratai buvo iš 
Amerikos oro linijos pagrobę, o 
Alžyro valdžia pinigus iš jų atė
mė, grąžino kam priklauso.

Ką Alžyro valdžia padarė su 
paskutiniąja “panterų” grupe, 
kuri rugpjūčio 1 d. atskrido iš 
Detroito pagrobtame lėktuve ir 
milijonu dolerių vežini, patirta 
tik tiek, kad “Juodųjų Pante- 

<rų” viloje tų piratų nėra.

Dr. Bobelis vadovavo delega
cijai, kuri buvo nuvykusi i Flo
ridą ir dalyvavo republikonų 
partijos platformos komiteto 
apklausinėjimuose. Kartu su 
Dr. Bobeliu į Miami Beach bu
vo nuvykę Alto atstovas Wash
ingtone Dr. J. Genys ir buvęs 
Alto pirmininkas inž. Eugeni
jus Bartkus.

Alto įteiktas momorandumas 
turi didelės svarbos, nes repub- 
likonų žmogus yra preziden tū- 

Jroje, o kraštą valdo republikonų 
administracija. Nėra jokios 
abejonės, kad į Floridą susirin
kusieji republikonų partijos at
stovai ir vėl nominuos dabarti
nį prezidentą Richard M. Nixo- 
ną dar vienam terminui Kai 
Lietuvos klausimas bus įtrauk
tas į partijos platformą, tai re- 
publikonai vėliau negalės saky
ti, kad jie neturėjo reikalingų 
žinių.

Republikonų partijos platfor
mos komitetas savo darbus su
skirstė į septynis komitetus. 
Floridon nuvykę lietuviai liudi
jo Krašto saugumo ir užsienio 
„politikos pakomitečiui (Na
tional Security and Foreign 

ėfŠuScornmrttėe). šiam 
pakomitečiui, pirmininkavo Įta
kingas Texas partijos veikėjas 
John Towers. Komitetas susi
dėjo iš 11 narių. Visi dalyvavo 
posėdyje ir atidžiai išklausė 
lietuviu memorandumą ir Dr. 
Bobelio padarytą papildymą žo
džiu.

Antradienio popietę lietuvių 
delegacija buvo priimta anksti. 
Ji buvo trečioji. Dr. Bobelis 
perskaitė iš anksto paini oš tą ir 
Naujienų skaitytojams jau ži
nomą memorandumą. Svarbes
nius paragrafus jis dar papildė 
žodžiu. Jis aiškiais pavyzdžiais 
nurodė, kokias dideles baudas 
rusai uždeda siuntiniams. Jeigu 
siunčiamos medžiagos, reikalin
gos paprasčiausiai aprangai, 
kainuojančios 100 dolerių, tai 
rusai uždeda 84 dolerius muito. 
Pridėję dar kitus mokesčius, 
tenka išleisti dar šimtą dolerių 
tam pagalbos siuntiniui per
siųsti.

Baigęs kalbėti, Dr. Bobelis 
apdalino visus pakomitečio na
rius Amerikos Lietuvių Tary
bos naujai išleista papildyta ge
nocido knyga. Pirmininkas To
wers pats pasiėmė knygą ir pri
žadėjo pastudijuoti. Tą padarys 
ir kiti Įtakingi republikonij par
tijos nariai.

Nelaimės plentuose 
smarkiai padaugėjo 

WASHINGTONAS. — Ame
rikos Saugumo Taryba praneša, 
kad nelaimių vieškeliuose smar 
kus padaugėjimas rodo, jog šie 
metai bus rekordiniai metai. 
Per pirmuosius šių metų šešis 
mėnesius jau įvyko 25,960 fa
tališkų nelaimių, tai yra 5 nuo
šimčiais daugiau kaip pernai.

Pernai per pirmąjį pusmetį 
automobilių nelaimėse žuvo 
21.710 žmonių.

Praeitą birželio mėnesį plen
tuose užmušta 1,180 žmonių.



KAZYS ALIŠAUSKAS

LENKAI APIE LIĘTUVOS KARIUS, 
ŠAULIUS IR GYVENTOJUS

(Karys, 1972 m. vasarių, Nr. 2)
Emigracijoje esantieji lenkų 

kavalerijos karininkai, Londo
ne leidžia istorinį žurnalų 
“Przegląd kawalerii i broni 
pancernej” (Kavalerijos ir 
šarvuočių apžvalga), žurnalas 
knygos formato, išleista jau 
apie 60 numerių, kai kuriuos 
teko gauti ir perskaityti. Rašo
ma vien apie Lenkijos kavale
riją, pradedan 1914 metais: 
a) lenkų kavalerija I Pasauli
nio karo metu ir kovose dėl 
Lenkijos nepriklausomybės, 
1914 — 1920 m,; b) Lenkijos 
kavalerija nepriklausomybės 
laikotarpyje (taikoj metais), 
1920 — 1939 m. ir c) Lenkijos 
kavalerija II Pasaulinio karo 
metu. Taktikos ir technikos 
klausimais mažai rašoma. Te
mų pagrindą sudaro: reliaci- 
jos, atsiminipiai, organizacija, 
tradicijos, vėliavos, ginklavi
mas, bibliografija ir istoriniai 
dokumentai, viskas vien tik 
apie kavaleriją. Medžiaga ren
kama kruopščiai, tad žurna
lus yra vertingas kavalerijos 
istorijai. Į spausdinimo tech
niką mažai kreipiama dėmesį, 
laikoma antraeiliu dalyku.

Lenkai turėjo gerą ir skait
lingą kavaleriją, kuri gerai 
pasireiškė kovose dėl Lenkijos 
nepriklausomybės, taipogi ir 
II Pasaulinio karo metu. Iš vi

so buvo 40 kavalerijos pulkų.
Per I Pasaulinį karą Lenki

ja buvo mažiau nualinta negu 
Lietuva. Ten užsiliko daugiau 
arklių, tinkamų kavalerijai. Iš 
Lietuvos, generolas Ludendor- 
fas, kuris 1915 — 1916 m. re
zidavo Kaune, paėmė ir išga
beno visus geresnius arklius j 
Vokietiją karo reikalams. Tad 
1919 m. mes tegalėjome suor
ganizuoti vos tik vieną kavale
rijos pulką. Svarbiausia kliū
tis, nebebuvo tinkamų kavale
rijai arklių. Tuo metu, lenkai 
sugebėjo greitai suorganizuoti 
stiprius kavalerijos vienetus.

Žurnale rašo, daugumoje, 
lenkų kavalerijos karįninkai, 
jau senyvo amžiaus, dalyviai 
kovų dėl Lenkijos laisvės ir 
nepriklausomybės. Jame ben
dradarbiauja ir istoriką^, ge
nerolas J. Smolenskis, parašęs 
ir 1937 m. išleidęs vertingą vei
kalą: “Polsko litewskie walki 
na Suwalczvznie 1920 r.” J. 
Smolenskis yra stiprus — pra
našesnis ir objektyvesnis isto
rikas už kapitoną Waligdrą, 
kuris taipogi rašė apie kovas 
lenkų su lietuviais, 1920 m. 
Žurnale taipogi rašo savo atsi
minimus ir želigovskiados da
lyviai.

Daugiausiai įdomavausi 
straipsniais autorių, kurie ra-

Trafiko valdininkas Saratoga Springs, N. Y., sustabdo visą trafiką praleisti vieną lenktyn!ų arklį 
j Saratoga Parką, kur lenktynės vyksta.

I RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
* • * A *■ '-V* ' -t T--' ’ •* ■ ' » - , .i

Naujienose galima gauti Dulkių, knygų, kurios papuoš bet kokią
'. Knygų spintą ar Lentyną.

K. Biennis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pusi. $6.00
K. BieHpis, DIENOJĄNT, gražiai įrišta, 464 pust_________ $6-00
Prof. Vapi. Biržiška, ALEKSANDRYNAS,.! tomas, gražiai 

įnštas, 431pusL __L_ ._ 1_______ ________ — $738
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJĄ, 1 dalis, 208 pust įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 pusk, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais ‘ -----__ _________ _____ ----- $2.00 j

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYJ f tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVĄ BUDO, gražiai Įrištą, 41g: p__ $5.50
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pūst_____ ____ ______ _— $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi., __ ___________ __ _____ ______________ $1.00
S. Michaisonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJĄ ĄME£JK.OJ6, 29? p.

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais —-----------------$4-0#
Or. V. Sruogienė, XI ETŲ VOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pust, dabar tik "  $10.00

j N A ĮJ J I E N O S,
1739 So. Haisled SL, Chicago 8, Į1L — TeięL HA l?6100

šo apie lenkų kavalerijos ko
vas su lietuviais, 1920 metais. 
Apie tai yra keletas straipsnių. 
Daugiausia yra parašęs majo
ras Stanislaw Aiexandrowicz, 
Želigovskiados dalyvis. Pasta
bus ir su gera atmintimi, ta
čiau mėgstąs pasigirti, nors at
siminimus rašant tai yra priim
tina.

Gen. L. Želigovskis sąvo žy
gio į Vilnių pradžioje, turėjo 5 
kavalerijos eskadronus. Už
ėmęs Vilnių buvo greitai ir ge
rokai (sustiprintas kavalerijos 
daliniais. Paspirtis ateidavo 13 
bolševikų fronto, nes ten karo 
veiksmai ėjo prie pabaigos 
(spalio 12 d. Rygoje buvo pa
sirašyta preliminarinė lenkų 
su rusais taikos sutartis). Gen. 
L. Želigovskis savo valdžioje 
turėjo beveik dvi kavalerijos 
brigadas prieš mūsų vieną ka
valerijos pulką. Lenkų kava
lerija buvo gera, įgijusi paty
rimą kovoje su rusų bolševi
kais. Lietuviai tai žinojo ir pa
skubomis organizavo dar du 
kavalerijos pulkus, tačiau dar
bas vyko lėtai, nes, kaip mi
nėjau, pritrūkome arklių.

ninką ir adjutantą, vietos kai
mo gyventojai paslėpė . Kai- 
kuriuos paimtus į nelaisvę lie
tuvius karius, lenkai sušaudė 
vietoje. Tarpe kitų buvo su
šaudytas karo valdininkas An
drius Chmieliauskas. Apie tai 
Aleksandravičius nieko nera
šo.

Kas liečia šią nesėkmę, ten
ka pastebėti, kad lietuviai pa
darė dvi klaidas. Pirmoji, gen. 
St Nąstopka — divizijos va
das, vadovietei vietą parinko 
arti fronto linijos. Jo fronto 
baras buvo labai platus — nuo 
Vilijos upės iki sienos su Lat
vija prie Zarasų. Antroji klai
da buvo ta, kad vadovietės sar
gyba buvo maža ir silpna. Ji 
artėjančius lenkus prie Juode
lių kaimo palaikė už savus — 
nešaudė. Ateityje buvome at
sargesni ir daugiau tokių neti
kėtumų nebuvo.

Antrasis lenkų kavalerijos 
žygis į mūsų užnugarį buvo 
įvykdytas spalio 27-31 d. į 
želvos apylinkę, to paties ka
valerijos vieneto, maždaug 
vieno pulko pajėgumo., šiuo 
kartu priešas sutiko lietuvių

keisti fronto liniją - pasitrauk
ti) nebebuvo. Pasitraukėme tik 
trumpam laikui. Trečiąjį žygį 
į mūsų kariuomenės užnugarį 
lenkų kavalerija įvykdė lap
kričio 17 —24 d. Kėdainių link. 
Šis žygis buvo gerai paruoštas. 
Užsimojimai buvo labai dide
li. Lenkai sutelkė 11 eskadro
nų. Pamenu, tuo metu mes 
spėliojome, kad brigadoje 
esama 13 eskadronų. Smūgis 
buvo nukreiptas į tuštumą, 
tad išbluko ir brigadai teko pa
skubomis pasitraukti. Briga
da žygiavo ta kryptimi, -kaip 
kad buvo jai gen. L. Želigovs
kio įsakyta. Jeigu brigada bū
tų buvusi nukreipta Ukmergės, 
arba dar arčiau, mūsų fronto 
užnugariu, mums būtų buvę 
blogiau, žygiuodama Kėdai
nių link, brigada neturėjo su 
kuo kariauti. Kovojo su lietu
vių smulkiais dalinėliais, dau
gumoje šauliais.

Visuose trijuose žygiuose į 
mūsų kariuomenės užnugarį, 
lenkų kavalerijos rinktinės ne 
imdavo su savimi lauko virtu- 
vių ir pašaro. Suprantama ko
dėl, nes lauko virtuvių, mais

to ir pašaro vežiojimas apsun
kintų žygį. Naudodavo vietos 
gyventojų maisto ir pašaro iš
teklius. Tad buvo, kaip kad 
atvirai ir pasisako, “labai ne
pageidaujamais svečiais”. Apie 
vietos gyventojus, savaime aiš
ku, kaimiečius mjr. St. Alex- 
androvicz taip atsiliepia:

“Nors vyresnioji gyventojų 
karta mokėjo lenkiškai ir ru
siškai, tačiau į klausimus to
se kalbose atsakydavo ‘nesu
prantu’. Paklausus lietuviškai, 
duodavo lakoniškus, bereikš
mius atsakymus. Už maistą ir 
pašarą neimdavo pinigų ir 
kvitų. Nuimdavo užraktus klo
jimų, tvartų ir klėčių duryse. 
Ignoruodavo mus ir leisdavo 
laisvai šeimininkauti. Tik stro
piai sekdavo kad nebūtų gais
ro” (N 57, 19 psl.).

Apie Lietuvos šaulius taip 
rašoma:

“Turėjome mes nuostolių 
nuo jų partizanų (szaulisow). 
Sekė jie mus pasislėpę pamiš
kėse ir šaudydavo į mus... 
Paimti į nelaisvę su ginklu ran 
koje ir nusprendus sušaudyti, 
nesiduodavo užrišti akių, mir
davo drąsiai ir garbingai už sa
vo krašto laisvę.”

Apie lietuvius karius pėsti
ninkus rašo:

“Patyrėme, kad mūsų prie
šas yra geras ir patvarus lie
tuvis kareivis, pėstininkas, ge

ras šaulys ir puikus partiza
nas”. (Ten pat).

Pabaigoje savo straipsnio 
mjr. St. Alexandrowocz rašo, 
kad tiki, jog ateityje pasikep
tus sąlygoms, abi tautos gy
vens taikoje ir bendraus. Su
sidarys kita — nauja politinė,. 
būklė pagarbos nepriklauso
mybei ir kultūrai rėmuose.

Tenka tik pritarti ir palin
kėti, kad greičiau tai įvyktų.

Senovėje, Lietuvos su Len
kija unijos laikais, lenkai su 
lietuviais turėdavo .daug ginčų, 
bet niekados rankoms valios 
neduodavo, t. y., nebuvo želi- 
govskiadų.

Lietuvių tautinio sąjūdžio ir 
kovos dėl Lietuvos laisvės 
mjr. St. Aiexandrowicz nesu
pranta, laiko tai “litvinomani- 
ja” — kunigų prasimanyto da
lyku.

SKAITYK PATS IK PARAGINĘ

KITUS SKAITYTI 

naujienas

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 metriĮkaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ip parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųstą, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

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

* ..... i 11 . _ .... 11 r—»
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.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį * . --

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiysti:

1739 So. HĄLSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608
I I , , .............................................. ■■■■ _ JI,^I|Į| I I» ■ ■■■■■■■
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POEZIJOS VEIKALAI

Lenkų kavalerija įvykdė tre
jetą žygių į mūsų kariuomenės 
užnugarį. Mjr. St. Aiexandro
wicz buvo Šių žygių dalyvis. 
Pirmąjį žygį įvykdė į Širvin
tos apylinkę, antrąjį į želvą ir 
trety į, patį didžiausią, į Kė
dainius.

Pirmasis žygis į Širvintos 
apylinkę lenkams pasisekė. 
Žygis iyykp 1920 m. spalio 20 
— 22 dienomis, šiame žygyje 
dalyvavo lenkų kavalerijos 
junginys, maždaug, vieno pul
ko pajėgumo. Spalio 21 d. Juo
delių kaime , netoli Širvintos 
miestelio, užpuolė I Divizijos

pasipriešinimą. Į Želvą, kur 
mūsij dalinių nebuvo, tuoj bu
vo pasiųstas 7 pėst. pulko vyr. 
Itn. T. Balnas su dviem kuor 
pom pėstininkų/Pribuvo į Žel
vą jau temstant. Sužinojęs kur 
yra lenkai, T. Balnas, naktį 
spalio 28 į 29 dieną užpuolė 
lenkus Bikonių kaime poilsiau
jančius. Sudavęs vieną smūgį 
T. Balnas pasitraukė. Vienai 
dienai praslinkus į šį barą at
vyko kpt E. Noreika su 2 pėst. 
pulko batalionu. Abu vadai 
susitarė ir dar kartą puolė len
kus. Lenkai buvo priversti pa
sitraukti iš Giedraičių. Lenkų

yadoyietę. Paėmė į nelaisvę'prasiveržimas šį kartą buvo
divizijos vadą generolą St. Na
stopką, keletą štabo pareigū
nų ir kareivių. Pabuvojo Juo
delių kaime 2 — 3 valandas ir 
pasitraukė. Rašo, kad buvo 
paimtas į nelaisvę ir divizijos 
štabo viršininkas, tačiau, tai 
netiesa. Divizijos štabo virši-

likviduotas. Kova buvo arši, 
lenkams į pagelbą pribuvo pės
tininkai, turėjome nuostolių, 
užmuštais ir "sužeistais. Tačiau, 
prasiveržimas buvo likviduo
tas. Tokių pasekmių kaip bu
vo per pirmąjį lenkų prasiver
žimą (buvome priversti pa-

Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
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 leidimų:
L. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

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

Kišeninio iormato, 157 psl. S2.00.
6. Butkų Juze, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 pst $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kairia $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyriko? eiles, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.

JL2. Nedas Rastenis, TRIJy ROŽIŲ ŠVENT Ė. Eiliuoti pasakojimai apie 
I išvieūritas lietuvaitės senovės laikais; šu autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nedas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
•’Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.

14. Balys RukU, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, % psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinu lyrika, 167 psL, $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė* 

Uai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Statas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. S1.00
19. Eugenijus Gruodis/ AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles. 70 psl.. $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ OJEVAL Mitologijos posmai. 

56 psl S1XX). ~
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.90.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.
N A U J IENOS,
Hal«terl Si.. Chicago. 111. BOfiOS

Long a favorite fruit of British royalty, cherries are the per
fect crowning touch to Cherry Breeze Pie. A golden com flake 
crumbs crust is swirled with a satin-smooth mixture of whipped 
cream cheese, sweetened condensed milk and bottled lemon 
juice, then topped with ruby red prepared cherry pie filling. 
This refreshing dessert is a “breeze" to prepare, a pleasure 
to serve.

CHERRY BREEZE PIE
I cup packaged com flake 2 tablespoons sugar 

crumbs ** ‘
cup regular margarine or butter, melted

Why 
Americans own 
^POO/MHMIOO 

worthoi 
US. Savings 

Bonds.
I

1 8-oz. pkg. cream cheese, y2 cup bottled lemon juice 
softened 1 teaspoon Vanilla flavoring'

1 15-oz. can sweetened ‘ 1 1-Ib. 5-oz. can prepared
condensed milk cherry pie filling, chilled

1. Measure com flake crumbs, sugar and melted margarine into
9-inch pie pan; mix well. With back of tablespoon press crumbs 
evenly and firmly in bottom and around sides of pie pan-to 
form crust. Chill. " ‘
2. Place softened cream cheese in mixer bowl; beat until fluffy-
Gradually add sweetened condensed milk; beat until thoroughly 
combined. Mix in bo^ed lemon juice and vanilla. Spread In 
chffied crumbs crust. Refrigerate 2-3 hours, or until, firm.. . • 
X Spread chilled prepared cherry pie filling over top of pie 
just before cutting into wedges to serra. * I.
Yield: I 9-lnch pie, 8 servings.

One good lease* ia the Payrol Saving# 
Plan. About three-fourths of aH Bonds 
are purchased ihrowgh the Plan. It’s 
helping Americans save "more monejr 
than they ever dreamed they could.

Tbat’s because the Payroll Savings 
Plan is auch an easy way to save. All 
you do is sign up where you work and. 
the amount you specify is set aside from 
each paycheck and used to buy U.S. 
Savings Bonds. It’s the easy way te 
bold a nest egg.

You’ve got your reasons to save money. 
There’s one great way to do it painlessly. 
Join the millions who are buying Bonds 
the Payroll Saving Way.

Take stock in America.
Buy U.g. Savings Bonds,

naujiem os
1739 So, Halsted Street Chicago, III 60608
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ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

Vatikano valstybės plotas tė 
ra tik 17-toj i dalis mylios

Naujagimis dramblys sveria 
200 svaru ir būna 3 pėdų ūgio.

Garsas plienu skrcnd 
kartų ‘greičiau negu oru.

Sakalas gali skristi !XO 
lių greičiu per valandą.

Vien tik Amerikoje yra 7,000 
skirtingų rūšių obuolių.

Neil Armstrongo Muziejaus vaizdas iš šono: 40 pšdy 
skersmens centriniame pusrutulyje yra "Astro- 

. Teatras".
.(Foto Almos Lazauskaitės)

Amerika kiekvienais metais 
sunaikina 7 bilijonų dolerių 
vertės susidėvėjusių banknotų

ri didesnį 
. Įnę bombą.

REGULAR 
l/Ų PASSBOOK 

_ . ACCOUNT Per Annum

NOW INSURED TO $20,000

— sako iš dantų gy- 
rįžįS sūnus, — aš nė 
neverkiau pas dantų

Paid and " 
Compounded“ ’ 
QUARTERLY

G. J. LAZAUSKAS

MUZIEJUS PIRMOJO ŽMOGAUS
MĖNULYJE GARBEI
Mėnuli pirmojojniai atidaryto Neil Armstrong 

Neil Armstrong|muziejaus, labai ypatingos di- 
yra mažas rnies-’deiio pusrutulio formos, tar- 

Ohio, t. y.
nuo Daytono į

Pasiekusia 
astronauto 
gimtoji vieta 
telis .Wapakoneta, 
apie 60 mylių 
šiaurę prie 75-to kelio, važiuo
jant j Limą arba Toledo, Ohio. 
Pirmiausia, pravažiuojant vi
sais keliais pro Wapakonety 
visų akį atkreipia iškalms: fninteli tos rūšies muziejų ( 
“Wapakoneta — Home of Neil1 ”---- *---- .------
Armstrong — First civilian as
tronaut — The firs man on the 
moon”. Antra, pravažiuojan
čio akis niekad nepraleis nepa
stebėjusi netoli 75-to kelio ir 
dvi mylios nuo miestelio nese-

įdėlio pusrutulio formos, 
tmn, čia pat Mėnulis yra pu
siau išlindęs iš žemc^s.

Prieš išsukant iš 75-to kelio 
(65tu išvažiavimu) i Wapako
neta, ir pasiekiant tik ką prieš 
kelias savaites atidarytą vie- 

\a- 
dinainą — *‘Neil Armstrong Air 
and Space Museum”), nejučio
mis prisimena pačios Ohio val
stybės aviacijos ir erdvės už
kariavimo pirmūnų istoriniai 
faktai iki to didžiojo žygio į 
Mėnuli.

Įėjimas Į Neil Armstrongo Muziejų.
, (Foto Almos Lazauskaitės)

Prof. Vaclovo Biržiškos

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 pasiusite tokiu adresu:

- - - - ■ .. ’ • . ' , - ■ v-

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

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

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI Atsiminimai ir ’ 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. j 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yri 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 5 
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- j 
rių elgesys tragiškose dienose.

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

Juozas Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- i 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk- j 
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

_ J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta į 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra j 

’išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir j 
asmenis.. 270 psl., $4,00. I

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ, j 
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 j 
išversta į anglų kalbą. \ :

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 1 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 43 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultų- į 
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau jwh 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo 'Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psL. $1,00.

§ie ir kiti leidiniai yrą gaunami
NAUJIENOSE, V7& So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
atsilankam darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

OHIO VALSTYBĖS
ĮNAŠAS AVIACIJAI

Ohio yra viena iš 
šiai pasižymėjusių 
aviacijos plėtojimosi 
pyje. Pradedant nuo

valstybių Į 
laikotar- 
1815 me

tų balionų laikotarpio iki 1969 
m. liepos 23 d. Armstrongo pir
mųjų žingsnių Mėnulyje, Ohio 
Istorijos Draugija yra užfik
savusi net 349 svarbesnius, avi
acijos pažangai nykius. Tai 
apima Thomas Kirby (skaito
mu pirmu žmogum, skridusiu 
Ohio valstybėje), kai jis Cin
cinnati 1834 m. gruodžio 15 d. 
su savo balionu nuskrido 31 
mylią per mažiau negu valan
dą laiko, — brolių Wright pir
mieji skridimai 1903 m. gruo
džio 17 d. ir daug kitų gana 
svarbių istorijai Įvykių.

Be to, jau iš anksčiau prie 
pat Daytono yra garsus Air 
Force muziejus, šiais metais 
perkeltas į naujas milžiniškas 
patalpas, kur galima pamatyti 
beveik viso pasaulio -aviacinių 
eksponatu, nuo brolių Wright 
laikų iki pat šių dienų. Šis mu
ziejus labai gausiai' lankomas 
pavieniai ir ekskursijomų.

PIRMOJI KELIONĖ 
Į MĖNULĮ 

ši pasakiška ’kelionė buvo 
atlikta 1969 metais, kada tų 
metų liepos 16 dieną, 9:32 ryto 
Saturno V raketa iš Cape Ken
nedy pakėlė Apollo 11 Į žemės 
orbitą; kada apskriejus apie 
žemę pusantro karto, Saturno 
V trečioji dalis pasiuntė Apollo 
11 Mėnulio link.

Visas pasaulis . atkreipė dė
mesį ir daug kam net širdis su
lėtėjo plakusi, kai liepos 20 d. 
4:18 p. p. nusileido įtaisas 
“Eagle palietė Mėnulio pavir
šių ir 10:56 p. p. Neil Armstron
gas pirmą pėdą įspaudė Mėnu
lio paviršiuje, sakydamas: 
“That’s one small step -for a 
man, one giant leap for man
kind”. i ' !

Taip pat buvo svarbūs mo 
mentai, kai astronautui Arm 
strong su Aldrin liepos 21 d. 
1:54 p. p. pakilo nuo Mėnulio 
prisijungimui prie pagrindinės 
kapsulės “Columbia,’, grįži
mui atgal Į žemę (liepos 24 d., 
12:51 p. p.).

Šis ivvkis turi didelės reikš
mės moksliniu ir erdvės 
riavimo atžvilgiu, šiuo žygiu 
didžiuojasi ne tik Amerika ir 
Ohio valstybė, bet ir mažas ke
lių tūkstančių gyventojų mies
telis —.Wapakoneta, iš kur Neil 
Armstrongas yra kilęs.

Pažymėtina, kad mažesni 
miesteliai yra gana patriotiškai

nusiteikę savo vietovės atžvil
giu, savo istoriją ypatingai 

, t .. [brangina ir savo žmonių atsie- 
a-jgiau [|.jniajs didžiuojasi. Taip ir 

Wapakonetoje tomis dienomis 
vyko gyventojų sujudimas, ne 
tik šios vietovės, bet ir artimų 
apylinkių, gatvėse matėsi ne vie
na auto mašina iš kitu valstybių. 
Daug kam neteko pamatysi net 
Armstrongo tėvų ir jų ūkio, 
esančio 6 mylips i pietus nuo 
miestelio, bet vistiek buvo 
patenkinti, kad tuo istoriniu 
momentu jiems'bent teko būti 
toje vietoje, žinoma, čia ne
buvo tos spūsties kaip, kad 
New Concord, Ohio miestely
je su 2,127 gyventojais 1962 m. 
kovo 3 d., kai John Glenn buvo 
sutiktas K),000 žmonių, jam at
likus tais metais vasario 20 d. 
su Friendship 7, vadinamą, 
pirmo amerikiečio kelionę apie 
žemę orbitoje.

NEIL ARMSTRONGO 
BENDRI BRUOŽAI

užka-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslu. Kaina $2.00. I '
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresui

1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608

Apollo 11 visi trys astronau
tai yra gimę 1930 metais. Neil 
Alden Armstrong gimė sena
me ūkyje netoli Wakonetos 
Ohio. Jis buvo pats vyriausias 
iš trijų vaikų. Pagal jo moti
nos pasakojimą, Neil jau bū
damas 7 metij pradėjo dirbti: 
už 10 'cenlų Į valandą piovė 
kapinėse žolę, o vėliau dirbo 
krautuvės sandėlyje. Būda
mas pradžios mokyklos pirma
me skyriuje perskaitė 90 kny
gų ir vėliau dėl pažangumo 
peršoko kelias klases, nes jo 
motina mėgo knygas ir kreipė 
dėmėsi i sūnaus išsimokslini
mą., Privataus lakūno leidimą 
Įsigijo būdamas tik 16 metų, t 
y. keletą mėnesių anksčiau,, 
negu jis Įsigijo leidimą auto
mobiliui vairuoti. Domėjosi 
aviacija ir astronomija. Iš ma
žens mėgo daryti lėktuvų mo
delius. Jis buvo Įsirengęs na
mo rūsyje “vėjo tunelį” rinko 
specialią literatūrą ir t. t. Pur
due Universitete, Ind., studi
javo aeronautikos inžineriją, 
dalyvavo Korėjos kare, ir vė
liau tęsė pirmaeilio aviatoriaus 
karjerą nuo lėktuvų bandymo 
lakūno iki pagarsėjusio astro
nauto.

Vietos gyventojai Wapako- 
netą dažnai vadina sutrumpin
tai “Wapak”. Kaip aiškina
ma, šis miestelio pavadinimas 
sudarytas iš Wapa (vyro indė
no vardas) ir Koneta (indėnės 
moters vardas), gi jiems ve
dus ta vietovė ir pavadinta 
sujungus šiuos du vardu į vie
ną žodį — Wapakoneta.

Ohio valsfvbė vra davusi ir 
daugiau astro nautų, būtent: 
James Lowell, Donn F. Eisele, 
Charles A. Bassett (žuvęs), 
John Glenn (pirmas amerikie
tis, skridęs api Žemę orbitoje 
su Friendship 7).

MUZIEJAUS IŠVAIZDA
, IR TIKSLAS

Tai vienintelis tos rūšies mu
ziejus ne 
bet ir savo 
mais. 
keletą savaičių.
statybos raidą šių eilučių au
toriui teko stebėti ištisais me
tais dėl dažno lankymosi toje 
vietoje.

Architektas Arthur Klipfcl,

A. I. A., sugalvojo miiziejui to
kią formą, kurią šiuo atveju 
kiekvienas, kad ir ne architek- 

|tas, būtų pritaikęs, būtent: Mė
nulio išvaizdos (60 pčdy skers
mens pusrutulis). Aplink šį 
pusrutulį išvedžiotos , tartum, 
i>etoiuuės geometrinės fonuos 
tvoros. Vieta parinkta, bent 
šiuo laiku, labai vieniša — dvi 
mylios nuo miestelio Į šiaure 
prįe pagrindinio 75-to kelio, 
kad šis ‘‘Mėnulis’’ — muziejus 
būtų matomas iŠ visų pusių. 
Reikia spėti, kad šT vietovė ne
trukus bus daugiau apstatyta, 
negu pats tik vienoš pagrindi
nės gatvės Wapakonelos mies
telis, nes muziejaus pašonėje 
jau dabar išdygo moderniškas 
Holiday Inn pastatas su eu
ropietiško stiliaus restoranu, 
netoliese kiti restoranai ir pra
važiuojantiems automobilis
tams patarnavimo stotys.

Viduje pastato pusrutulinės 
dalies yra, taip vadinamas, as
tro— teatras. Pačio muziejaus 
visas grindų plotas yra 11000 
kvadratinių pėdų.

Prieš pat muziejų lauke, iš
statytas NASA (National Aero
nautics and Space Administra
tion) jetas, su kuriuo Neil i 
Armstrongas yra atlikęs ban
domuosius skridimus bei spe
cialius uždavinius.

Vadinamą “Neil Armstrong 
Air and Space” muziejų admi
nistruoja Ohio Istorijos Drau
gija. Muziejus yra dedikuotas 
tiems Ohio žmonėms, kurie su
vaidino pagrindini vaidmenį 
žmogui nugalint žemės trauką 
ir užkariaujant erdves. Muzie
juje stengiamasi prabėgomis i 
pavaizduoti, pradedant XIX 
šimtmečio balionų laikotarpiu 
iki Neil Armstrong su Aldrin 
pi rmų jų žingsn i ų Mėnuly’j e.

Muziejaus lankymo valan
dos: savaitės dienomis nuo 9 _ j -Į. -,
Vai. ryto iki 5 vai. vak., o sek 
madieniais nuo 1 vai. pp. iki 
5 vai. vak. Įėjimas suaugu
siems $1, vaikams 50 centu, 
mokyklų grupėms — nemoka
mai.

m į 0 [tikrųjų yra didžiausias ežerą 
• žemės rululv.

griausmo audra tu-’ „ ... . __ _• • . . i Sovietu Sąjungoje /a't vnpajėgumą i;z utomi-’ ...gydytoją yra motei} s.
į "Surinko K. ZenKtitis

puikus berniukas! — 
s. — Jei taip ir kitą 
, tai reikės nupirkti 
j. Tai ar tau nė tru- 
audėjo?
leskaudėjo, nes dantų 
neradau namie.

m v
na tęva

-Garsas vasarų skrenda grci 
čiau negu žiemų.

Užpakalinėje $5 banknoto 
pusėje galima rasti 26 valstijų 
vardus.

Visi kiniečiai savo gimimo 
dienas mini Naujųjų Metų tlie^ 
na. . V'

PAS DANTISTĄ
' — Tėte, 
Į dytojo suj
I trupučio
{gydytoją.

•NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS
DRAUGAS IR BIČIULIS

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

(B. d.)
Per Annum

čr ęrofu sužmo taktai per

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 nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF S5,C00, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.

UNIVEST TAUPYMO 
. SĄSKAITOMS.

Taupymo Indelis!
Apdrausti iki $20,000.

tik savo pobūdžiu, 
specialiais įrengi- 

Jis atidarytas tik prieš 
šio muziejaus 1800 So. Halsted St Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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DtenraiČio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams___________________$22.00
pusei metų ------------------------ $12.00
trims mėnesiams _________ $7.00
vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose:
metams
pusei metų

»0.00 
$11.00

trims mėnesiams __ - - ---
vienam mėnesiui ________

. $6.00

. $2.00

Kanadoje* 
metams _______________ $22.00

pusei metų _____________
vienam mėnesiui ________

. $12.00

. $3.00

Užsieniuose: 
metams ______________
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Naujienos eina kasdien, ižaldriant 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St.. Chicago, 
HL 60608. Telet HAymarkat 1-6100.

Pinigus reikia siųrt paau Money 
Orderiu kartu su užsakymo.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Rusams rūpi lietuviškas derlius
Nieku okupantas taip nesirūpina, kaip lietuviškos 

žemės derliumi. Parvažiavusieji Amerikos lietuviai ir jų 
atvežti paskiri laikraščiai rodo, kad visa sovietinės pro
pagandos mašinerija Įkinkyta galimai greičiau, derliui 
suimti Partijos centro komitetas verčia Įvairiausias ko
misijas posėdžiauti, kad tiktai nebūtų praleista bent vie
na darbo diena ir palikta laukuose nunokusių rugių var
pa. Apie derliaus suėmimą kalba laikrąščiai, radijas ir 
televizija

Lietuviai kaimiečiai yra pasipiktinę kartojama to
kia tuščia propaganda. Būtų daug naudingiau jeigu tie 
patys propagandistai ateitų Į laukus ir padėtų. Bet “ta
rybinėje” Lietuvoje Įvesta' tokia tvarka, kad didžiausio 
darbymečio savaitėmis Įtakingiausieji komunistai šaukia 
posėdžius ir pasitarimus instrukcijoms duoti. Labai 
dažnai partijos sekretoriai ir agitatoriai darbymetę pra- 
važinėja, kad tik nereikėtų produktyvaus darbo dirbti.

Laukų darbams veža moksleivius, studentus ir net 
profesorius. Šių metų rugpiūčio 12 dienos Tiesa įdėjo net 
dviejų miesto panelių, prie lauko darbų nepatyrusių ir 
jokios nuovokos apie rugių kirtimą neturinčių gražius pa
veikslus. Žlugtui žlugti dar galima susidėstyti plaukus,, 
bet kai Tiesa pirman puslapiu deda rugių pjovėjas su su
dėstytais plaukais, tai ji tyčiojasi iš kiekvienos lietuvės 
darbininkės.

Panevėžyje yra įsteigta medicinos mokykla. Ji pava
dinta komunistavusio, gydytojo A. Domaševičiaus vardu. 
Toje mokykloje mokėsi Kristina Žymantaitė. Nieko, ro
dos, svarbesnio negalėtu būti mokinei, kaip mokytis. 
Ypatingai tai turėtų būti svarbu medicinos studentei. 
Kiekvienas gydytojas turi labai daug žinoti. Mažiausia 
jo klaida gali suluošinti žmogų arba net nutraukti jo gy
vybę. Tuo tarpu dabartiniai krašto valdovai, kalbėdami 
tiek daug apie aukštas mokyklas ir mokslą, jauną medi
cinos studentę išsiuntė į Miežiškių kolchozą, privertė 
vasarą ten dirbti ir padaryti tokius pareiškimus Tiesos 
korespondentui Bernardui Šakniui:

“Darbas iš tiesų nelengvas. Ypač pirmomis die
nomis, kai dar rankos nepratusios Tačiau mes di
džiuojamės pūslėtais delnais, skubame, kad greičiau 
kiekviena varpa patektų į Tėvynės aruodus”. (Tiesa, 
1972 m. rugp. 12 d., 1 psl.)

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS
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Vėliau mūsų kaimynas išgarsėjo. Nepriklausomoje 

Lietuvoje buvo įsteigta marijonų gimnazija. Tai buvo 
atgaivinta seniai buvusi ir prie caro išnykusi marijonų 
aukštesnė mokykla. Jonas Totoraitis buvo ne tik tos 
gimnazijos mokytojas, bet ir direktorius. Jis ilgai gy
veno ir marijonus auklėjo. Suvalkijoje marijonų pri
viso gana daug. Dalis jų, ko gero, ir Amerikon suva
žiavo. Daibar jie renka palikimus ir leidžia laikraščius. 
Chicagoje jie leidžia Draugą. Prieš pusšimtį metų 
Draugas buvo visai nusigyvenęs. Jis pradėtas leisti ry
tuose. Ten lietuviai katalikai nepajėgė jo toliau leisti. 
Pradžioje jį buvo perėmusi kunigų Vienybė, bet vėliau 
jiis pateko į marijonų rankas. Marijonai jį leidžia ir 
dabar. Esu tikras, kad dabartiniai marijonai turi ry
šių su mūsų kaimynu marijonu Totoraičiu.

Kun. Totoraitis buvo marijonas, bet jam rūpėjo ir 
Lietuvos reikalai. Mūsų kaimynystėje buvo daug gar
sių žmonių. Čia gimė, augo ir mirė Vincas Kudirka. 
Esu tikras, kad ir Jonui Totoraičiui Kudirkos vestas 
darbas buvo žinomas. Jis skaitė jo redaguojamą Varpą 
ir domėjosi jo skelbiamomis mintimis. Dabartiniai 
marijonai daugiau rūpinasi marijonų politika, tuo 
tarpu Totoraitis, užsikrėtęs Dr. Kudirkos ir kitų to me
to inteligentų mintimis, rūpinosi taip pat Lietuvos rei
kalais. Jis buvo marijonų gimnazijos direktorius, bet 
kiekvieną laisvą minutę skyrė Lietuvos praeičiai tirti. 
Ne maldaknyges ir brevijorius jis rašė, bet Lietuvos 
istoriją.

Mano kaimynas pagarsėjo istoriku. Jis parašė di
džiuli veikalą, kuris vadinasi “Sūduvos istorija”. 1938 
metais šitas jo darbas buvo atspausdintas Kaune. Tai

Stasys Barzdukas, PLB pirmi
ninkas, Juozas Vaišnys, Lietuvių 
žurnalistų sąjungos pirminin
kas, ir kun. K. Pugevičius, Balti- 
morės radijo ir televizijos pro
gramos direktorius, Dainavoje 
aptars L. Bendruomenės spaudos 
ir radijo dienų reikalus.

IŠ spaudos

Naujienų 186 nr. yra losange- 
liškio Algirdo Gustaičio recenzi
ja 20th Century-Fox filmo ‘The 
French Connection”. Filme ir 
recenzijoje yra išryškintos po
licijos ir žmonių pastangos prieš

narkotikų kontrabandininkus 
bei platintojus, kaip jie apeina 
įstatymus teismuose ir ciniškai 
juokauja iš visų gerų žmonių. 
Viso to cinizmo paslaptis yra 
connection — užkulisiniai ry
šiai bei geri santykiai su įtakin
gais asmenimis bei institucijo
mis. Iš to filmo visuomenėje ir 
scenose kilo analoginės arba pa
našių aplinkybių sąvokos apie 
meksikoniškas, itališkas, sieiliš- 
kas ir kitokias konekeijas, dėl 
kurių charakteringos tiems 
kraštams bei žmonėms išskirti-

Dar toliau toje pačioje Tiesoje ir tam pačiam kores
pondentui Miežiškių kolchozo direktorius V. Valaitis dar 
šitaip pasakė:

“Moksleivės B. Mandravickaitė, V. Janušauskai
tė, O. Pliuskutė ir kitos per vieną pamainą surinko 
tūkstantį šimtą keturiasdešimt penkias dėžutes žalių 
žirnelių. Tiek nepadarydavo net prityrę ūkio darbi
ninkai. Kur tik pasiųsdavo — moksleivės skubėdavo 
ir darbą atlikdavo nuoširdžiai... Vakar mergaitės 
išvalė 14 tonų, o norma tik 9 tonos”.
Tas pats Bernardas šaknys dar toliau jau šitaip rašo: 

“Padarytume dar daugiau, jei negestų mašinos, 
— jam aiškino tos pačios merginos. — Deja, pastovėti 
tenka. Mums esant, džiovykla vėl sugedo. Merginos 
jaudinosi, kad veltui gaišinamas brangus laikas. Su 
džiaugsmu jos vėl pradėjo dirbti, kai buvo pašalintos 
“techninės kliūtys”. (Ten pat).
Okupantas viską kontroliuoja. Pastatyti sargai da

boja, kad nebūtų viršlaikio. Tuo tarpu Prienų kirtėjams 
nutarta duoti pusantros algos, kad tiktai jie pasispaustų 
rugiapiūtės metu.

Pirmos moksleivės burnon šaknys įdėjo “Tėvynės 
aruodus”. Daug pilnesnį būtų Lietuvoje aruodai, jeigu 
nuvalytus javus žemdirbiai krautų į savo aruodus. No
riau jie dirbtų ir darbas būtų našesnis. Kur .nuvalyti ja
vai eina, matome iš Zapyškio korespondencijos, įdėtos 
tame pačiame tiesos numeryje. Korespondencija šitaip 
skamba:

“Per valymo mašinas, šilumines džiovyklas ir 
ventiliacinius įrengimus jau perleista apie 800 tonų 
naujo derliaus grūdų. Šimtas tonų — pačių geriau
siųjų — pristatyta valstybei. Tai beveik dvigubai 
daugiau, negu buvo numatyta plane”. 0
Tvirtinti, kad pūslėtom rankom jaunos mergaitės 

gali daugiau padaryti, negu prityręs darbininkas, gali 
tik Bernardas Šaknys, kuriam ko gero, pūslėtom rankom 
niekad neteko dirbti. Jeigu jis būtų dirbęs, tai jis iš paty
rusių darbininkų taip nesityčiotų. Bet Šaknys rašo taip, 
kaip jam įsakyta. Šakniui liepta pagaminti reportažą, lie
piantį dar labiau skatinti mažai apmokamus darbininkus. 
Jeigu jau niekad nedirbusios mergaitės tiek padaro, tai 
patyrę darbininkai turi dar daugiau padaryti.

Darbymečio metu partija sušaukė specialų “respub
likinio žemės ūkio darbuotojų pasitarimą”. Tame pasita
rime nebuvo svarstoma, kaip tiems darbuotojams stoti 
prie darbo, bet kaip priversti kitus atlikti okupantui 
reikalingus darbus.

buvo 700 didelių puslapių knyga. Darbštus istorikas 
praleido nepaprastai daug laiko, besiknisdamas para
pijų archyvuose, valdžios centruose ir kiekvienoje 
vietoje, kur jis galėjo rasti bet kokį vertingesnį Lietu
vos praeitį liečiantį dokumentą. Kiti marijonai pralei
džia laiką hesimelsdami arba beieškodami palikimų, 
tuo tarpu mano kaimynas visą laisvalaikį pašventė Su
valkijos praeičiai tyrinėti. Jo išleista knyga yra svarbus 
istorinis dokumentas lietuvių tautos praeičiai pažinti.

Kaune atspausdintoji didžiulė jo knyga buvo tiktai 
pirmoji jo darbų dalis. Jis buvo surinkęs medžiagos 
dar dviem panašiom knygoms. Išrašų ir įvairiausių pa
stabų apie Lietuvos praeitį jis buvo daug padaręs, bet 
nespėjo jų tinkamai sutvarkyti. Pirmas jo knygos to
mas buvo išleistas 1938 metais, o jis mirė 19-11 metais. 
Kada pasirodė jo knyga, tai jis metė direktoriavimą ir 
marijonus. Jonas Totoraitis parvažiavo į Bliuviškius, 
parsivežė visus savo surinktus duomenis ir norėjo pa
ruošti spaudai antrąjį ir trečiąjį tomus. Bet savo darbo 
jis nespėjo pabaigti. Mirtis jį ištiko anksčiau, negu jis 
tikėjosi. Jis palaidotas Griškabūdžio kapinėse, o ne
baigtos jo knygos taip ir žuvo. Nežinau, koks jo su
rinktos medžiagos likimas, bet greičiausiai karo metu 
dingo.

Aš nesu kuniginis. Man atrodo, kad marijonai ga
lėtų dirbti lietuviams naudingesnį darbą. Jie galėtų 
pasekti mūsų kaimyną Joną Totoraitį. Jaunatvėje jis 
galėjo būti didelis Marijos garbintojas ir marijonų 
politikos vykdytojas, bet kai surimtėjo, tai savo ener
giją jis pašventė Suvalkijos istorijai parašyti. Kun. 
Totoraitį, marijonų auklėtoją, šiandien užmiršo ir pa
tys marijonai, bet Totoraičio surinktą medžiagą apie 
Sūduvą skaito kiekvienas lietuvis, kuriam yra brangi 
gimtinio krašto praeitis. Man smagu, kad mano kai
mynas buvo ne tuščias, protingas marijonas.

Mūsų apylinkėje, Bliuviškių kaimynystėje, apie

nos negerovės bei pomėgiai pe
reina valstybių sienas ir pasie
kia Ameriką, čia statau labai 
svarbų klausimą: Kokias ko- 
aekeijaa tari mūsų be n d rad ar- 
hiautojai ir tiltų statytojai, kad 
jie vis patenka už bendruome
ninių stalų, kuriuos siekia nu
versti, ir kaip tas jų konekei
jas reikia pavadinti?

Betgi yra gera proga Algirdo 
Gustaičio asmenyje pasigėrėti 
daugelio lietuvių žurnalistų ir 
visuomenininkų veikla bei raš
tais. Jis savo įdomiais staips- 
niais Naujienose ir kituose laik
raščiuose veik visuomet ką nors 
gero įneša į bendras pastangas 
Lietuvos ar lietuvių reikalais. 
Dažnais atvejais dalyvaudamas 
Hollywoodo Parnase, jis randa 
ir išnaudoja progas pasakyti 
tiesos žodžius ekranų žvaigž
dėms, kaip Gregory Peck ir ki
tiems, ta proga duodamas įvyk
domas idėjas, naudingas Lietu
vai ir Amerikai. Jis pamato me
teoru švystelėjusius lietuvių kil
mės artistus ir padaro pastan
gas, kad ta šviesa pasiliktų 
šviesti saviesiems. A. Gustai
čio plunksna tapo moderniųjų 
laikų kalaviju Lietuvos laisvei 
kelti ir lietuviams kelius skinti 
į pasisekimus. To ginklo jis ne
panaudojo tarpusavio kovoms 
net kontroversinėse polemikose 
dėl sukurto Lietuvos entnogra- 
finio žemėlapio, nesulaukusio 
pakankamai dėmesio. Ne veltui 
yra sakoma, kad tokie asmenys 
palieka gyvenime ryškius savo 
pėdsakus. . -

Deja, yra negatyvios veiklos 
asmenų, kurie savo veiksmais 
ir raštais padaro dumblyną, su
drumsčia vandenį ir mėto į jį 
akmenis. Sakoma, kad vieno 
neatsakomingo įmestą į vande
nį akmenį nei 10 neištrauks ... 
Jie net pozityvios propagandos 
raštuose sąmoningai ar nesą
moningai pakenkia bendrie
siems reikalams. Tokio rašinio 
pavyzdžiu reikia laikyti Vinco 
Rastenio straipsnį, atspausdintą 
Draugo Literatūros priede apie 
Lietuvių Enciklopedijos leidyk
lą. Jame jis girdamas vieną; iš
peikė ir pažemino visus arba 
didžiausią daugumą pakerda
mas net nihilizmo sėklų. Lie
tuvoje augę sako, kad ten ka
daise buvo keista patarlė: Jei 
veliji kam nors nesėkmės — 
duok žydų elgetai; Čia tokius 
pat rezultatus galima atsiekti 
kviečiant į talką, ar pamokslau
ti virš minėto tipo asmenis,..

Rugsėjo 16—17 d. Tabor Par
moję Lietuvių žurnalistų S-gos 
centro valdyba ruošia Bendruo
menės — Spaudos — Radijo die
nas. Nariams išsiuntinėtoje pro
gramoje yra pranešama apie nu
matytas nagrinėti temas ir tų

bet tas žvilgsnis bus naudinges
nis tada, kai neužmerksime akių 
dabarčiai, kai suprasime, kas 
mūsų veikloje girtina, kas peik-

Tai ir žvelkime tik j dabartį 
ir į parinktą prelegentą joje. Ir 
kaip į juos bežvelgtum, vistiek

temų paskaitininkus. Viena pro
gramos dalis yra tokia:

“6. Mūsų spaudos įtaka
Lietuvai

Visi žinome, kad spaudos 
galia tikrai yra didelė. Tu
rime rūpintis, kad mūsų
išeivijos spauda visus jung-! nepamatysi ir nerasi jokių duo
tų bendram darbui, bet taip 
pat reikia būti labai apdai
riems, kad savo spauda ne
pakenktume Lietuvoje gy
venantiems savo tautie
čiams. Turime žinoti, ką 
galima ir ko negalima ra
šyti. šį opų klausimą pa
nagrinės Vincas Rastenis 
ir kiti šios rūšies žinovai”.

Šioje programos dalyje at- 
keiptinas dėmesys į rengėjų rū
pestį dėl jungties bendram dar
bui ir tuoj pat — reikiamu lai
ku —■ pareikšti rimtas abejones 
dėl pasirinktų būdų tam tikslui 
atsiekti. Tuos gerus rengėjų 
žodžius paneigia prelegento pa
rinkimas. Gal būt dėl to tame 
pranešime, aptariant pagrindi
nę temą ir šio suvažiavimo šūkį, 
“Matydami dabartį, žvelkime į 
ateitį”, rašoma:

— Siūlome žvelgti tik į ateitį,

meną netgi ženklą apie jo me
tamorfozę arba pasikeitimą. 
Keliai, vingiai ir šunkeliai, ypa
tingai tapo ryškūs lietuviams ir 
pasauliui Kalantos, Urbonavi
čiaus ir Stonio akis ir širdis ve
riančiose šviesose, Kudirkos ir 
Simokaičio pareiškimuose iš 
teismo salės ir kalėjimų, kunigų 
teismai, taip pat tikinčių ir pa
sauliečių parašuose. Gi numa
tyto prelegento rekordai yra 
ne koki, be jokių duomenų tei
giamoms sėkmėms. Rengėjai 
tai žino. Gerai žino. Tai kokių 
stebuklų jie laukia?

Man yra žinoma, kad šio su
važiavimo ruošos eigoje 
atmesti puikūs numatytų 
ir dalykų žinovai, kaip 
daug konservatyvūs”. O 
su “per daug liberaliais’?” Dėl 
to ir yra kalbama apie dar be- 
vardžias konekeijas ir klausia-, 
ma, kas čia dabar darosi?

PARTIZANAI IR PARTIZANĖ
Į Lietuvą žiemoj ančią einu 
Prie kryžių stovėsiu smuikeliu 
Milžinkapiuos varpais nakčia 

[skambėsiu, 
Kad speiguose po stora miline 
Neliautų plakus Lietuvos širdis.

Balys Sruoga

Per Viesulo kuopos sanitarijos 
seserį Dalią, mus pasiekė žinia, 
kad į mūsų štabo rajoną yra 
pervežtas iš Kauno, mūsų rink
tinės Ainio kuopos, kovotojas 
Erelis. Puolant enkavedistus 
žilavodėje, jis buvo sužeistas — 
sužalotas kaulas augščiau kelio. 
Parūpinus netikrus dokumentus, 
buvo paguldytas buvusiojo Rau
donojoje Kryžiaus ligoninėje 
Kaune, tariamai, arklio įspir
tas. Ligoninėje tikrą padėtį ži
nojo tik gailestingoji sesuo Nas
tė. Kadangi ligonines sekė en
kavedistai," įtardami, ' kad gali 
būti gydomi partizanai, po dve
jetas savaičių Erelio kojos gy
dymo, sesuo Nastė pastebėjo en
kavedistus įtariant Erelį esantį 
partizanu, todėl, neatidėliojant, 
naktį, Erelį iš ligoninės išgabe
no. Nastei pavyko su Ereliu at
sirasti savo tėviškėje, kur jinai 
žinojo esant partizanų dalinį. 
Negalėdama tiesioginiai tuojau 
susisiekti, ėrelį patalpino svir
ne ir slaugė iki jis sustiprėjo.

Vieną dieną Nastė susisiekė 
su Ainio kuopos vyrais ir jie 
vyko pasiimti Erelį iš Nastės 
tėviškės. Ties Plutiškėmis už-

Griškabūdį buvo ir daugiau lietuvių inteligentų, mokė
jusių kovoti už lietuvių tautos laisvę ir rūpintis lietuvių 
kultūra. Be jau mano minėto Jono Jablonskio, kaimy
nystėje augo ir mokėsi Motiejus Lozoraitis, senas var
pininkas , ūkininkų ragintojas skaityti ir mokytis. Ten 
gimė ir išaugo visa eilė lietuvių kunigų, kaip Jurgis 
Baltrušaitis, Antanas Tatarė, Justinas Pranaitis, Jonas 
Naujokas ir kiti. Iš mūsų apylinkės ir iš tų pačių Pra
naičių yra kilusi ir Julė Pranaitytė, Amerikoje dirbu
sio kun. Miluko dešinioji ranka ir įkvėpėja. Be Pranai- 
tytės, kun. Milukas labai mažai būtų padaręs.

Aš čia kalbu apie savo laikus, kai kraštą dar valdė 
rusai, o apie nepriklausomą Lietuvą žmonės tiktai 
svajojo. Bet nepriklausomos Lietuvos laikais iš mūsų 
krašto kilo daugybė lietuvių inteligentų. Mūsų apylin
kės ūkininkai buvo apsišvietę. Jie žinojo, kad vaikus 
reikia leisti į mokslą, jeigu nori geresnės jiems ateities. 
Mano laikais ir anksčiau mūsų krašto ūkininkui išleisti 
sūnų į kunigus buvo didžiausioji garbė. Motinėlės ti
kėjo, kad vaikai padės joms įžengti į dangaus karalys
tę. Katalikai kunigai be reikalo tuos lietuvius ūkinin
kus gąsdindavo. Pripasakodavo jiems įvairiausių po 
mirtinių baisenybių, apie kurias jie patys nieko neži
nojo. Motinos ieškojo išsigelbėjimo per vaikus kunigus.

Vyrai kitaip žiūrėdavo į šį reikalą. Pomirtinio gy
venimo -vyrai taip nebijojo, nes niekas iš ten nesu
grįžo ir jiems nepapasakojo. Sūnus kunigas vyrams 
buvo garbės reikalas. Visi gerbia kunigą, jam nusilen
kia, tai jie, reiškia, nusilenkia ir tėvui. Kiekvienas 
stambus ūkininkas, nesidomįs kitais Lietuvos reika
lais, stengėsi bent vieną vaiką išleisti j kunigus. O jeigu 
kuris išleisdavo du, tai “ūnarui” ir galo nebūdavo.

Suvalkijos ūkininkai pirmieji susiprato. Pradžioje 
visi stengėsi vaikus išleisti į kunigus. Bet vėliau jie lei
do vaikus mokytis ir kitokių mokslų. Vieni buvo mo
kytojai, kiti tapo inžinieriai, tretieji tapo gydytojai.
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buvo 
temų 
“per 
kaip

ėjo ant enkavedistų pasalų ir 
kautynėse, Nastei teko dengti 
jos palydovų pasitraukimą. Nas
tė pasirodė gerai valdanti ne 
vien medicinos priemones, bet ir 
automatą, kurį gavo iš Ainio 
kuopos. Kai rusas, apie 60 met
rų atstu, išsivertęs iš griovio, 
taikėsi kulkosvaidžio mirtina sal
ve nuskinti besitraukiančius Na
stės palydovus, ji žaibo šuoliu, 
iš šalikelės pašoko ant kelio ir 
vienu metu prabilo dvi trumpos 
automatinės salvės — ruso kul
kosvaidžio ir Nastės automato..;

Kai pasiekę pirmuosius pamiš
kės medžius, Nastės palydovai 
atsisuko atgal, pamatė keletą 
enkavedistų,' bėgančių iš buvu
sių šalikelėje krūmoksšnių, prie 
ruso, su kulkosvaidžiu, kuris 
raitėsi pagriovyje; kiti du — 
link vidukelėje kniūpsčiai gu
linčios Nastės. Trumpą tylą, 
ūmai, perskrodė Nastės automa
to seriją, nuo kurios-sukrito abu 
link jos bėgusieji rusai. Po to 
sekė ilgos automatų serijos...

Savo drąsa ir gyvybe, Nastė 
išgelbėjo dar du Lietuvos lais
vės gynėjus.

iš Daumanto “Partizanai”) 
(Karys, Nr. 4:

ŽMONOS VALIA
— Mano vyras neberūko.
— Pagalvok tik, kokią stip

rią valią reikia turėti!
— Taip, mano valia stipri.

Visi stengėsi grįžti į gimtinį savo kraštą ir būti naudin
gais ne tik tėvams bet ir kitiems žmonėms.

GUSTAINIŲ SODYBOS
Mano tėvų ūkis buvo tarp Bežonų ir Totorių ūkių, 

ūkio žemė ėjo iki pačios Novos. Kitoje Novos pusėje 
žemė priklausė Beržinskams. Kitame gale buvo Lūšių 
ūkis. Visi jie buvo geri Bliuviškių ūkininkai. Mūsų 
žemė buvo lygi, nulinkusi truputį į Novą. Elksnupė 
bėgo į Novą ir visas vanduo traukė žemyn.

Mūsų ūkį kirto kelias, vedąs tiesiai į Griškabūdį. 
Kitas kelio galas vedė į Pilviškius. Gustainių sodybos 
buvo prie pat kelio, žemės buvo daug, tai ir sodyboms 
atitvertas didokas žemės plotas.

Graži tvora buvo namo priešakyje ir abiejose pusė
se. Už tvoros ėjo ariamas laukas.

Sodybų priešakyje stovėjo didelis gyvenamas na
mas, dažniausiai vadinamas stuba arba grįčia. Prieš 
gyvenamąjį buvo gana daug vaismedžių. Dažniausiai 
ten buvo vyšnios ir slyvos, bet buvo kelios obelys ir 
kriaušės. Priešakyje buvo tikras sodas.

Namo priešakyje buvo gražus darželis, pilnas pri
sėtas įvairiausių gėlių. Vardų aš nebeprimenu bet ži
nau, kad buvo rūtų, mėtų, nasturtų, lelijų, pinavijų, 
jurginų ir kitų gražiom spalvom žydinčių gėlių.

Po sodą buvo išstatinėti aviliai. Kiekvieną metą bi
tės prinešdavo medaus ir pačios žiemai apsirūpindavo. 
Vasaros metu tėvas dabodavo, kai bitės spiesdavosi. 
Jas suleisdavo į kitą avilį. Žiemos metu žiūrėdavo kad 
jos neperšaltų. Avilį apramstydavo, o kartais net šiau
dais apraišiodavo, jeigu nujausdavo, kad bus šalta 
žiema.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”
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DR. K. G. DALUKAS 
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

Telef.; PRospoct 8-1717

DR. S. B1EZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 6954)533 

Fox Valley Medical Center 
• 860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; H Em lock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—-7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir sestad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISIMAS 
ak.ušekija ir moterų ligos 

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

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

DR. NINA KRAUCEL- 
KR1AUCEUŪNA1TE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WĄ 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225. 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET !

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus. - - 
Trečiadieniais uždaryta.

DR, FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

A KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akiniu* ir 

"contact lenses” *
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
U5h WEST 63rd STREET

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

DR. P; STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71rt St. 
Tol.: 925-8296

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

uždaryta, 
Rez. t*U WA 5-3099

DR VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•endra praktika, spec. MOTERŲ lifos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.; PR I -1223
OFISO VAL.: pirm, antrad, trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai, vak. šeštadie- 
aiais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

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

f. ŠILEIKIS. 0. P.
W ORTHOPĖDAS-PROTEZISTAS
M* Aparatai - Protezai. Med. Bar 

dažai. Speciali pagalba kojoms 
. (Arch Supports) ir t L

Vai.: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1-
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI
■ ‘NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Puikus Molio surengtas piknikas
Stasys Molis, SLA 228 kuo

pos pirmininkas ir organizato
rius, praeitą sekmadienį, rug
pjūčio 6 dieną, Bruzgulienės 
ąžuolyne surengė puikų pikni
ką. Jis išsiaudė didelį audinį, o 
pasirinko labai mažą pievelę 
tam audiniui ištiesti.

Molis sutraukė tiek žmonių, 
kad nebuvo kur apsisukti. Vi
sos mašinoms pastatyti vietos 
užimtos. Negali niekur įva
žiuoti ir mašinos pastatyti. 
Ąžuolyne kiekviena vieta už
statyta stalu arba sukalinėtu 
suolu. Visur eina įvairiausios 
'loterijos, žaidimai, garsiakal
biai, muzika, šokiai, maistas, 
dešros ir kitokį dalykai. Di
džiausias judėjimas, aišku, ėjo 
prie baro.

Laimė, kad pasitaikė lietin
ga diena, tai daugelis pasiry
žusių važiuoti pabijojo lietaus. 
Bet jeigu būtų buvusi graži die 
na, tai ne tiktai apylinkės miš
kai, bet ir keliai būtų neprava
žiuojami.

Molis yra puikus renginių 
organizatorius. Darban jis į- 
traukė kiekvieną savo šeimos 
narį, pradedant žmona ir vai
kais; kiekvieną pažįstamą, 
kiekvieną organizacijos narį su 
šeimomis, ir aišku, kiekvieną 
demokratą. Įtakingesnis Mar
quette Parko demokratas buvo 
atvykęs į SLA kuopos pikniką. 

//- --------

CRADINSKAS
VĖSINTUVAI
IR SENIAŲSIEMS

• NAMAMS 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

“ERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAI brook 5-8063

MOVI N G 
Apdraustas parkraustymas 

iš {vairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel,; FRontier 6-1882

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senui laikus, % 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus,..

S. Patersaniene

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų maži e- 
>iems bei jaunimui:

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOB, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY 
MUK ĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš valkų pasaulio. Abi gausiai iliu> 
□motos, spalvotais viršeliais, kainuoja po I dot

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didėlio formato, 24 psL, gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Simą n 
tevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80. 1

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, 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 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 p«U $MX).
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. DaiL 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dot.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
zaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota daiL Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti 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- 
'ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED ST.? CHICAGO, ILL. 80608.
. -—‘/ ———■.. <_•---------------- -- -—... ————

Vyrų kuopos pikniką Molis 
pradėjo garsinti Miami Beach 
konvencijoje. Ten jis pranešė, 
kad SLA 228 kuopa ruošia di
delį pikniką ir kvietė seimo da
lyvius tame piknike dalyvauti. 
Jis žinojo, kad SLA mini savo 
85 metų sukaktį, todėl jis ir pa
kvietė seimo narius vykti į 
Chicagą ir tą šventę ten gražiai 
paminėti.

Piknikui organizuoti jis įdėjo 
daug darbo. Siuntinėjo laiškus, 
ruošė atsišaukimus, pats važi- 
nėjo po kitų organizacijų pikni
kus, kabinėjo j u o s kiekvie
noje aiškesnėje vietoje ir kvie
tė į jo rengiamą renginį. Dau
gelis jo paklausė. Kas Molį pa
žįsta, tai žino, kad jo negalima 
neklausyti. Molis eina į organi
zacijų piknikus, tai reikia nu
eiti ir į jo pikniką. Svarbiausia, 
kad Molis eina ne vienas.

Daugelis Molio paklausė, at
važiavo ir nesigailėjo. Buvo di
dokas čikagiečių skaičius, bet 
buvo ir iš kitų lietuvių kolonijų. 
Povilas Dargis negalėjo rasti 
laisvo sekmadienio kitiems 
Chicagos renginiams, bet į Vy
rų kuopos pikniką jis atskrido. 
Chicagon atvažiavo ir SLA vi
ceprezidentas Aleksandras Čap
likas net iš Bostono. Kartu su 
juo važiavo ir Bronius Bajer- 
čius, pensijon išėjęs, bet dar 
energingas lietuvis.

Piknike visą laiką ėjo šokiai. 
Kartais susirinkusieji kirto pa
siutpolkę, o už kelių minučių 
tie patys šokėjai atsikvėpdavo 
lengvu valsu. Vieniems muzikai 
užtraukdavo džazą, o kiti leng
viau rankomis plasnodąvo vą- 
tusį.

Atėjus programos valandai, 
atsirado ir kalbėtojų. Labiau
siai pasižymėjo Dan Coman, 
kuris į pikniką atvyko su dido
ka savo šalininkų grupe. Svar
biausią kalbą pasakė Povilas 
Dargis, SLA pirmininkas. Pik
nike buvo daug jaunimo, tarp 
savęs kalbančio angliškai, tai 
Molis ir paprašė Dargi kalbėti 
angliškai. Dargis publiką paži
no. Didokas Amerikoje gimusių 
lietuvių - nebekalba lietuviškai. 
Jie supranta, bet jiems leng
viau kalbėti angliškai. Dargis 
jiems iškirto pokštą. Jis paro
dė, kad gali kalbėti angliškai ir 
lietuviškai. Pirma jis pakalbėjo 
angliškai, o vėliau .labai šiltai 
lietuviškai.

štai Povilo Dargio angliškai 
sakytos kalbos tekstas:

Mr. Chairman, Fellow Mem
bers and Distinguished Guests:

I deem it a great honor to 
join with you today to .comme
morate the 85th anniversary 
of the Lithuanian Alliance of 
America. It is most fitting that 
this observance take place in 
Chicago, in the free world ca
pital of the Lithuanian people. 
What is more significant is the 

fact that SLA Meo's Lodge 228 
took tht iwitiativt in orgaoiz- 
2 — McJin pflaukM
ing thia observance. Lodge 228 
is youthful and energetic, it 
has spirited members who are 
willing to act, to work for the 
good of their Lodge and for the 
Alliance as a whole. Further
more, Lodge 228 was the very 
first lodge to respond to our 
announcement calling upon all 
SLA lodges to observe the Al- 
lliances’e 85-th Anniversary. 
Lodge 228 got the idea and de
cided to hold the observance on 
a grand scale. Such initiative 
should be commended. It is in 
keeping with the spirit of our 
organizers.

On April 17, 1886 Dr. Jonas 
Šliupas called a meeting of pat
riotic Lithuanians in the Brook 
lyn office of “Lietuviškas Bal
sas”. The purpose of the meet
ing was to raise funds to keep 
newspaper going. However the 
outcome of the meeting was the 
idea to form a broad society of 
Lithuanians dedicated to fra- 
ternalism in charitable and cul
tural activities. A temporary 
committe was set up to organ
ize a convention.

On August 15, 1886 in She- 
nadoah, Pennsylvania eleven 
patriotic Lithuanians from 
New York, Baltimore, Shenan
doah and Shamokin met and 
officially founded the Lithua
nian Alliance of America. Du
ring its 86 years of fraternal 
literary, charitable and social 
activities, the Lithuanian Al
liance has grown into a mo
dern fraternal benefit society 
with a proud record of many 
accomplishments.

What other Lithuanian 
American organization could 
boast the fact that over 100,- 
000 members have passed 
through its rank? what other 
society -has donated literally 
hundreds of thousands of dol
lars to. Lithuanian and Amer
ican cultural and patriotic pro
jects? What other society has 
paid ten million dollars to mer
gers and their families in life 
insurance and sick benefits. 
Our current assets are four 
million dollars and this money 
belongs to you, my fellow mem
bers.

For basically the Lithuanian 
Alliance of America is people, 
our membership in 300 lodges 
covers the lenght and breath of 
North America. Five genera
tions of Lithuanian-Americans 
comprise our Alliance: some 
speak Lithuanian, others bro
ken English, and still others 
use fluent and polished English 
—yet all of them speak and un- 
derstant fratemalism.

The Lithuanian Alliance 
takes just pride in fostering 
the Lithuanian language, tradi
tions, customs and literary act
ivities of its members. It also 
firmly believes in cultivating 
close personal friendship, fel
lowship and social ties between 
its members.

As we observe this 85th An
niversary, I'wish to call to 
your attention the fact that we 
are fifteen years short to the 
Centennial mark... In closing I 
wish to call upon all of you to 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š. m. rugpiūčio mėn.
15 dieną staiga mirė mūsų mylima motina, žmona ir senelė

JANINA KAZITĖNIENĖ
Gyv. 2018-65 SL, Kenosha, Wis.

Gimusi 1900 m. spalio mėn. 10 dieną Lietuvoje, Kražių valsč.
Amerikoje išgyveno 10 metų.
Velionė daug reiškėsi lietuviškoje veikloje Kenoshoje.
Paliko nuliūdę: vyras Jonas Kazitėnas, duktė Irena ir žentas Ka

zys Aizinai, gyv. Chicagoje, anūkai — Bužėnas Rimantas Chicagoje ir 
Danutė Lukauskis au vyru P. Amerikoje, Kolumbijoje. 3 proanūkai, 
2 broliai — Antanas ir Stasys Gedgaudai su šeimomis, gyv. Kenoshoje, 
brolis Ignas, gyv. Kanadoje, 3 seserys — Elzė, Juzė ir Zosė, gyv. 
Lietuvoje.

Velionė pašarvota Piasecki laidojimo namuose, 2002-52 St., Ke
nosha. ,Wis. j. į 'i’ ■■ ■ - . <

Atsisveikinimas įvyks rugpiūčio 18 d. 1972 m., penktadieni, 7 vai. 
vak. Mišios bus laikomos 9 vai. ryto, šeštadien. Sy. Petro bažnyčioje. 
Po to bus laidojama šv. Jurgio kapinėse, Kenosha, Wis.

Nuliūdę:
Vyras, duktė, žentas, anūkai, broliai, seserys ir 
kiti giminės.

ĮĮĮMBĮSįBĮMMįMIl mill—F—WB—W

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tek: YAras 7-1138-1139 

■ 1 "11 .................... . WWI ■ ■ h

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ilk 974-4410

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
5~Z. NAUJIENOS, CHICAGO I, N-L— FRIDAY, AUGUST 18,” 1972

set your sights to the year 1986 
and take an active part in mak
ing one hundred yean of Lrth- 
uanion - American Fraternal- 
ism a Momentous Event.

Thank you once again for in
viting me to participate in this 
fine fraternal gathering!

Piknikas užsitęsė iki vėlu
mos. Kartais apsiniaukdavo, 
bet dažnai ir saulė pasirodyda
vo. Panašėjo į artėjantį lietų, 
bet nelijo.

Piknikas buvo gražus ir dide
lis. žmonės buvo gerai nusitei
kę. Kiekvienam pikniko daly
viui buvo aišku, kad šis ąžuo
lynas tokiam dideliam piknikui 
buvo mažas. Lietuviams reikia 
susirasti vietą piknikams. Da
bar esančios vietos jų jau nepa
tenkina. Mažų klubų piknikė- 
liui lengviau rasti patogią vie
tą, bet didesniam piknikui to
kios vietos nebėra.

Korespondentas

Romos katalikams 
palengvintos 

skyrybos
Ilgus šimtmečius Romos ka

talikų bažnyčia sutuoktiems 
Romos' katalikų bažnyčioje as
menims neleisdavo išsiskirti, 
išskyrus porą atvejų,-kaip tai 
nuolatinė impotencija (lytinis 
bejėgumas) ir santuoka įvyku
si pavartojant prievartą.

Katalikas atskirtas civiliniu 
teismu ir sudaręs santuokos 
aktą pas kitos tikybos dvasiškį 
automatiškai tapdavo eksko
munikuotas — išskirtas iš ka
talikų bendruomenės.

Daugumai katalikų pradėjus 
nebekreipti dėmesio į bažnyčios 
potvarkius ir sudarinėti san
tuokas civilinėse įstaigose, ka
talikų bažnyčia irgi liberališ- 
kiau pradėjo į bažnyčiose suda
rytas santuokas žiūrėti.

Chicagos Metropolinio Tribu
nolo narys kun. John Daįciamo- 
re pareiškė, kad dabar jau bus 
leidžiama bažnyčioje sudarytą 
santuoką panaikinti ir tokiems 
sutuoktiesiems, kurie dėl sto
kos vienas kitam meilės negali 
bendrai sugyventi. D. Z.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI ’NAUJIENAS1

GĖLININKAS 
(POTRAMENTAS) 

linksmumo arba liūdesio valandoai 
gnžUu&os gėlės ir vainikai antk» 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. 

ROY JL PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 fa. HaHsn Ava. — 5M-12H

G U Ž A U S K V
GILES VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63ra STREIT 
T»l«fon*l; PR 84)833 Ir PR 14X34 J

EUDEIKI
SENIAUSIA LR DIDtlAUSU LAIDOJIMO ĮSTAIGA

BIZNIERUu. KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASTSEKTVĄ BIZNYJE ’

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS F. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D 

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

•4, r ... A . -9- J * •**

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kul
tūros klubo paskutinis piknikas įvyks 
sekmadienį, rugpiūčio 20 d. Bruzgu- 
lienės sode, 83rd ir Kean Avė. Pra
sidės 12 vai. Klubas nuoširdžiai kvie
čia savo narius ir svečius skaitlingai 
atsilankyti. Bus geras Antano Va
liūno orkestras, skanių valgių' ir gė
rimų. Lauksime jūsų atsilankymo.

Valdyba ir Komisija

— Amerikos Lietuvių Piliečių Pa
šalpos klubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugpiūčio 20 dieną 
1:00 vai. popiet Hollywood svetainė
je, 2417 W. 43rd St. Nariai malonėki
te atsilankyti aptarti klubo reikalus, 
kurių yrą daug.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Lietuvių žagariečių klubo pikni
kas įvyks sekmadienį, rugpiūčio 20 
dieną Kay’s sode. Pradžia 12:00 vai. 
Bus skanių šiltų valgių, šaltų gėrimų 
ir gražiu dovanų. Šokiams gros Jur
gio Joniko orkestras. Kviečiami na
riai ir svečiai atsilankyti ir kartu su 
žagariečiais pasilinksminti tyrame 
ore. Kviečia

Rengimo Komisija ir Valdyba

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių 
Laidųtųyįų 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATĄRNAVl 
MAS CIENA 

IR NAKTĮ 
+ 

TURIME 
KOPLYČ'Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, ILL Phone: OLympic ZrlOQ3

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

Praėjusį savaitgali, rugp. 11, 
12 ir 13 d. d. vyko Gold Coast 
Art Fair dailės paroda gatvėse. 
Tame turguje dalyvavo dau
giau kaip tūkstantis meno mė
gėjų ir mažai tikrų dailininkų 
su savo darbais: tapyba, pieši
niai, akvarelė, keramika ir 
šokiausi rankdarbiai. Nors 
rodą šiemet buvo skaitlinga 
sponatais, bet silpnesnė 
pernykštę,
kai nenori dalyvauti todėl, kad 
dauguma parodos-turgaus eks
ponatų sudaro nemokšos, mėgė
jai, kurie kopijuoja kitų dar
bus ir bando parduoti pavogtą 
kūrinį kaip savo originalų dar
bą.

Didžiausia “paroda” buvo, 
tai pati publika, kurioje matėsi 
dešimtys tūkstančių žmonių, 
kad nebuvo galima takeliais bei 
šaligatviais pajudėti, nes vie
nas kitam ant kulnų lipo. Mai
šėsi tėvai su mažais vaikais, 
net su lopšeliais, dviratukais, 
kiti su kriukiais pasiramstyda
mi keverzojo. Viena senukė ant 
ratukų bandė stumdytis spūs
tyje, bet nei iš vietos negalėjo 
pasistumti.

Einant Rush gatve pietų pu- j neginella

dos nepamačiau. Matėsi, kaip 
kiti nešasi nusipirkę pagal savo 
skonį kokį daiktą. Buvo net 
auksakalių, keramikų, gėlių 
dirbėjų, pjudomos” skulptūros, 
rankomis išgražintų epinių dir
žų su žibančiomis sagomis hi
piams ir zipėms. Baigiau savo 
kelionę prie vieno kiosko, kurie 
numeris rodė: 1,028, bet pa
maniau. kad jis buvo ne pasku
tinis. t Pavargo kojos ir akys 
nuo dairymoši ir taip nepama
tęs visos parodos, grįžau namo.

Koresp.

CHICAGO.— Amerikoje “gy
vena” vienas augalas vardu 
S'eneginella Convoluta, kuri tu
ri tą stebėtiną savybę, kad ji 
kilnojasi iš vietos i vietą.

Jei vieta pasitaiko sausa ir 
augalas silpnėja, jis tuomet iš
traukia savo šaknis iš žemės, 
susivynioja į kamuolį ir leidžia 
vėjui nešti bet kur Į kitą vietą. 
Radusi sau tinkamą vietą, Se- 

žemėn įleidžia
savo šaknis ir pradeda “naują 
gyvenimą”.

sėn, pakvipo stiprus, bet ska
nus keptų grybų kvapsnis. Žiū
riu, žmonės rankose nešasi ne
didelius maišiukus keptų gry
bų. Kai prisistūmiau arčiau, pa
mačiau, kad prie namo sienos 
viena japonė (gal kinietė?) ke
pa grybus ir nespėja jų su me
diniu paplokščių šaukštu dėti Į 
maišelius, nes laukiančių buvo 
daug.

Dairausi, ar nepamatysiu ko
kio lietuvio dailininko kiosko 
su išdėstytais šedevrais. Nema
čiau nė vienos lietuviškos “dū
šios” su savo kromeliu. Ir kaip 
žmogus surasi kur kas yra, kuo
met paroda apima keturias gat
ves skersai ir išilgai tarp State, 
Rush, Delaware ir kt. Išvaikš
čiojau 4 valandas ir visos paro-

Ligonius aplankius
Praeitą sekmadieni teko ap

lankyti Šv. Kryžiaus ligoninė
je esančius ligonius. Po opera- 
cjios silpnokai 
Karka. Ji guli 
kambaryje.

Aplankiau ir
gulinti 455 kambaryje, 
radau jo anūkę, kuri jau an
trą kartą ji aplankė. Julius su
sirūpinęs, 
Žagariečių
nikuose — gegužinėse.

Aplankiau ir Joną Šulcą, ku
riam viena lankytoja atnešė 
gražių geltonų gėlių puokštę.

jaučiasi mrs.
4 aukšto 419

Julių Klimą.
Pas ji

kas atliks io darba v u
ir Joniškiečių pik-

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką.
Kieti viršeliai §4,00, minkšti — S3.00.

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

site čekį arba Money Orderi tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629. • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINTAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 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. VALANT1NAS
Mill ■ I JI ■.

PIPE
FITTERS

An Equal Opportunity Employer

6200 So. WESTERN AVE.

13-to

PERSONAL
Asmeny Ieško

Į A. G. AUTO REBUILDERS reikalin- 
; gas DŽENITORIUS, mokantis angliš- 
i kai kalbėti ir vairuoti mašinas.
' Tel. 776-5888. 3518-24 WEST 63rd St.

MELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

Mo- 
lietu-

David Povilus iš Chicagos 
pietvakarių yra Illinois u-to- 
Urbanoje dekano garbės studen- 

j tų sąrašuose.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

— Miami Lietuviu Klubas

URNITURE. AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

I to, nutraukę nuo rankos laik
rodėli, nuėję savais keliais.

MARQUETTE PARKE 
DABAR IŠNUOMOJAMAS' *~ 

kambarių gražus butas. Kartu
• 8 butų naujas 

amas. Imčiau mažus mainus.
Telėfonuoti 
HE 4-2323 . fe

šio projekto dar-

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

!0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

414 kambarių gražus 
r i ir i i . • ■ - vra parduodamas irEd. Marcinkus aktyviais - -

. . CICERO APYLINKĖJE išnuomoja- 
gy Ventoj ai imas suaugusiems 6 kambarių butas 

'su 3 miegamais 1-me aukšte, naujai 
.— .atremontuotas. 1410 So. 49th Avė.

žmogžudvsfę j
11 metų amžiaus tėvas; 

nušaudamas1 
Gary 21 m..

----- ----- SAULĖTOJE FLORIDOJE reikalinga 
Amerikos kareiviai laisvalaikiu prak- namu šeimininkė. Gyventi oro vėsi- 
tikuoja aukšto laipiojimo ir mokosi namam name. Gali būti motina su 
telefono hnijy taisymo amato, kad vaikučiais. Rašyti apie save pride- 
grižę iš kariuomenes turėtu savo pro-1 dant nuotrauka: Ovner. 1521 Cesery 

fesiįą ir greit gautu darbą. | Terrace. Jacksonville. Fla. 32211.
r . , ------- ~ ~ e ---------------= j Galima skambinti. Tel. 904—743-4722.

EXPERIENCED MECHANICS 
For Mercedes Benz & Jaguar. Foreign 

car experience necessary.
A P PL Y :

CLASSIC CAR CENTER
1522 CHICAGO RD.. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
Tel. 754-8323

K. T RINGI S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
<324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI į LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archsr j 
Chicago, UI. 60632. Tai. YA 7-59W-

BEVERLY SHORES, IND.

KEISKITE PINIGĄ Į NAMUS

5 kamba- 
Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-Reai Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.

PARDUODAMAS' 
BIZNIO NAMAS. 

KRAUTUVĖ IR 3 BUTAI. 
Mainysiu i privatų namą ir pinigų dar 
pridėsiu, arba i farma ar senesnį namą.

3228 So. HALSTED ST. 
Telefonuoti 842-7707

PARDUODAMAS 3 miegamų, gerai 
izoliuotas visiems sezonams gyventi 
namas su 3 miegamais ir dideliu por- 
čium, netoli ežero. $28,000.

VALDŽIOS GARANTUOTAS namas 
prie ežero su 3 miegamais, 2 voniom, 
2 židiniais ir daug priedu. Įmokėti 
$10,000.

GERIAUSIAS PASIRINKIMAS di
delių kurortinių bei rezidencinių 
sklypų.

ANN CARLSON BROKERETTE 
BEArERLY SHORES. IND. 

Tel. 219—8724636

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

darbus , ir t. t.
SKAAIBINTI:

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

§ ra e s 
Brangenybės, L<!kr©džW, Dovancs I 

vise ms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO j 

Telet 434-4660

REAL ESTATE FOR SAL? I REAL ESTATE FOR SALE
Namai, žemė — Pardavimui ! Namai, Žemė — Pardavimui

-----------------------------------------------— 1------------------------- ------------ ----------- -

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

j Jis tik prieš kelias dienas buvo; 
^unąu.s atvežtas į ligoninę. į 
Skani Ui asi, kad jis neįpratęs [ 
’nvoje gulėti. 1 ikisi, kad gal 
greitu laiku galės vaikščioti.

R. Sniukas |

Tėvas nušovė 3 sūnus 
ir pats nusišovė

Thonilon, Ohio, kaimynai, 
jastebėję mažame namelyje 
vyrų lavonus, pašaukė policiją. 
Policijai prayeiius kvotą mista- 
ntstatyta.

į vyk d
Harvey Davis, 
Iriiį savo sūnus -
Gregg — 19 m., ir Gordon — 17 
metu. C

Įvykdęs žmogžudystes, pats 
nusišovė. Ketvirtasis jo sūnus 
liko gyvas, nes tarnauja Ame- 
"ikos kariuomenėj Vokietijoje. 
Vaikų motina mirė prieš kelis 
netus.

— Amerikos Legiono Nacio
nalinės konvencijos paradas 
bus pirmadieni, rugpiūčio 21 
dieną 10 vai. ryto Michigan gat
vėje, miesto centre. 9 vai. ryto 
Civic center plazojė bus Chica
gos miesto ir apylinkių niajore- 
čių konkursas. Rugpjūčio 22 
d. vidudienyje ten įvyks karuo
se žuvusiems paminklo atidary
mas.

— Frank Woidat, ilgametis 
biznierius Bridgeport o apylin
kėje, po sėkmingos operacijos 
sveiksta šv. Kryžiaus ligoninėje.

— Raimondas Bemolis iš 
Bridgeporto apylinkės išrinktas 
i All Stars jaunučių beisbolo, 
komandą aukštesnėje lygoje. 
Jis žaidžia Red Sox komandoje.!

— Bibliotekų darbuotojams 
kursas yra Įvedamas Chicago 
Southwest kolegijoje. Studentų 
registracija prasidės rugsėjo 
11 d. Informacijas teikia re
gistracijos raštinė, tel. 735-3000.

— Sol. Birutė Dapšienė, Los 
(Angeles, Calif., pakviesta dai
nuoti Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų S-gos baliuje spalio 7 
d. suvažiavimo proga Washing
ton, D. C.

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

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

TLĮ 'LAIIJJ w.i ■ ItfU U ■

DĖDĖS ŠERNO GYMIO BRUOŽAI'
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šėma 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 ji 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

* — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, AUGUST 18, 1972

M

Primarily inside pipe ^fitting, 
hydraulic & pneumatic 
troubleshooting of production, 
equipment. Both construction 
& service shop. Sonie welding, 
plumbing <& steam fitting re
quired. Applicant m u s t be 

: fully qualified & experienced 
■ journeyman. Second shift (3 

p. in. — 11 p. in.).
Apply mornings in person

Johnson & Johnson
4949 W. 65th STREET

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

i kratų vadovybė paskelbė ap
saugai nuo vagysčių ir pataria 
igraviruoti vertingesnius daik
tus bei mašinas atpažinimui bei 
apsaugai. Wardo 
gali pasiskolinti elektrinius įgra- 
vfraviino įrankius demokratų nd 4 vai. galima apžiūrėti. Po 4 vai. 
būstinėje, 3121 W. 71 St. Telef. i skambinti TO 3-0609. 
471-1300. Akciją remia sen. 
Frank D. Savickas, atst. Michael 
J. Madigan, (D-27) ir vietos po
licija, 
dalyvauja 
buose.

— Linda Pashkanis,.. gyv. 
West. Side apylinkėje,- papasa
kojo, kad ją praeitą pirmadie
nio naktį grįžtant iš darbo, prie 
pat jos namų užpuolė du jauni 
ginkluoti dideliais peiliais juo
dukai. Atėmė rankinuka, kuria-

— Aldona Martis organizuoja | me- buvę apie S10 pinigais, be 
socialines programas, pareng 
mus ir užsiėmimus Medic Home 
slaugymo centre, Beverly apy
linkėje.

— Kelly Aukšt. mokyklos 
Brighton Parko apyl. orienta
cijos ir susipažinimo klasės pra
sidės rugpjūčio 30 d. 9 vai. Rug
pjūčio mėnesi lietuvių vaikams 
tenka pasirinkti ir pasiruošti 
lituanistikos mokyklų darbams, 
kurie vyksta šeštadieniais, 
kyklos veikia veik visose 
viškose apylinkėse.

— Ed. Martinkus yra
wardo demokratų reprezentan
tas. šią savaitę to wardo demo- 33142.

Gintaro vasarvietėje ši sek
madieni 3 vai. šachmatų meis- 

j teris Povilas Tautvaiša duos si- 
I multana Union Pier vasaroto
jams. Visi prašomi dalyvauti.

\Pr).

L ——

6 KAMBARIŲ 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. 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.

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 metu. Įvai
raus dydžio butai. 63-eia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 
rių —■ -2 miegami, 
šildymas. Garažas, 
riai, naujai išdažyti, 
mento. — 24.500.

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai Įrengtas skie
pas. " Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. B9-ta 
ir Bell. S25,500. >

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

TEL. 436-7878

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. /t >

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

2 AUKŠTU 2 BUTU mūras, platus 
lotas. Garažas. Arti musu. S22.000.

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

TVARKINGAS 10 kambariu mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $519.500.

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marauette Parka. $10.000.

2 BUTU beveik naujas mūras. 2 au- 
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
oriso. $37500.

10 BUTU MŪRAS, anie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. S73.500.

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

Cicero Lietuvių Medžiotojų 
- žuklautojų Klubas kviečia vi
sus medžiotojus, žūklautojus ir 

. , . į iu draugus i klubo pikniką, ku-Flondoie siūlo darba vedusiu-1’ : . , V ‘. , . . v. tris įvvks si sekmadieni, rugpm-jų pora, aba, gerom ir pairau- ,jo d k]ub() at jc _ šaudvk; 
khom salvgom. Duoda ir bu-', .‘ ~ ° i loję,ta. Rašvti Lithuanian Ameri-i '. , . . , ,* Z-J r-1 1 oa-Ė XT vtr ' Lkls randasi apie 1 vai. lo can Citizens Club. 3oo5 N. W.t . v. . ., ... . , Imin. važiavimo nuo Chicagos,34th Street, Miami, Florida o ., . . .|2 blokai i šiaurę nuo 1/3-cio ke- 

‘ l'lio ant Deep Lake Road. Rasti 
------ '■ labai lengva. Reikia važiuoti 3- 

State arba Eden greitkeliu link 
Milwaukees iki 173-čio kelio. 
173-čiu keliu važiuoti i vakarus 
apie 7 mylias iki Deep Lake 
Rd., kuri privažiavus pasukti į 
šiaurę. Prie antro ūkio dešinė
je pusėje bus ženklai, nurodą 
pikniko vietą.

Svečiai, nenorintieji vairuoti 
automobilių, gali važioti auto
busu. Autobusas išvažiuos iš 
Marquette Parko nuo Paramos 
krautuvės (kampas Maplewood 
ir 69 St.) 10 vai. ryto. Iš Cicero 
išvažiuos 11 vai. ryto nuo aikš
tės prie Šv. Antano banko (15 
St. ir 49 Ct). Tuo pat autobu
su bus galima grįžti Į tas pat 

• vietas namo. Jis išvažiuos iš 
pikniko apie 7-8 vąL. vak.

Be normalių 'jiikniko įvairu
mų bus prizinis ir pramogi
nis šaudymas iš medžioklinių 
(Trap) ir kitokių šautuvų. Ge
roje suaugusių priežiūroje bus 
pravestas šaudymas vaikams. 
Mėgėjai šio sporto išnaudokite 
šią progą išmėginti savo jėgoms 
ir pasiruošti sekančiam me
džioklės sezonui. (Pr).

Motociklas su nuosavu oro vėdintuvu? Nebūtinai. Tai tik misteris 
Mason Lange važiuodamas į darba pasiima iš namu vėdintuvą, kad 

darbovietėje nebūty per šilta.
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Į A. T V E R A S 
Į LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 59th STREET 

Tel.: Republic 7-1941
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I
A. & U INSURANCE & REALTY į

A. LAURAITIS
I INCOME TAX

4645 So. ASKLAND AVE.
. LA M775
{ (Cnrrency Exchange įstaigoj) 

PigO* automobniy draudimai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

/ HOMEIN'SURANCE.4
Call: Frank Zapolis 
32M’/2 W. 95th St. 

GA 4-8654

A. G. AUTO R£3UiLDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžininga* 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai 

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, si y.

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-condjtioning. 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 — ™ūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažvtoio darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELE AKUS. TEL. 238-8656

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS




