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BELGRADAS. — Jugoslavijos prezidentas Tito pasakė kal
bą Rijekos laivų dirbtuvių darbininkams. Jis puolė darbininkų 
klasės priešus, nacionalistus, kurių daugiausia būna inteligentų, 
smulkių buržujų klasėje. Jis Įspėjo ir komunistų partiją, kurią 
teks išvalyti nuo visokių pelno gaudytojų ir privilegijų medžiotojų. 
Tito pabrėžė, kad kalėjimas laukia visų tų, kurie užsispyrę veiks 
prieš valstybę, prieš jos žmonių vieningumą.

įPrezidentas Tito nemaža kal
bos dalį skyrė naujiems turtuo
liams, kurie pradėjo dygti Ju
goslavijos ekonominėje laisvėje. 
Net tarp komunistų yra labai 
turtingų žmonių, kurie susikro
vė milijonus dinarų. Tiek jie ne
galėjo uždirbti. Jų turtas yra 
kitų žmonių išnaudojimo rezul
tatas, pareiškė Tito.

“Aš nieko neturiu prieš tokius, 
kurie pasistato namą ar nedidelį 
namelį atostogoms, jei jie dirba 
sąžiningai. Tačiau yra tokių 
žmonių, kurie statosi namus ir 
vilas keliose Jugoslav!jose vieto
se. Mes turime ištirti, iš kur at
sirado tie turtai ir kas priklau
so tiems žmonėms, o kas — ne
priklauso. žmonės, kurie laiko 
pinigus užsienio bankuose, ap
gaudinėja jugoslavų visuomenę 
ir daro negarbę mūsų sistemai, 
pareiškė Tito.

“Jiems ne vieta komunistų ly
goje ir jiems būtų geriau, jei jie 
patys iš jos išeitų. Jei jie neiš-

NEW DELHI. — Bengalijos 
premjeras Rahman rugsėjo 16 
atvyksta i Indiją pasitarti su 
premjere Gandhi. Bengalijoje 
Kinijos komunizmo šalininkai vis 
daugiau sėja neapykantos sėklų 
Indijai. Jai metami Įvairūs kal
tinimai: išnaudojimas, bengalų 
žaliavų supirkinėjimas pasieny
je. Premjeras Rahman turės ap
tarti ir Pakistano belaisvių ati
davimo klausimą.

TOKIJO. — Japonijos impera
torius Hirohito pareiškė, kad jis 
norėtų aplankyti Ameriką. Prezi
dentas Nixonas j Į pakartotinai 
pakvietęs Į Ameriką Havajuose, 
kur prezidentas tarėsi su prem- j 
j erų Tanaka.

Mūšio pertrauka Vietname. Vienas tankistas Lydi viršuje, o jo draugas išnaudoja progą išsi
virti pietums.

t

WASHINGTON AS. — Baltieji Rūmai paskelbė, kad prezi
dento patarėjas Henry Kissinger šį penktadienį išskrenda Į Muen- 
cheną, Vakarų Vokietiją. Jis čia susitiks su kancleriu Brandtu 
ir užsienio reikalų ministeriu Scheel. Kissingeris numatąs susi
tikti ir su V. Vokietijos opozicijos vadais Rainer Barzel ir Franz

: Joseph Strauss. Po šių pasitarimų Kissinger skris iš Bonos Į 
WASHINGTONAS. — Septy- Maskvą, kur praleis keturias dienas. Numatomi'jo susitikjmai su 

niolikos valstybių delegatai at
metė Amerikos ir Kanados pasiū
lymą surašyti naują tarptautinę

eis, mes būsime priversti patys sutartį prieš oro piratus. Sovie- 
juos išmesti”, pagrasiijo^Ti|». ir kiti aiškino, kad naujos su- 
Kalbėdamas _ ą^^ spęĮiojimus,. įtarties nereikia, užtenka-, tik = sū- 
kad Jugoslavija po jo mirties pa- stiprinti iki šiol pasirašytas ci- 
teks į krizę, Tito paklausė: Ką vilinės aviacijos sutartis.
aš veikiau visus tuos metus? 
Kaip gali sistema sugriūti išėjus 
vienam žmogui? Jei taip būtų, 
tai reikštų, kad aš nieko nenuvei
kiau, nieko nepasiekiau”.

Tito ragino savo kalboje vi
sus buvusius partizanus kovoti 
už Jugoslavijos vienybę, 
nacionalizmo apraiškas, 
liaudies priešus.

prieš 
prieš

Nauja kunigo 
Berrigan bausmė
HARRISBURG. — Federali

nis teismas nubaudė kunigą Phil
ip Berrigan dviem metais kalė
jimo už laiškų siuntinėjimą iš 
Lewisburgo kalėjimo. Kiti kal
tinimai jam:: planas pagrobti 
prezidento patarėją Kissingerį, 
sąmokslas susprogdinti senato 
rūmus, buvo teismo atmesti, kaip 
nepakankamai įrodyti.

Kunigo Berringen draugė se
selė McAlister gavo metus kalė
jimo už laiškų į kalėjimą šmu- 
geliavimą.

Berringan jau atlieka anksčiau 
gautą bausmę — 6 metus už ka
rinės tarnybos įstaigos dokumen
tų sunaikinimą, trejis metus jis 
jau atsėdėjo.

BUENOS AIRES. — Argenti
noje buvo pagrobtas olandas pra
monininkas Van de Panne, vieti
nės Philips bendrovės direkto
rius. Dar nežinia, ar ji pagrobė 
politiniai teroristai ar paprasti 
banditai, reikalaudami už palei
dimą atlyginimo.

DETROITAS. — GM automo
bilių bendrovė paskelbė, kad ji 
pagamino ir bando naują Cadil
lac modelį — mažą liuksusini au
tomobilį.

TEL AVIVAS. — Gazos mies
to arabas meras vos išvengė mir
ties, kai arabai jį puolė revolve
riais ir granatomis. Jis kaltina
mas kolaboravimu su izraelitais.

ČIKAGA. — Jauna moteris, 
suimta už netvarakingą elgesį, 
sukėlė kalėjime gaisrą, kuriame 
ji pati ir žuvo. Kalėjimui pada
ryta nuostolių..

partijos šefu Brežnevu, premjeru Kosyginu ir užsienio reikalų 
ministeriu Gromyko.

Spaudos sekretorius Ziegleris, 
pranešdamas apie-šias keliones, 
pridėjo, kad su sovietų vadais 
bus kalbama ir apie Vietnamo 
konfliktą. Iš to korespondentai 
pasidarė išvadą, kad Kissingeris 
bandys ištirti, ką sovietų vadai 
galėtų padaryti tam karui už
baigti ir ar jie būtų pasiruošę 
padaryti Hanojui spaudimą, kad 
tas derybose padarytų nuolaidų.

Kai kurie korespondentai pri
kišo Ziegleriui, kad ši kelionė 
yra atsakymas į demokratų vadų 
kritiką, jog prezidentas nedaro 
nieko rimto, kad pasibaigtų Viet
namo karas. Ziegleris paneigė, 
kad svarbiausias šios kelionės 
tikslas bus kalbėti apie Vietna
mą. Yra ir kitų labai svarbių 
klausimų. Be to, Amerikos pre
zidento ir sovietų vadų derybo
se buvo nutarta tęsti tamprius 
kontaktus. Kissingerio vizitas 
buvo suplanuotas tik prieš dvi 
savaites.

Apie numatomą Kissingerio 
vizitą trumpai pranešė ir Tass 
— sovietu žinių agentūra.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

MUENCHENAS. — Visą pasauli sukrėtė Įvykiai Muenchene, 
kur grupė fanatikų arabų įsibrovė Į Izraelio namus Olimpiniame 
kaime. Vakar Olimpiniame stadijone Įvyko gedulingos pamaldos 
už žuvusius 11 izraelitų sportininkų. Stadijone. pilname žmonių, 
buvo V. Vokietijos prezidentas Heinemanas, kancleris Brandt, už
sienio reikalų ministeris Scheel ir kiti vyriausybės nariai. Tarp 
juodų gedulo rūbų aiškiai raudonavo kardinolo Julius Doepner, 
Muencheno arkivyskupo, skrybėlė. Vienuolika kėdžių sportininkų 
tarpe buvo paliktos tuščios. Muecheno Filharmonijos orkestras 
grojo Beethoveno Heroišką simfoniją.

KAIRAS. — Palestiniečių ara
bų organizacija, pasivadinusi 
Juodojo Rugsėjo vairiu. Egipto 
sostinėje prisiėmė sau Muenche
no Olimpinio kaimo puolimo at
sakomybę. Užsienio žurnalis
tams Kaire buvo išdalintas pa
reiškimas apie “Muencheno Ope
raciją”. Revoliucinės jėgos” 
okupavusios Izraelio sportininkų 
namą Muenchene. Pareiškimas 
buvo paskleistas dar prieš susi-

Henry Kissinger

Karas turėtu
C

baigtis šiemet
PEKINAS. — Reuterio agen

tūra iš Kinijos praneša, kad šiau
rės Vietnamo vadai kalba, jog 
Vietnamo karas pasibaigs prieš 
Amerikos rinkimus ar tuoj po jų 
diplomatai, kurie kalbėjo su Ha
nojaus vadais, praneša apie jų 
optimizmą, kad karas baigsis 
šiais metais.

Tą pačią žinią pakartojo bu
vęs Kambodijos valdovas, prin
cas Sihanoukas. Jam šią nuomo
nę apie karo pabaigą pareiškęs 
Kinijos premjeras Chou En Lai.

♦ Vakar po iškilmingų pamal
dų Olimpiados stadijone, Muen
chene vėl prasidėjo sportinės 
varžybos. Tarptautinis Olimpi
nis komit etas nutarė, kad negali
ma leisti grupei fanatikų suar
dyti Olimpiados, kuri yra tarp
tautinio kooperavimo simbolis.

JAV senatas vakar priėmė 
rezoliuciją, pasisakančią prieš 
tarptautinį terorą. Rezoliucijoje 
smerkiamos tokios valstybės, 
kurios slepia, globoja, remia ir 
palaiko teroristų organizacijas.

♦ Sprogimas tuščiame auto
mobilyje Portadown, šiaurinėje 
Airijoje, užmušė pravažiuojantį 
žmogų.

Islandijos prezidentas Eld- 
jam priėmė šachmatininkus Fi- 
scherį ir Spasskį. Visi labai nu
stebo, kai Fisch eris, kuris visa
da vėluojasi į šachmatų parti
jas, pas prezidentą atėjo 10 min. 
prieš nustatytą laiką.

♦ Pietinių Gubernatorių Kon
ferencijoje pirmininku buvo iš
rinktas Alabamos gubernatorius 
George Wallace, kuris atvyko Į 
posėdžius su invalido vežimėliu.

♦ šį penktadienį oficialiai bus 
atidarytas Tautinis Parkas “In
diana Dunes”. Tai 10,400 akrų 
plotas prie Michigano ežero, tarp 
Gary ir Michigan City. Vidaus 
sekretorius Rogers Morton da
lyvaus atidarymo ceremonijose. 
Parkas turi 13.5 mylių ilgumo 
ežero pakraštį.

♦ Buvęs aldermanas Fred 
Hubbard vakar buvo atvežtas Į 
Čikagą. Jo laukia teismas už 
100,000 dol. išeikvojimą. Polici
ja jį gaudė 15 mėnesių ir surado 
Kalifornijoje, lošiantį pokerį.

-♦ Televizijos komedijanto 
Johnny Carson skyrybos Įsiga
liojo antradienį. Jo buvusi žmo
na Joanne gavo 200,000 dol. pi
nigais ir pasiėmė meno paveiks
lų 200.000 dol. vertės. Be to, ji 
kas met, jei neištekės vėl, gaus 
po 100,000 dol. alimentų.

Pravda paneigia 
kinų prasimanymus

MASKVA. — : 
apkaltino Kiniją, kad ji iškrai
po Lin Plao sąmokslo faktus ir , . ,,....
skleidžia gandus, kad ir Sovietu I V?"1 grupių hk-
Sąjunga buvo įvelta į Lin Pao vldavimo Jordane. Toje grupėje 
aferą. Straipsnis sako, kad ir e_sama aP’e 200 jaunų arabų, ku- 
šiuo metu Kiniioip vvksta ifpmn-i tikslas keršyti Jordano vy

si, karaliui Husseinui ir 
visiems Izraelio draugams. G.ru- 
pė pabandė nesėkmingai nužu
dyti Jordano-ambasadorių Lort . 
done. Ji suruošė sabotažo Veiks
mus V. Vokietijos fabrike, ku
ris gamina elektros generatorius 

aukšto Kremliaus pareigūno, vi-. Izraelio aviacijai. Ta pati grupė 
sada naudojančio “Aleksandro-Į 
vo 
mu, kad Kremlius šiuo metu ne- ■ šovė Egipte Jordano premjerą 
sitiki pagerinti santykių su Kini- Wasfi Tai. Grupei nepavyko iš- 
ja.

Praėjusią savaitę Brežnevas nes pagrobtas Belgijos keleivi- 
važinėjo netoli Kinijos sienos. 
Jis buvo susitikęs su kariuome
nės vadu Novosibirske. Buvo tar
tasi kariniais ir žemės ūkio klau
simais.

Kinijos spaudoje jau kelis 
kart pasirodė užuominų, kad Lin |

Sovietų Pravda gaudymą aerodrome.
Juodasis Rugsėjis” Įsisteigė

Antradieno naktį vokiečių po
licija nutarė pasiūlyti arabams, 
kurie buvo užėmę Izraelio spor
tininkų miegamuosius, lėktuvą 
skridimui į Tunisą. Arabai at
metė kitus vokiečių pasiūlymus: 
vokiečius Įkaitus, nevaržomą iš
važiavimą, didelę sumą pinigų. 
Izraeliui atsisakius paleisti ara
bus kalinius, ko reikalavo tero
ristai, vokiečiams nebeliko nie
ko kito, kaip tik pabandyti jėga 
išvaduoti žydus Įkaitus. Į Fuer- 
stenfeldbrook karinį aerodromą 
8 arabai ir jų suraišioti Įkaitai 
— 9 žydai (du buvo nušauki ara
bam užėmus Olimpinio kaimo Iz
raelio būstinę) buvo susodinti i 
helikopterius ir nuskraidinti i 
aerodromą, 20 m. nuo Muenche- 
no. Ten jau laukė didelis Luft
hansa keleivinis lėktuvas.

šiuo metu Kinijoje vyksta Įtemp- j .ų T* 
tos grumtynės tarp vadų. Nors i ri.aysjr^)e.
Kinija ir skelbia vieningumą sa
vo viduj e, tačiau .įvairių tenden
cy ų grupės kovoja dėl pirmeny
bės.

Šis straipsnis, pasirašytas

susprogdino Trieste, Italijoj, ži- 
slapyvardį, laikomas įrody--balo valyklos įrengimus. Ji nu-

vežti iš Izraelio arabų kalinių,

nis lėktuvas Tel Avivo aerodro
me buvo pultas Izraelio karių, 
persirengusių lėktuvo mecahnikų 
uniformomis ir visi keleiviai bu
vo išvaduoti.

Nors arabų vyriausybės ofici- 
j aliai ir neremia Juodojo Rugsėjo 

Piao, buvęs artimiausias Mao, grupės, ji randa daug pritarėjų 
Tse Tungo bendradarbis ir jo nacionalistų arabų eilėse. Kai 
Įpėdinis, ruošdamas savo per- kurie arabai sako, kad grupė su-
Tse Tungo bendradarbis ir jo nacionalistų arabų eilėse. Kai 
..........  “ ■ . kurie arabai sako, kad grupė su- 
versmą prieš Mao, bendradarbia daryta iš Al Fatah savanorių, 
vo su -Maskva. Pravda vadina kurie naudojasi tos pagrindinės 
tas užuominas absurdu, prasi-, palestiniečių organizacijos lėšo-
manymais ir melu. mis ir ryšių priemonėmis.

Libano radijas nieko neprane
šė apie Muencheno Įvykius, kitų 
arabų valstybių radijai paskelbė 
tik faktus be jokių komentarų. 
Libane Palestinos Išlaisvinimo 
organizacija paneigė bet kuriuos 
ryšius su partizanais Muenchene.

Arabams išlipus iš helikopte
rių Į juos ugnį atidarė Muenche
no policijos pareigūnai. Įvyko 
šusišatidymas. Arabas, kuris 
saugojo.... Įkaitus helikopteryje, 

"susprogdino granatą, kilo gais
ras. kuriame visi Įkaitai ir pats 
arabas žuvo. Susišaudyme žuvo 
ir vienas vokietis policininkas, 
vienas pilotas buvo sužeistas.

Rezultate Muenchene žuvo 16 
asmenų: 11 izraelitų, 4 arabai 
teroristai, ir vienas vokietis po
licininkas, trys arabai buvo su
imti sužeisti, žuvusių tarpe 
buvo David Berger, Amerikos ir 
Izraelio pilietis, emigravęs Į Iz
raelį prieš dvejis metus iš Cle- 
velando. Kitas izraelitas sporti
ninkas atvyko iš Sovietų Sąjun
gos prieš tris mėnesius.

Izraelio komanda šiandien ža
da grįžti namo. Olimpiadoje Iz
raelio sportininkai nieko nelai
mėjo. Geriausiai pasirodė 100 
metrų bėgikė Ester Shahmorov, 
patekusi Į pusfinalius. Koman
dą sudarė 18 sportininkų ir jų 
vadovų: sunkumų kilnojimo, im
tynių šaudymo ir fechtavimo ša
kose. Trys izraelitai buvo Kie- 
lyje — jachtos Įgula.

Išdavė svarbu

Karas P. Vietname
SAIGON AS. — Praėjus tro

pikų audrai Elsie, Amerikos lėk
tuvai vėl padidino puolimus Š.
Vietname. Buvo sudaužytos prie; Organizacija neturinti jokių san- 
Hanojaus esančios dvi radaro tykių su Juodojo Rugsėjo grupe.Hanojaus esančios dvi radaro 
stotys ir trys tiltai tarp Hano
jaus ir Kinijos sienos.

Nauji puolimai komunistų bu
vo pradėti Pietų Vietnamo vidu
rio aukštumose. Čia pietiečiai at
mušė komunistų atakas prie' 
Pleiku ir Kontum miestų. Didie
ji B-52 bombonešiai irgi puolė 
komunistų pozicijas 12 mylių 
nuo Pleiku.

Saigono vyriausybė paskelbė, 
kad karinis teismas neužilgo 
svarstys gen. Vu Van Giai bylą. 
Jis kaltinamas pabėgimu iš 
Quang Tri miesto balandžio mėn. 
Generolas tada vadovavo Trečia
jai divizijai, kuri gynė šiaurinę 
provinciją. Palikęs savo- dali
nius, generolas pabėgo iš mūšio 
lauko ir atidavė be didesnių ko
vų Quang Tri miestą, kurio iš 
priešo atsiimti iki šiol nepavyko, 
šiuo metu generolas yra nami
niam arešte.

, sen. McGovernui
LOS ANGELES. — Senatorius 

Edward Kennedy, nors ir nesu
tiko būti kandidatu į viceprezi
dentus, visom jėgom padeda 
sen. McGovernui jo rinkiminėje 
kampanijoje. Ateinančią savai
tę sen. Kennedy važinės su sen. 
McGovernu po Ameriką. Jiedu 
žada pasakyti kalbas Čikagoje. 
Milwaukee, Clevelande, I’ittsbur- 
ge, Buffalo, Albany. New Yorke. 
Philadelphijoje ir Bostone.

Demokratų strategai nuspren
dė, kad būtinai reikia sustiprin
ti McGovemo sekėjų gretas Illi
nois. Wisconsin©, New Yorko ir t i iki dabar, kada Paragvajaus 
New Jersey valstijose. Jei jis jų 
nelaimės, tai prezidentu netaps. į Amerikos teismui.

narkotikų pirklį
WASHINGTOXAS. — Iš Pa

ragvajaus Į Amerika buvo atvež
tas, Paragvajaus išduotas, svar
bus narkotiku pirklys Auguste 
Joseph Birord. kuris bus Ameri
koje teisiamas už narkotiku, ypa
tingai. heroino platinimą Ame
rikoje.

Picord per <avo agentus yra 
išplatinęs Amerikoje heroino už 
2 bilijonus doleriu. Per penke
rius metus Ricord. 61 metu kor
sikietis, važinėjęs su Argentinos 
pasu, Įvežė i Amerika tarp 3 ir 6 
tonu heroino, beveik pusę viso 
Amerikoje sunaudojamo heroi
no. Jis buvo suimtas Paragva
juje 1971 m. kovo mėn. Kalėji
me jis ištaigingai gyveno ir jo 
advokatams pavyko byla nutęs-

nutarė j j išduoti



JUOZAS ŠMOTELIS

ATSLMINLMŲ NUOTRUPOS
ją (Žilvitytę (vėliau ištekėju
sią už kump. Vanagaičio) ir 
Petrą Martinkaitį. Žilvitytė 
Naujienose išbuvo dvejetą ar 
trejetą metų, ir buvo labai ge
ra darbininkė — linotipistė. 
Vėliau Naujienos priėmė 
daugiau darbininkų: Mike 
ge. Klevą ir kitus.

Patys spaustuvės namai
buvo Naujienų nuosavybė, už 
juos mokėjom nuomą, 
šioji Ilgaudo spaustuvė 
pakako savaitraščio
nimui. bet dienraščiui 
per ankšta. Pirmosiose patal
pose išbuvome nepilnus viene
rius metus.

Antneii Naujienų b-vės na
mai buvo kitoje gatvės pusėje,

į šiaurvakariniame 19-tos ir 
ulalsted gatvių sankryžos kam 
pe. 1X10 So. Halsted. Šias pa

talpas taip pat nuomavome, ir 
pose išbuvome porą metų. Bet 
į ir čia pasidarė per ankšta.

Dabartinius Naujienų b-vės 
(1739 S. Hals- 
namų pirkimo 
Buvome sura- 
ir didesnį na-

JUOZAS ŠMOTELIS

ir

ne-

Buvu- 
gal ir 

spausdi- 
buvo

.VAI J IENŲ STEIGIMO
METAI

už spaustuvę sumokė

n ai nūs perkant 
led), aš buvau 
komiteto nariu, 
dę daug geresnį
mą už dabartinį, bet tuo laiku 
Naujienų šėrininkų tarpe bu-

mes galėsimu kur|.uųmą 
pasirinkti pųidyhfoi* 
tie įsitikiii0i kąd j<»<’O3 
liucijos nejvj'ld^i, skubėjome 
pi rk ti na mus.' ? llilHMrktąš ( 
statas buvo f ;įabair ap|ęisd»fH; 
mes už jį sumokėjome apie 
51AK) dolerių. Atremontavus

grįžus tSetųvon, Ą.
likxi

Savo

Motiqai 
Ž\nu>atas

pradėję leisti 
zirnuLkį Gyvenimas”;

nustoju jį leisti, 
žitrnak) leidimą ir redagavi- 
mę perėmė Žymontas, ir leido

buvo ne tik erdvu, bet turėjo- jį dar ajlie trejus metus. *‘51 u- 
buvo spausdi-

gyvenu pas 
laiku lietuviai

sų gyvenimas'
. . namas Naujienose.
presas anksčiau! Keniėžains-.rišvykus 

“Kataliką”, priklau von, dr. ŽympiUas vedė
siusi brolių Tananevičių ban-, kutiiliu Idiku žymontai gyve- 

bankru-'no prie 72 ir Canų>bell gatvių. 
Naujienos .pereniė presą Į Jo žmoną j^d^iaje sirgo di- 

$1,700.00 (naujas presas dybęs’ juani ja, kėliau
š 4,000 do»-). 1 Te-1 pateko į ligoninę. Tolimesnio 

naudotas; jos likimo nežinau. Pats Žy- 
i montas palaidotas Lietuvių

nie ir nuomininkų.
Dabartinis didysis Naujienų 

Goss firmos | 
spausdino

kui. Kai 
tavo 
už
kainavo 
sas 
tik

Lietu-
Pas-

nervais,
virš 

buvo apynaujis 
apie metus.

Tai buvo 191 1 metais. Patys 
pirmieji Naujienų bendrove s 
namai buvo 1841 So. Halsted 
St., Čikagoje. Anksčiau ten 
1 uvo Jono Ilgaudo spaustuvė. 
Kiek
jom. tikros sumos nebepame- 
nu, gal apie 5,(XM).00 dolerių, 
bet už gerą spaustuvės vardą karštagalviu, ku-
primokėjom dar /00. Deja, to He man(, kad už keHų savai. 
gero vardo neradom. ;.iu ivvkrfianti revoliucija, dar-j

Iš Ilgaudo perėmėm ir abu bininkai Čikagoje perimsiąi 
jo turimus darbininkus: Lili- valdžią į savo rankas, ir tada

JULIJA ŽYMANTIENĖ-ŽEMAITĖ

Kristiįono Donelaičio Aukštesniosios Lituanistinės Mokyklos dalis mokiniy išpildo programą pavasario šventės 
metu. Aukštesnioji Mokykla 1972-73 mokslo metus pradeda š. m. rugsėjo mėn. 9 d. Francis M. McKay mokyklos 
patalpose £901 So. Fairfield Avė., Chicagoje. Mokiniy registraciją vyks nuo 9:00 vai, ryto iki 1:00 vai. po pietą.

Nuotrauka V. Noreikos

1

Pranė ir Andrius Kemėžai gyveno Naujienų name. Jy bu
tas buvo antrame namo aukšte, užpakalyje. Kartu su Ke- 
mėžais gyveno ir dantistas Antanas Žymantas, o kai Ame
rikon atvažiavo Julija Žymantienė - Žemaitė, tai ir ji ap
sigyveno tame pačiame bute. Kemėžams išvažiavus j ne
priklausomą Lietuvą, tame bute liko gyventi Žemaitė su 
savo sūnumi, kol ir ji išvažiavo j Lietuvą. Paveiksle sėdi 
Žemaitė ir Kemėžięnė, o stovi Andrius - Kemėža. Kemė
žai, prieš išvažiuodami iš Amerikos, paveikslą dovanojo 

savo draugui Valiui Baronui.

RAŠYTOJA ŽEMAITĖ

tuose
Pu- 
tuo

Antrajame Naujienų pasta
to aukšte savo ofisus turėjo 
dr. Montvidas ir dr. Kliauga. 
To aukšto užpakalinėje (ryti
nėje pusėje) buvo butas, ku
riame gyveno Pranė ir And
rius Kemėžai (dabar 
kambariuose dirba red. 
žauska.s). Pas Kemėžus 
laiku gyveno ir rašytojos
maitos sūnus Antanas Žymon- 
tas. žymontas tada ėjo desti- 
terijos mokslus. Žemaitė, at
vykusi Amerikon, apsigyveno 
pas savo sū.nų, tikriau pas Ke
mėžus, ir čia išgyveno apie 2 
metus, kol grįžo atgal į Lietu
vą. Žemaitė retkarčiais 
jienoms parašydavo 
korespondencijas, 
liūs. Dalyvaudavo
sueigose, būdavo visų 
ma. bet nedaug terašė.

Kai žymontas baigė 
leriją, aš jam buvau 
ofisą taij) pat antrame
tame pat kambaryje, kur 
liau dirbo inž. K. Augu 
Buvau įrengęs stalčius, stalą 
mašinoms pastatyti, o daktarų 
laukiamasis buvo bendras.

Nau- 
ž i nu tęs, 

straipsne- 
ivairiose 

gerbia-

Tautinėse Kapinėse.
Čikagoje savo laiku gyveno 

savamokslis lietuvis skulpto
rius J. L'ndoras. Kurį laiką jis 
lankė Čikagos Meno Institutą, 
bet nebaigė. Žemaitei čia Či
kagoje gyvenant, jis buvo pa
daręs rašytojos bareljefą, ir 
nuliejęs gal 20 kopijų. Vieną 
kopiją, kuri dabar yra mano 
bute, man buvo 
pats žemaitės sūnus 
tas. Sykį L'ndoras, 
dvasinės lygsvaros, 
Meno Institutą fe 
nardo da 
“Madona” nusišovė
— jam nesisekė, o lietuviai ne-Į 
įvertino jo talento. Undoras 
buvo nevedęs, apie 30 metų! 
amžiaus. Tai Įvyko apie 1924 
metus.

dovanojes 
Žymon- 
netekes 
nuėjo į

ir prie Leo- 
Vijjci paveikslo 

Priežastis

dentis- 
į rengęs 
aukšte, 

vė-

PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė del bet kokiu 
jūsų namo pagerinimą duoda paskolas nuo $500.00 ir daug:au tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiu 
reikalu? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

Philomena D. Pakel, President

TEL.: GR 6-7575

Chicago Savings
and Loan Association

YOUR SAVINGS \’

PER ANNUM PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

two Year Maturity

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

.Minimum SUIMK)

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės i:

m n t> PS: Mon. 17 P M to ft P. M., Tuei. 9 to 4, Thurs. * Frl. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

KR. DONELAIČIO AUKŠT. LIT. MQKYKLA
ŽENGIA Į NAUJUS MOKSLO METUS .

Kristijono Donelaičio Aukš-j Visi mokiniai gavusieji patai- 
tesnioji Lituanistikos mokykla sas, turi registracijos dieną, rug- 
1972-73 mokslo metus pradeda sėjo mėn. 9 d. atvykti Į mokyk- 
š. m. rugsėjo mėn. 9 d. Francis lą ir nuo 10 vai. ryto laikyti pa- 
M. McKay valstybinės mokyk- taisų egzaminus. Mokinių va
los patalpose, 6901 So. Fairfield Į saros darbai bus patikrinti rug

sėjo mėn. 16 d. pamokų metų. ’

Registracijos metu bus gali
ma įsigyti reikiamus vadovė
lius.

Ave., Chicago, Ill. nuo 9 vai. 
ryto iki 1 vai. po pietų mokinių 
registracija.

1972-73 m. m. veiks V-ji, 
Vl-ji, VII-ji ir VHI-ji aukštes
niosios klasės.

Tėvų Komiteto nutarirpu yįsj 
tėvai prašomi registracijos die
ną įmokėti bent pusę niokslapL 
nigių nuo kiekvieno vaiko.

Reguliarios pamokos mokyk
loje prasidės rugsėjo mėn. 16 d. 
9 vai. ryto.

Dėl smulkesnių informacijų 
aukštesniosios mokyklos reika
lais prašome kreiptis pas moki. 
Danutę Bindokienę, telefonu 
925-3850.

Mokyklos vadovybė

I V-taĮa aukštesniosios mo- 
kyklos klasę priimami mokiniai 
išėję L. B. nustatytą žemesnio
sios mokyklos programą ir pris
tatę baigimo pažymėjimą arba 
išlaikę įstojamuosius egzami
nus. Egzaminai bus rugsėjo 
mėn. 9 d. Francis M. McKay 
mokykloje 10 vai. ryto. Moki
niams, kurie yra baigę K. Done
laičio Žemesniąją Mokyklą, is- 
stojamųjų egzaminų Į V-tąją 
klase laikyti nereikės. ■ ■ . ;

NAUJIENOS AUGA
Vėliau, Didžiajam Karui 

pasibaigus ir Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, Naujie
nų biznis pasidarė labai pla
tus. Prasidėjo pinigų siunti
mas. laivakorčių pirkimas, 
reikėjo prisamdyti darbininkų1 
dusyk daugiau, prireikė dau-' 
giau vietos. Išgriovėm buvu
sias daktarų, ofisų sienas ir, 
taip padidinome ^patalpas.

Daug žmonių pradėjo va-! 
žinoti Lietuvon L.lvieni grižo 
galutinai, kiti važiavo pasi
svečiuoti. Dar kiti skubėjo at-j 
sikviesti Lietuvoje likusius gi-į 
mines, žmonės kreipdavosi i 
Naujienas, ir Naujienos jiems 
patarnaudavo. Prasidėjo pini-' 
gų siuntimas. Karui pasibai-! 
gus ir litų dar neįvedus, kai 
Lietuvoje dar tebekursavo vo
kiškos markės, amerikiečiai 
lietuviai vien per Naujienas 
išsiųsdavo apie vieną milijo
ną dolerių per metus. O tokių 
pinigų persiuntimo biurų čo- 
kagoje buvo ir daugiau. Bet
Naujienos turėjo kuo pasigar
sinti. ir visuomenė Naujieno
mis pasitikėjo. Ilgainiui Nau
jienos įvedė pinigų persiunti
mą telegramomis: už 50 centų 
galėjai pasiųsti bet kokią su
mą pinigų, kuomet kiti už lokį 
persiuntimą imdavo 5 dole
rius. Tuomi inesėgr išugdėme 
biznį.

Draugo spaustuvė tuo taiku 
buvo daug mažesnė. Pagal 
pašlo maišų skaičių spren
džiant, Draugo cirkuliacija 
buvo perpus mažesnė. Naujie
nų spausdindavrtrii apie 10.- 
000 egzemplioriuj o vienu me
lu Naujienos išeidavo net ir 
sekina dieniais.

(Bus daugiau)

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
' J. B. KONČIAUS knyga 

ATSIMINIMAI iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai 54,00, minkšti — $3.00,

įdoini knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 
dovaną globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tiem ties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

šią 
tas

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Good intentions never saved a penny.

It takes a commitment to save money. To 
yocr family, to the future. And maybe to 
yo®1 country. Good intentions just aren’t

That’s why the Payroll Savings Plan 
Turks so well. It’s a way of saying “I’m 
committed.’*

And it’s almost effortless. AH you do is 
ffign sp occc, where you work. Then the 
amount you specify is automatically set 
aside froa. your check each payday and 
put into U.S. Savings Bonds. You have 
automatic saving power.

After all, it’s hard to spend money you 
don’t touch.

Oh, you’ll touch it someday. For that 
house, or dream vacation, or foe your 
kids’ college education.

And now there’s a bonus interest 
rate on all U. S. Savings Bonds—for E 
Bonds, 5fa% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra Yi%, payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970 . . . with * compa
rable improvement for all older Bonds.

So think it over. The Payroll Savings 
Plan. It’s a small effort, but it’s a big 
commitment. For-you and your country.

Boftefe If km, destroyed,
w Rphee cMsn. Whes needed, they can 
cashed at yow* bark. Tax may be deferred 
wkJ wdemptioe. And alarayi remember, 
Brmda see a pwd *xy mre.

Take stock in America*

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608

Dabar vėl mes buvome sujau
dinti ir sukrėsti iki pačių sielos 
gelmių, kada, reikalaudamas Lie
tuvai laisvės, Kaune susidegino 
jaunuolis Romas Kalanta. Ta jo 
gyvybė paaukota ant laisvės au
kuro dar kartą paliudija, jog Pi
lėnų ugnis tebeliepsnoja trokš
tančių laisvės lietuvių širdyse. 
Ji jau kartą buvo taip plačiai 
užsiliepsnojusi lietuvių partiza-

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

Ir kaip mums ryškiai prabyla, 
net pasauli nustebindami tie Ku
dirkos, Simokaičiai ir kiti tra
giškai kovojantieji už Lietuvos 
ir savo asmens laisvę, kurių var
dai taip dažnai sumirga pasauli-

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum S5.000)

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

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

cia net. pacws-. smaugėjus, susi
mąstyti apie tą’pasaulyjedšhiiūsj

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL. — THURSDAY, SEPTEMBER 7, 1372

Pateikė net skaičiais kruvino
jo bolševikų Lietuvos valdymo 
balansą, kiek buvo ištremta Į Si
birą, nužudyta ir kiek žuvo to
je beviltiškoje kovoje. Komunis
tiniam teismui davus jam pa
skutinį žodį, Simas Kudirka ne
prašė sau jokio pasigailėjimo ar 
švelnesnės bausmės. Reikalavo 
tik laisvės Lietuvai, o sau tepra
šė tik tiek, kad būtų, kaip tikin
čiam katalikui, leista atlikti iš
pažintį. Ir ką, jo paties ir dau
gele ten gyvenančių lietuvių, 
kurie taip gerai pažįsta sovietinį 
teisingumą, nustebimui jis ne
buvo nubaustas mirties bausme.

Kodėl taip atsitiko? Matyti, 
teismas turėjo direktyvas iš 
Maskvos, kokią bausmę jam tu
rėjo paskirti. Kremlius visgi pa
būgo kad pasaulyje kils dar di
desnė pasipiktinimo banga. 
Taipgi žinojo, kad mirties baus
mė skyrimas nepadės nieko lais
vės kovotojams įbauginti. Prie
šingai, dar daugiau gali užsideg
ti jų kovingumo dvasia. Jie ap
sisvarstė, kad skirtoji jam baus
mė bus pakankamas laikas fizi
niai sunaikinti jo sveikatą iki pa
liegėlio stovio ir tada bus leng
viau palaužti ir didvyrišką jo 
dvasia.

tokia stora kalėjimiška ntūro-šie- 
na, kad kankinamųjų aimanos 
nepasiektų ir laisvojo pasaulio. 
Taip atsitiko ir su Simo Kudir
kos teismu. Jis žinodamas, ko
kio pobūdžio tie sovietiniai teis- 
bai yra ir kad jų baudžiamieji 
įstatymai bėglius į laisvę yra sa
vo paragrafuose aptarę kaip val
stybės išdavikus, ir kad tokiems 
gali būti skiriama mirties baus
mė, matyti tikėjo, tokios baus
mės susilaukti, visgi ir tos ga
limos mirties akivaizdoje buvo 
drąsus savo budeliams pasakyti 
į akis visą teisybę. Jis pasakojo, 
ką jis jaunas savo akimis matė, 
kaip buvo smaugiama Lietuvos 
laisvė, ir kaip žiauriai žudė par
tizanus ir išniekino net jų kū
nus, už tai kad gynė laisvę.

Margiriu patys sau pasirinko 
mirtį, kad nepasiduotų gyvi prie
šui į vergiją. Jie sukūrė pilies 
kieme didelį laužą, metė į jį savo 
turėtą turtą, o patys, ar draugų 
pagelbstimi, žudėsi.

Įsiveržę vidun kryžiuočiai su 
savo talkininkais pamatė šiurpų 
reginį. Paskutinieji pilies gynė
jai, gindamiesi nuo užpuolikų, 
griuvo į liepsnojantį laužą. Grį
žo kryžiuočiai priblokšti to regi
nio, nusiminę, be karo grobio, be 
vergų grandinės, gal dar nuojau-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

dūktų iš laisvėje esančių arti
mųjų ar jį perkant kalėjimo 
krautuvėje.

Pinigai maistui pirkti buvo 
gaunami iš komunistų veikian
čios partijos, kuri turimais slap
tais kanalais juos gaudavo iš So
vietų Sąjungos, nes ir visa be
sireiškianti jų veikla Lietuvoje 
taipgi būdavo Maskvos subsidi
juojama. Jie ir gautąjį maistą 
pagal atskirų asmenų sąrašą da
linosi ir valgė kolektyviai visi 
kamerose esą politiniai kaliniai 
komunistai. Ten jie ir patys 
praeidavo, pagilindavo marksiz
mo-leninizmo kursą. Nežinia, ar 
oficialiu keliu ar slaptai, bet jie 
turėdavo Markso ir Lenino raš
tus bei tam reikalui skirtas ki
tas knygas. Slaptais kanalais 
gaunant maisto produktus gebė
davo įšmugeliuoti kartais net ko
munistų periodinės spaudos.

Tarp tų už geležinių grotų izo
liuotųjų buvo ir vėliau išgarsė
jęs čekistas A. Sniečkus, kurio 
laisve buvo suinteresuota net ir 
Maskva, nes jie, būdami laisvi, 
galėtų veiksmingiau pasidar
buoti Maskvos labui. Tad Lietu
vos vyriausybė, susitarusi 1933 
metais spalio mėnesį pasikeitė 
po keliolika politinių kalinių, ku
rių tarpe buvo ir A. Sniečkus su 
keliais kitais Maskvos komunis
tais, buvusiais Lietuvos kalėji
muose. Tas skaičius siekė arti 
dviejų dešimčių.

Iš grąžintų bolševikų kalėji
muose ar koncentracijos stovy
klose laikytų lietuvių daugiau
sia buvo kunigai, o jų tarpe ir 
vyskupas Teofilis Matulionis. Jis 
jau buvo išvargęs ir net slapta 
įšventintas vyskupu, apie ką, 
matyt, nežinojo net ir čekistai, 
kitaip už jo asmenį būtų reika
lavę paleisti daugiau bolševikų. 
Tai tepaaiškėjo jam peržengus 
bolševikų sieną, kada jam buvo 
uždėta ant galvos vyskupiška mi
tra. Po to jis darbavosi Lietuvo
je, važinėjo po Amerikos lietu
vių kolonijas, stiprindamas ti
kinčiuosius moraliai ir tautiniai, 
kad jie nepakryptų į komunistų 
eiles. Buvo jis ir Romoje, kur 
popiežius Pijus XI, 1936 metais 
priimdamas savo audiencijoje, 
pareiškė; “Garbė lietuvių tau
tai, kuri davė tokį didvyrį”.

Ak, tada nebuvo nė minties ir 
Vatikane apie bet kokį dialogą 
su komunistais. Nemanyta iri 
netikėta, kad, smaugiant religi
nę laisvę, smaugėjai bent kiek 
būtų žmoniškesni, kad bent ko
riko virvės kilpa būtų susukta iš 
tų pačių skerdžiamų avelių švel
nios vilnos. Ir tas dialogas bent 
Lietuvai tuo atžvilgiu nėra nė 
kiek davęs vaisių.

Tikėjimas ten laikosi tik tokių

jai oficialiai veikti, kaip esančiai 
svetimos valstybės kolonai ir dr. 
K. Griniaus vyriausybė. Bet ji 
veikė kaip veikusi ir anksčiau 
tais pačiais pagrindais ir nuro
dymais iš Maskvos. Ji niekada 
nebuvo gausi savo nariais, tačiau 
buvo disciplinuota ir gana veikli. 
Jos vadai buvo apmokomi Sovie
tų sąjungoje. Nedaug ko ji tega
lėjo atsiekti, kur prieš jo veiklą, 
kaip priešvalstybinę, buvo nusi
teikusi, galima sakyti, visa Lie
tuvos visuomenė. Tekdavo jai 
pasitenkinti tik proklamacijų iš
mėtymu, bolševikų vėliavų ret
karčiais iškėlimu. Tokiais išsi
šokimais jie negalėdavo išvengti 
policijos suėmimų. Jie ir teis
muose gaudavo, palyginti, nema
žas bausmes.

AND LOAN ASSOCIATION

ARCHER AYENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 3OSX 

PHONE: 254-447*

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.

Čikagos ugniagesiai nufotografuoti darbo metu, gesinant liepsnojantį namą. Fotografijoje ma 
tomi vandens lašeliai, apsupę ugniagesius, lyg snaigės.

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

FURNITURE
Marquette Pk., 6211

Vedėjas J.
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

1800 So. Halsted St Chicago, lit 60601
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki

$20.000.

Gaudavo ne dėl atlikto prieš
valstybinio veiksmo, bet kaip 
svetimai valstybei tarnaują 
agentai, kur ir pačios Lietuvos 
komunistų partijos įstatuose bu
vo pabrėžiama, kad pats pagrin
dinis tikslas yra teisėtos vyriau
sybės revoliuciniu būdu pašalini
mas ir komunistinės tvarkos įve
dimas Lietuvoje.

Nuo savo tikslų jie ir teismuo
se nesigynė, ir net kiti ta savo 
paslauga Maskvai didžiavosi. Jie 
būdavo kalėjimuose laikomi at
skirai jiems skirtose kamerose. 
Kalėjime jiems, kaip politiniams 
kaliniams, būdavo teikiamos net 
lengvatos, duodant, berods, ge
resnį maisto davinį, leidžiant dau 
giau laiko būti ore ir gaunant 
teisę daugiau gauti maisto pro-

kankinių kovotojų dėka, koks bu
vo vysk. T. Matulionis. Juk jis, 
kai 1943 metais buvo paskirtas 
Kaišiadorių vyskupijos valdyto
ju, gerai žinojo, kas jo laukia 
bolševikų antplūdžiui antrą kar
tą užliejant kraštą, bet jis ne
pasitraukė nuo savo ganomųjų 
tikinčiųjų bendruomenės. Ir, ži
noma, raudonieji satrapai jam 
neleido valdyti vyskupijos. Vėl 
suėmė, trėmė, kankino kalėji
muose, bet jis pasiliko vis toks 
pat nepalaužiamas. Tvirtai lai
kėsi savo krikščioniškoje lietu
viškoje dvasioje. Kaip nepalau
žiamos dvasios karys, kada vi
sas kovos laukas skęsta ugnyje 
ir dūmuose, aptemęs dangus, 
kaip naktyje, jis nebėga iš ko
vos lauko ir nepameta savo tikė
jimo ginklo. Dargi išdrįsta, kaip 
pirmųjų amžių krikščionybės 
persekiojimo laikais, tarsi bu
deliams vedant į areną atiduoti 
liūtų nasrams sudraskyti, tas il
go amžiaus ir žilo plauko senelis 
Lietuvos aršiems bolševikams ir 
azijatams čekistams ramiu balsu 
tarti: “Jūs manęs neįbauginsi
te”. Dar lyg. pats guosdamasis 
ir kad budeliai būtų labiau įti
kinti ta jo dvasios stiprybe, pri
deda: “Aš dėkoju Dievui, kad 
galėjau kentėti už Kristų”.

Argi ne tuo pačiu pavyzdžiu 
kovojama ir šiandien už religinę 
ir tautinę laisvę ? Dėl jaunų sie
lų Evangelijos šviesos juk ku
nigai Debskiai, Bubniai, Neve- 
rauskai žengia per kalėjimų 
slenksčius kentėjimams už reli
ginę ir tautinę laisvę, kurios dėl 
tų persekiojimų Lietuvoje taip 
buvo sulydytos viena su kita, 
kaip kad niekada anksčiau nė
ra buvusios.

Tą jų nesėkmę paliudijo ir 
vėlesnės visos, taip žiaurios ir 
atkaklios, kovos su lietuviais, 
žlugo ir pats Kryžiuočių orde- 
nas, neužkariavęs Lietuvos, net 
nepasistūmėjęs toliau už Prūsų 
išdegintų sodybų ir jos išžudy
tų gyventojų ribų. Pasirodė, kad 
pilėniška lietuvių laisvės ugnis 
yra neįveikiama plienu kaustytų 
riterių bei tokių pat jų talkinin
ku kardams.

Kas tik turi oera skoni. w *>•
Viską perka pas LieponiLIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 

CENTER INC.
So. Western, PR 8-5875 
LIEPOMIS

nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo

Kalbama, kai Antrojo Pašau* 
linio karo metu Sovietų Rusijos 
teritorijoje buvo tariamasi są
jungininkų, kurių tarpe buvo ir 
pats J. A. Valstybių prezidentas 
Rooseveltas, kaip greičiau pa
laužti nacių karo mašiną ir kokiu 
būdu teks tvarkytis pokarinius 
reikalus, tai laisvalaikiu Stalinas 
būk aprodęs vieną bebrų ūkį. 
Jis su džiaugsmu pasigyręs, jog 
graužikų veislė jam labai pa
tinkanti. Jie visą laiką be per
stojo, net, rodos, be poilsio tik 
griaužia ir griaužia jaunus me
džius, verčia juos į vandenį, sta
tydami sau miestą.

Gudrus gruzinas Džiugašvilė- 
Stalinas, rodydamas gyvą bebrų 
pavyzdį savo aukštiesiems sve
čiams, nepaaiškino žodžiu, kad 
tai yra pačios komunizmo siste
mos tikslą išreiškiąs simbolis, ro
dąs, kaip jis visą laiką graužia 
pasaulio valstybių pamatus. Ži
noma, nei prezidentas Roosevel
tas, nei kiti sąjungininkai nesu
prato jo tikslo ir minties, ką jis 
savo mieliems svečiams norėjo 
atskleisti apie pačią komunizmo 
esmę ir jų siekius pasaulyje. Jie 
irgi tiktai džiaugėsi tais gražiai, 
judriais, nepailstančiais grauži
kais, o prezidentas Rooseveltas 
gal dar pagalvojo, kad tų žvėriu
kų kailis būtų labai gerai tinkąs 
moterų apsiaustams.

Tokiu penktosios kolonos var
du buvo dažniausiai vadinama ir 
laikoma Lietuvos komunistų par
tija Lietuvoje. Aišku, jai nebuvo 
leidžiama viešai veikti. Neleido

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį, 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 leidinių:
1. J. Augusfaityfė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL Kaina $1.—.
_ 2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psL S2D0.

5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL SI,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. 'Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.0C
8. Anatolilus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. S2.00.

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

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
"Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 167 psl., SS.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

liai. 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. S1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. S1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. S2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. S3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

55 psi S1.00.
24. Adomas Jaws, BŪK PALAIMINTAS. Poeziją 115 psl. $3.W.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, praSome atsilankyti į Naujiena 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608
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nn kovo-, metu Lietuvos miškuo
se. Beviltiškos kovos momen
tais, o ypač jos baigmėje, parti
zanai patys žudėsi. Jiems mir
tis mažiau buvo baisi, nei tironiš
ka bolševikų vergija.

Rodos, tiek jau šimtmečių nu
tekėjus laiko vaga, mes vis dar 
tebesame savo prigimtimi, savo 
krauju ir dvasia tokie pat pilė- 
niški, kaip ir anų laikų mūsų 
protėviai. Dabar jau net nebe
galima surasti tos pilies griuvė
sių pėdsakų, net ir jos tikrosios 
vietovės benustatyti. Tik turime'j tos slegiami apie nenugalimą lie 
pasitenkinti kitų užrašytomis 
kronikomis, kaip 1336 metais Or- 
deno magistras Dietrich von Al
tenburg su riteriais, kryžiaus ka
rų piligrimais, apsikausčiusius 
plieno šarvais, šešių tūkstančių 
vyrų armija apsupo prie Nemu
no pakrančių esančią. Pilėnų pi
lį. Vyko aršios žūtbūtinės kau
tynės. Pilies gynėjai, kurie sa
vo skaičiumi nebuvo tiek gausūs, 
kad galėtų atremti užpuolimą. 
Matydami, kad ir jų pilies sienos 
nebeatlaikys besiveržiančių už
puolikų, lietuviai su savo vadu

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato pst, daug paveikslų. Kaina 82.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

deri tokiu adresu:

itch
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Nepateisinamas arabų kerštas
Arabų teroristų grupė, besivadinanti “Juodasis Rug

sėjis”, Miunchene nužudė vienuolika jaunų žydų sporti
ninkų, iš Izraelio atvykusių dalyvauti šių metų olimpi
niuose žaidimuose. Gerai ginkluoji teroristai pirmadie
nio vakarą užėmė Izraelio sportininkų paviljoną ir pa
reikalavo trijų lėktuvų, kuriais vokiečių valdžia turėjo 
juos išvežti į Afriką. Paviljono užėmimo metu arabai nu
šovė du jaunus Izraelio sportininkus, ir prižadėjo nužu
dyti kitus Izraelio sportininkus, jeigu Izraelio valdžia 
neišleis 200 politinių kalinių, o vokiečių valdžia laiku ne
duos jiems reikalingų lėktuvų išskristi į Afriką. Taip jie 
ir padarė. Nužudė dar 9 žydus sportininkus.

Teroristai vadinasi “Juodu Rugsėju” dėl to, kad 1970 
metais Jordanijos karalius Husejinas nuginklavo Jorda
nijoje veikusias ginkluotas Palestinos arabų gaujas ir 
privertė partizanus nutraukti savo veiklą Jordanijoje. 
Karalius norėjo, kad Jordanijoje esančias karo jėgas 
kontroliuotų Jordanijos karo ministras ir kad ginkluoti 
partizanai eitų kovoti prieš Izraelį ir nesikištų į Jordani
jos vidaus reikalus. Jordanijos karo jėgos laimėjo, parti
zanai buvo priversti atiduoti ginklus. Šimtai žuvo abie
jose pusėse. Kovos vyko rugsėjo mėnesį, todėl ir teroris
tai pasivadino “Juodojo Rugsėjo” grupe. Jie buvo pasi
ryžę kovoti prieš Jordanijos karalių, bet paskutiniu me
tu jie verčiasi teroro aktais prieš Izraelį.

Izraelio, Jordanijos, Italijos, Vokietijos ir kitų vals
tybių policija stengiasi išaiškinti šios grupės vadus, bet 
jiems nesiseka. “Juodasis Rugsėjis” padarė kelis pasikė
sinimus prieš keleivinius lėktuvus, padarė Amerikos, Iz
raelio ir Vokietijos transporto bendrovėms didelių nuo
stolių, bet iki šio meto tikrieji šios grupės organizato
riai net patiems arabams mažai težinomi, šiais metais 
japonai teroristai, veikdami kartu su “Juoduoju Rugsė
ju”, išžudė skristi pasiruošusius Izraelio keleivius.

Pasipiktinimas Miunchene įvykdytomis “Juodojo 
Rugsėjo” žudynėmis didelis visame pasaulyje. Teroristai 
pasirinko olimpinius žaidimus, kurie turėtų sėti draugiš
kumą tarp tautų, ypatingai tarp jaunimo. Jaunimas spor
tuoja, stiprina sveikatą, lavinasi, o vėliau rungiasi. Kiek
vienas turi galimybės parodyti pasiektus rezultatus. 
Gabesnieji, stipresnieji, ištvermingesnieji apdovanojami 
aukso medaliais. Kiti džiaugiasi, kad turėjo progos daly
vauti olimpiniuose žaidimuose.

trims mėnesiams  $6.00 
vienam mėnesiui$2.00

Kanadoje:
metams  $22.00 
pusei metų  $12.00 
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
metams _ ________ $23.00
pusei metų $13.00
vienam mėnesiui  $3.50

Naujienos eina kasdien, iAaki riant 
sekmadienius. - Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarkat 1-6100.

Pinigui reikia siųsti pašte Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

(Tęsinys)
Šių dienų gyvenimas Lietuvo

je rodo aiškiai, kad komunizmas 
didesnę pusę savo dėmesio ir rū
pesčių sutelkia kovai su religija: 
atima bažnyčias, jas degina, nu
griauna, arba paverčia muzie
jais, galerijomis ir kt. Visu įkar
ščiu steigia šimtus visokių anti
religinių jaunimo būrelių. Šim
tai agitatorių važinėja po kraš
tu su antireliginėmis paskaito

Valstybės Departamentas pasmerkė “Juodojo Rug
sėjo” metodus ir kreipiasi į visas vyriausybes imtis prie
monių panašiems žiauriems teroro veiksmams sustabdy
ti. Atsakomingi pareigūnai mano, kad kiekviena vyriau
sybė, politinė organizacija ir pavieni asmenys turėtų ne
remti tokių veiksmų ir atsirubežiuoti nuo tokios taktikos 
šalininkų. Visa eilė atsakomingų valstybės ir kongreso 
pareigūnų labai pasipiktinę šitokiais arabų teroristų 
veiksmais.

Prezidentas Nixonas telefonavo Izraelio premjerei 
Goldai Meir, pareikšdamas savo užuojautą dėl aukų ir 
pasmerkdamas tokius teroro veiksmus. “Turime reikalo 
su aršiausiais tarptautiniais nusikaltėliais, kurie nesivar
žo jokiomis priemonėmis savo tikslams siekti”, — pa
reiškė prezidentas. Valstybės Departamento pareigūnas 
Charles W. Bray pareiškė pasipiktinimą. “Sunku supras
ti, kaip tarptautinius santykius tvarkantieji žmonės gali 
toleruoti šitokį teroristinį vėžį”, —pareiškė Bray. “To
kius teroristus reikia pasmerkti, o bet kokios paramos 
jiems šaltinis turi išdžiūti”.

Jordanijos karalius Husejinas, patyręs apie Miun
cheno žudynes, pareiškė, kad įvykdytas pasibaisėtinas 
nusikaltimas, “šitokių veiksmų imasi tiktai nesveiki 
žmonės, neturintieji priklausyti žmonijai”, — pareiškė 
karalius. Jis Palestinos arabus labai gerai pažįsta, nes jie 
ne vieną kartą kėsinosi prieš paties karaliaus gyvybę, 
Egipte nušovė Jordanijos ministerį pirmininką ir smar
kiai pakenkė jordaniečių gerbūviui. Karalius nuginklavo 
vadinamus Palestinos arabus ir neleidžia jiems veikti iš 
Jordanijos teritorijos. ,,

Izraelio premjerė, kalbėdama parlamente, pareiškė, 
kad išžudymas Izraelio sportininkų Miunchene yra ne
sveikų žmonių darbas. Ji kvietė visą pasaulį ne tik pa
smerkti teroristus, bet imtis priemonių, kad ateityje pa
našūs dalykai nepasikartotų. Labai blogai jaučiasi ir va
karų Vokietija, kurios teritorijoje įvykdytos dar vienos 
žydų žudynės.

Patys geriausieji Izraelio sportininkai vyko į Miun
cheną Izraelio vardu. “Komunistų” ginklais šarvuoti te
roristai juos išžudė. Miunchene dalyvauja ir geriausieji 
Lietuvos sportininkai, bet jie neturi teisės net Lietuvos 
vardu ten dalyvauti. Olimpiadoje lietuviai sportininkai 
atstovauja rusiškąjį “komunizmą” ir jų valdomą Sovie
tų Sąjungą.

Kada sportininkai galės be baimės dalyvauti tarp
tautiniuose sporto žaidimuose? Kada kiekviena tauta 
savo jaunimą galės savo vardu siųsti į olimpiadas? Smer
kiame arabų teroristų prievartą prieš Izraelio sportinin
kus. Smerkiame ir rusų prievartą prieš lietuvius, žydus 
ir kitas pavergtas tautas.

lankosi maldos namuose ir kurie 
tuo būdu užsitraukia partijos 
nemalonę ir jau nebegali preten
duoti į paaukštinimą tarnyboje.

Moksleiviai taip pat sekami, o 
vėliau bažnyčios lankymas yra 
didele kliūtimi patekti į univer
sitetą. Iš buvusių 4 kunigų se
minarijų yra palikta tik viena. 
Kasmet galima išleisti tik 4-5 
naujus kunigus, tuo tarpu kas
met miršta apie 20 senųjų kuni
gų. Nuo 1963 metų pradžios 
mokyklose įvestos ateistinės pa
mokos.

Čia suminėti ir panašūs reiš
kiniai aiškiai sako, kad Maskvos 
rusiškasis komunizmas yra savo 
rūšies religija, kitaip anot vie
no Tarybinės Lietuvos rašytojo, 
“Alan į smilkinį kulkos pakaks, 
tikrojo žodžio — vienintelio vie
no”.

Tuo tarpu Maskvos komuniz
mo konstitucija sako: “...kad už
tikrinti visiems piliečiams sąži
nės laisvę, Sovietų Sąjungoje 
bažnyčia atskirta nuo valstybės, 
o mokykla nuo bažnyčios. Vi
siems piliečiams yra užtikrinta 
laisvė praktikuoti religinius kul
tus ir antireliginė propagandos 
laisvė”.

Tat kiek šitas Maskvos konsti
tucijos dėsnis atitinka gyvenimo 
praktikai ir kiek Laisvė su Vil
nim yra pasinešusios tą religinės 
laisvės dėsnį ginti, jį atstovauti 
ir už jį kovoti?

Dabartiniai Amerikos lietu
viai, vadinami “pažangieji” sa
vo daugumoje susideda iš seno
sios ateivių kartos, kurie vieni 
slaptai bėgo Amerikon, kad iš
vengus kariuomenės prievolių 
nenorėdami maskoliui tarnauti, 
kiti ieškodami geresnių uždar
bių, kad vėliau grįžus nusipirktų 
kokį nors nejudomą turtą, ir į 
amžiaus galą susidarytų lengves
nį ir sotesnį gyvenimą.

Merginos būdavo kviečiamos 
lietuviškoms šeimoms sukurti.

Kad anais laikais jų gyveni
mas Amerikoje, nemokant kal
bos, amato, nebuvo lengvas, tai 
reikia nuoširdžiai pripažinti. 
Amerikos darbo žmonės tais lai
kais nebuvo organizuoti ir nebu
vo kam skriaudžiamo darbo žmo
gaus užstoti užtarti. Daugelis iš 
jų buvo dar beraščiai ir todėl 
lengviausiai buvo išnaudojami.

Tais laikais kiekvienas jaunas 
žmogus Lietuvoje pažinojo viens 
kitą ne toliau savo parapijos ri
bų ir tik per didesnius atlaidus 
nuvykdavo gretimon parapijon 
ir tik tuo būdu užsimegzdavo 
naujos pažintys, tat ir Amerikon 
atvykę traukė viens kitą iš savo 
apylinkės, savos parapijos ir to
dėl Amerikoje prisisteigė Įvai
rių draugijų, kaip: panevėžiečių, 
žagariečių, kupiškėnų, marijam
poliečių, žemaičių ir kt.

Tos draugijos yra išlikusios 
dar iki šių dienų ir jų vadovai

mis. Naikinami kryžiai ir koply
tėlės iš pakelių. Vietomis naiki
namos ir kapinės, paverčiant jas 
“žaliaisiais plotais”.

Kunigus tremia ir baudžia už 
vaikų mokymą religinių tiesų ir 
poterių: nevok, neužmušk ir my
lėk savo artimą kaip pats save. 
Daug dėmesio ir laiko pašvenčia 
antireliginės literatūros paruoši
mui, spausdinimui ir jos platini
mui. Seka tarnautojus, kurie 

pyksta, kai naujieji ateiviai DP 
į tas draugijas nestoja nariais.

Tų laikų kuone visi Amerikos 
senieji ateiviai buvo iš lietuviš
ko kaimo. Man, iš jaunų dienų 
gerai pažinojusiam kaimo gyve
nimo sąlygas, o vėliau agrono- 
maujant, teko ilgais žiemos va
karais per paskaitas aiškintis su 
ūkininkais dėl jų gyvenimo są
lygų pakeitimo, pagerinimo, esu 
išsinešęs gilų, įspūdį, kad Lietu
vos kaimo žmogus, kas jis bebū
tų, yra apdovanotas sveiku, kar
tais net ir labai iškiliu protu ir 
tik šaltu protavimu pasiremda
mas daro vienokius ar kitokius 
teisingus sprendimus.

Noriu pilnai tikėti, kad ir se
nieji Lietuvos išeiviai, išvykda
mi Amerikon, nors ir su mažu 
išsimokslinimu, tačiau išsivežė 
tą sveiką, ūkiškai gaspadorišką 
galvojimo būdą ir savo gerus 
raumenis.

Atvykus man Amerikon ir įsi
jungus į senųjų ateivių sukur
tas organizacijas, taipgi pama
čiau, kad pas daugumą jų yra 
išlikęs tas sveikai — gaspadoriš- 
kas galvojimas ir susirinkimuo
se naujai iškeltus sumanymus 
sprendė labai atsargiai. Dauge
lis jų dar nebuvo atsilankę Ne
priklausomoj Lietuvoje ir todėl 
visai nenuostabu, kad jiems toji 
Lietuva atrodė tokia pat, kokią 
jie buvo palikę išvažiuodami, su 
visais savo trūkumais ir negala
vimais.

Per keliolika, ar kelias dešim
tis metų jie taip susigyveno ir 
apsiprato su Amerikos tvarka, 
kad pasidarė Amerikos santvar
kos gerbėjais — patriotais. Ne
retai, nenorėdavo net girdėti, jei 
kuriais nors atvejais Amerikos 
neužgirdavai, tai tuojau gauda
vai atsakymą: tai ko važiavai 
Amerikon, jei Amerika tau ne
patinka. Visa tai reikia supras
ti, pateisinti ir būti atlaidžiam 
už panašius pasakymus.

Lygiai reikia suprasti ir pa
teisinti, kuomet nemažas skai
čius ateivių, laikui bėgant atsiri
bojo nuo parapijų, jų prievolių, 
kunigų ir bažnyčios ir, kaip dar
bo žmonės, palinko prie tų orga
nizacijų, kurios daug žadėjo ir 
skelbėsi darbo žmogaus gerove 
besirūpinančiomis.

Pagaliau infliacijos laikotar
pis dar labiau tuos lietuvius pa
stūmėjo į kairę ir nustatė prieš 
kapitalistinę santvarką.

Pamenu, man dar jaunam 
esant, girdėdavau kaip mano mo
čiutė pasakodavo apie baudžia
vos laikus, nors pati buvo labai 
dievobaiminga moteris. Kuomet 
dvarininkas, už. ką nors užpykęs 
ant savo baudžiauninko, pasigul
dęs į lovį gerokai išvanoja kai
lį, tai tas vargšas, jausdamasis 
visai nekaltas, nukentėjęs, sek
madienį anksti rytą skubinasi 
bažnyčion, eina išpažinties ir pa

siskundžia nuodėmklausiui apie 
savo išgyventas kančias, tai nuo
dėmklausys paguodžia vargšą 
baudžiauninką šiais žodžiais: 
“Vaikeli, reikia melstis ir pra
šyti Dievulio, kad tavo ponui 
duotų dvasios šventos, o kad ta
vo malda būtų greičiau išklausy
ta, tai užpirk šventas mišias prie 
Dievo Motinos”. Baudžiauninkas 
užduotą “pakūta” nuoširdžiai 
pildo.

Tačiau sugrįžęs iš bažnyčios, 
tas vargšas baudžiauninkas mato 
vakare, kaip jojo nuodėmklausys 
— klebonas atvyksta pas jojo 
poną į dvarą, vaišinasi, geria 
konjakėlį, o apie pono daromas 
skriaudas baudžiauninkams net 
neužsimena.

Nežinau, bet noriu manyti, kad 
ir Amerikoje galėjo būti pana
šiai, kuomet kunigai ragindavo 
tik melstis, aukoti mišioms ir 
prašyti Dievo “ratunkos”, bet ne 
ieškoti kitų būdų savo gyveni
mo sąlygoms pagerinti.

Nepriklausomoe Lietuvoje jau 
prieš 30 su viršum metų buvo 
įvestas socialinis draudimas, nu
statęs, kad už kreipimąsi pas gy
dytoją nereikėjo nieko mokėti, 
o vaistų receptas, kokio brangu
mo jis bebūtų, reikėjo mokėti 
tik 50 centų, o visos gydymo iš
laidos buvo dengiamos Ligonių 
Kasos.

Kaip ne keista, kad Ameriko
je, gerokai apkarpytas Medical 
Care įstatymas taip nesenai bu
vo priimtas. Lietuva yra ir bu
vo tik nykštukas lyginant su 
turtingąja Amerika..

Šiuo reikalu Amerika dar nė
ra visai pasivijusi kai kurių Eu
ropos valstybių, tačiau su kiek
vienu prezidentu tie visi darbiniu 
kų aprūpinimo reikalai yra ke
liami, gerinami, kapitalistų už
mačiai ribojami darbo žmogaus 
naudai.

Tat grįžtant prie Amerikoje 
gyvenančių lietuvių komunistų, 
kaip jau anksčiau minėjau, atva
žiavusių su lietuvišku protu, ar 
tų visų įvykusių atmainų gerėji
mo linkme nemato ir iš to visko 
nedaro jokių išvadų, bet vis kar
toja seną maskolių padiktuotą 
pliurpalą apie komunizmo ne
šamą “laisvę, demokratiją • ir 
darbo žmogaus gerovę”. Ameri
kos darbininkas tik 16% savo 
uždarbio sunaudoja maistui, o 
Sovietų Sąjungos darbininkas 
60%, ir tai atsiekta per 50 me
tų besirūpinant, neva, darbo liau
dimi.

(Bus daugiau), tuumutaa- -
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Kartu su žagre Griškabūdyje atsirado nauja visuo

meninė jėga. Iki Totoraičio kelionės į Pilviškius svar
biausias žodis buvo klebono. Jis viską spręsdavo, jo 
visi kalusydavo. Jeigu jis būtų parinkęs ne tokį sava
naudį. tai jis ir toliau būtų galėjęs spręsti visus svar
besnius klausimus. Jeigu jis būtų bent radęs reikalo 
Totoraiti pasmerkti ir pareikalauti, kad atitaisytų pa
darytą skriaudą, tai dar būtų galėjęs ir toliau būti žmo
nių gyvenimo arbitru. To nepadarė, tai jo absoliuti 
galia pasibaigė.

Jis dar galėjo įsakinėti daliai ūkininkų, bet didelė 
dalis jo jau nebeklausė. Lietuviško kaimo gyvenime 
šis pačių ūkininkų žingsnis buvo reikšmingas Ūkinin
kai atsistojo ant savo kojų, tapo nepriklausomi, drįso 
patys savo reikalus tvarkyti ir juos ginti.

Ūkininkai savo galią pajuto. Už kelių metų jie pra
dėjo savarankiškai ir politinius reikalus spręsti. Jiems, 
aišku, tas nepaprastai brangiai kainavo. Kiekvienas 
Ūkininko skaitytojas buvo apšauktas bedieviu. Su be
dievybe dar buvo pusė bėdos. Lietuviai nesuprato, 
kaip žmogus gali be Dievo gyventi, todėl jie ir nekrei
pė didelio dėmesio i šitokį kaltinimą. Lietuviams toks 
kaltinimas atrodė be pegrindo. negalimas. Be to. jie 
pažino apkaltintuosius. Jie buvo ne tik geri katalikai, 
bet jie tikėjo Į Dievą ir meldėsi. Meldėsi, aišku, trum
piau. negu davatkos, nes ūkininkai neturi laiko mal
doms. Didžiausias jų nusikaltimas buvo nenoras klau
syti kunigo.

Reikalas buvo daug blogesnis, kada Ūkininko skai
tytoją apkaltindavo “ciciliku”. Jis ir gerdavo, ir prieš 
valdžią maištavo, ir bažnyčion nėjo ir darydavo visą 

eilę kitų nusikaltimų. “Cicilikui” galėdavo primesti 
visą eilę nuodėmių ir nusikaltimų. Dar blogiau buvo, 
jei kurį apkaltindavo bedieviu ir “ciciliku”.

Mano tėvas taip pat gavo “bedievio — ciciliko” 
vardą. Jis buvo Žagrės steigėjas, jis turėjo drąsos už
sisakyti Ūkininką. O kai pasibaigė šaltinio metai, tai 
atsisakė prenumeratą atnaujinti. Prie daugelio kalti
nimai neprilipo. Gyvenimas parodė, kad kaltinimai 
buvo be pagrindo. Bet mano tėvas labai sunkiai nu
kentėjo. Jis buvo apskųstas, suimtas ir padėtas į ka
lėjimą net trims metams.

TĖVĄ IŠVEŽĖ Į KALĖJIMĄ.

Sudeginus Bliuviškiuose buvusią konceliariją ir 
Griškabūdyje buvusius valstybinius namus, išvaikius 
žandarus ir išklausius revoliucionierių kalbų, kilo 
reikalas atstatyti tvarką. Vilniaus seime buvusieji 
žmonės parsivežė nutarimą liepiantį valsčiuose, kur 
tai Įmanoma, lietuviams nerimti valsčius, išsirinkti 
savo viršaičius ir palaikyti tvarką.

Nežinau kokiais sumetimais, mano tėvas buvo iš
rinktas Griškabūdžio viršaičiu. Ką jis padarė, ir kodėl 
jį išrinko, šiandien negalėčiau pasakyti. Greičiausiai, 
kad jis buvo truputi daugiau pamokytas, negu kiti 
apylinkės ūkininkai. Jis, kaip vėliau pasakojo, suti
ko būti viršaičiu tik todėl, kad visa eilė Bliuviškių 
ūkininkų to norėjo ir pasižadėjo su juo bendradar
biauti. Toks pažadas buvo duotas, kai jį “rinko”, bet 
visai kitaip reikalai atrodė, kai jis pateko į kalėjimą 
ir jam vienam reikėjo gintis nuo būtų ir nebūtų kal
tinimų. Tada mano tėvas turėjo gintis vienas. Kaimy
nai mažai tegalėjo padaryti, jiems buvo pavojinga tė
vui padėti.

Kai caro valdžia numalšino sukilimą Petrograde, 
Maskvoje ir perėmė į savo kontrolę visą geležinkelių 
tinklą, tada ir Lietuvoje pradėjo gaudyti “nusikaltė

lius”. Atėjo eilė ir Griškabūdžiui. Kaip jau minėjau, 
kelioms dienoms po kalbų ir vėliavos iškėlimo Griška
būdyje, Į mūsų kiemą buvo užjojęs baudžiamasis 
būrys. Matyti, kad mano tėvas buvo įskųstas. Skun
das sakė, kad mūsų ūkyje slapstėsi iš kitur atvažiavu
sieji revolicionieriai. Atjojusieji namus iškrėtė, nieko 
nerado, arklius pagirdė ir išjojo. Tėvo neišvedė.

Bet dar kelioms dienoms praėjus, į Bliuviškius at
važiavo zemskis ir išsivedė tėvą. Jis turėjo įsakymą 
nuvežti tėvą ir kitus Bliuviškių ūkininkus Į Suvalkus. 
Visas šitas reikalas jau blogiau kvepėjo. Pradžioje mes 
jaudinomės tėvo likimu. Mums atrodė, kad dangus 
griūva. Motina visą laiką verkė, nežinojo, ką ji galė
sianti daryti. Iš vienos pusės, jai rūpėjo tėvo likimas, 
o iš antros — ant jos pečių užkrito visa didelio ūkio 
našta. Be to, jai teko rūpintis ir mažais vaikais. Buvo 
trys, aš pats vyriausias. Buvo brolis ir sesuo, žymiai 
už mane jaunesni ir mažesni. Laimė, kad mano moti
na jau anksčiau nešė didelę dalį ūkio naštos. Ji samdė 
reikalingus bernus ir mergas. Ji taip pat rūpinosi ir 
padieniais darbininkais. Ji mokėjo susitvarkyti su pi
nigais, galėjo atmokėti darbininkams piūtės metu.

Mano tėvas, kartu su kitais Griškabūdžio ūkinin
kais rusų žandarų buvo išvežtas į Suvalkus ir ten jam 
buvo suruoštas teismas. Teismo metu paaiškėjo, kad 
tėvas buvo įskųstas Bijotų kaimo ūkininko Vinco Ra
go. Mano tėvas jo nepažino, su juo nieko bendro netu
rėjo, niekur laisvės dienomis jo nematė. Bet jis, Ra
gas, matyt, mano tėvą yra matęs. Jis pranešė teismui, 
kad mano tėvas buvo “išrinktas’’ Griškabūdžio viršai
čiu, ir kad jis tas pareigas kuri laiką ėjęs. Arešto me
tu zemskis prasitarė tėvui, kad yra paduotas skundas, 
todėl jis ir priverstas tėvą suimti. Bet zemskis nepasa- 
kč, kas galėjo įskųsti. Tuo tarpu teisme viskas paaiš
kėjo.

Griškabūdžio ūkininkus teisė Suvalkuose susirin
kęs rusų karo teismas. Buvo suimta daugiau ūkininkų, 
bet nuteisė tiktai vienuolika. Neramumų metu buvo 
paskelbtas karo stovis, palicija suėmė daug žmonių, 
o karo teismas nagrinėjo bylas pagal parodymus. Teis
me kiekvienas teisiamasis buvo apklausinėjamas. Jei
gu kas liudijo prieš suimtąjį, tai to kariams užteko, 
kad suimtąjį baustų. Suimtieji turėjo progos teisintis, 
paneigti skundėjų kaltinimus, net pasisamdyti savo 
advokatus, kurie karo teisme galėjo ginti suimtuosius.

Mano tėvas buvo nuteistas trims metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Rusų kariai svarstė bylą, išklausė kal
tintojus, apklausinėjo kaltinamuosius, o vėliau vi
siems paskyrė po tris metus kalėjimo. Keturis išteisino, 
o vienuolikai užpylė net po tris metus. Nutarimas buvo 
ilgas ir sunkus. Nuteistieji buvo kaltinami pastango
mis nuversti caro valdžią Griškabūdyje, valdžios turto 
naikinimu, žandarų nuginklavimu, kanceliarijos su
deginimu, caro paveikslų išniekinimu, kalbų organi
zavimu ir kitokiais būtais ir nebūtais dalykais.

Toje pačioje byloje ir beveik už tuos pačius kaltini
mus buvo nuteisti , be mano tėvo, dar šie trys Bliu
viškių ūkininkai:

(Bus daugiau)
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'j K. ANNA BALiUNAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIBš 

IR GERKL1S LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

285S W. 63 rd STREET
Ofise telef.; P Respect 8-322$
Rezid. telefu WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
ano 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta.

Rerz. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 66446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepus skambinti 374-8012

Telef.: P Respect 8-1717

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas diena po pietų 1-3; vak, 7-3 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 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. E1S1N - EiSINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. NINA KRAIKEI- 
KR1AUCEL1UNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 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 7ht STREET

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

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71$t St. — Tel 737-5149
Tikrins akis Pritaiko akinius ir 

“contact lens*?’’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SElBb'TSS
INKSTŲ, PŪSLĖS Įg 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
U56 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 praktike ir chirurgija 

OflciT 2750 W*st 71 st St.
Tai.: 925-8296

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, MOTERŲ ligci 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TeL: PR t-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- Į 
aiaia 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku! 

pagal susitarimą.

Rumšos išvyka
Veiklus ir rūpestingas čh 

kagos Did. Britanijos lietuvių, 
klubo pirmininkas Pr. Rumšą, 
kasmet prasmingai paįvairina 
klubo nariams vasaros sezonų. 
Praeitais metais surengė išvy
kų AVisconsino valst. padan
gėn, gi praėjusį sekmadienį 
ekskursavo į Starved Rock, 
Ill. parkų.

Dideliu autobusu, 8:00 vai. 
ryto, 50 asmenų (vyrų ir mote
rų) apleido Čikagą ir po dvie- 
jų valandų pasiekė kelionės 
tikslą. Pasiekus parką, eks
kursantų nuotaika buvo apsi
blaususi, nes beveik nuo pat 
Čikagos lynojo lietutis, parke 
buvo šlapia: nei slapiems vai
kštinėti, nei visą laiką sėdėti 
autobuse laukiant pragiedrėji-

—

GRAD1NSKAS
VĖSINTUVAI
IR SENIAUSIEMS

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

L— ....... - - ■ —

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586^1220

G UŽ A US K U 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63ra STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0*3*

Į ”f-RKRAUSTYMAI

j MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė

2EMA KAINA 
R. i S R Ė N A S

<2047 W. 67fh Pl. WAIbrook 5-8063,

MOVING 
Apdraustas perieraustymas 

ii ivairip atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.f FRontier 6-1882

z- ■' 1 ' '■ =s>
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA, 

1490 kit A. Me
i

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

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

CHICAGO, ILL. 60629
k — ...... .. --------------

į Starved Rock 
mo, o jei tik pavakare pra- 
giedrės? Tačiau, pagal posakį 
“viskas gerai, kas gerai bai
giasi.”

Apie 12 vai. lietutis sustoja 
lijęs • ir saulutė meiliai nusi
šypsojo. Visų nuotaika pra
giedrėjo. Buvo surikiuoti sta
lai, suolai, apdengti ir atsivež
tais pačių keptais ir virtais ska 
nėstais nustatyti. Vyrai pasi
rūpino ne tik alaus ir “taures- 
niyjy” gėrimėlių, bet jų gar
bei, tarp kitų eleksirų atsira
do ir “Grapefruit’o Juice” pil
nų skardinių. O tai jau aiški 
pažanga. Svetingosios šeimi
ninkės kvietė sodino ir vaiši
no vyrus. Draugija atgijo — 
suūžė kalbos, prabilo pasako
riai, retkarčiais pasigirsdavo 
ir dainelių. Apsilankę manda
gūs policininkai patarė “kie
tųjų” gėrimų parke nevartoti, 
nors ponių pavaišinti, patys 
neatsisakė išlenkti po burnelę. 
Pasistiprinę, grupėmis, poro
mis ir pavieniui ekskursantai 
išsisklaidė didžiuliame parke: 
kaikurie nuplaukė specialiu 
turistiniu laivu Illinois upe, į 
jos aukštus uolėtus krantus iš 
apačios pasižiūrėti, kiti pano
ro kabančia vagonete per upę 
pasikilnoti, treti — gražiu 
lėktuvėliu paskraidyti ir, iš 
padangių apylinkę ir legenda- 
rines parko uolas (uolų aukš
tumas) apžvelgti. Sakau, le- 
gendarines, nes šio gražaus, 
didelio istorinio valst parko 
ir didingų aukštų upės pa
krančių uolų aukštumų, le
genda tokia: aborigenai indė
nai, kadaise balti|jų įsibrovė
lių apsupti, susirinkę ant tij 
aukštųjų uolų atkakliai gynėsi 
tol, kol pritruko maisto ir van
dens, kuris, deja, nors taip 
arti apačioje plačioje ir gilio
je upėje, tyvuliavo, bet pasem
ti jo nebuvo įmanoma — apa
čioje ginkluoti priešai tyko
jo.

Ir taip, nelaimingi indėnai
— herojai, gimtoje savo že
mėje, besigindami, mirė žiau
ria mirtimi: badu ir trošku
liu!... Būk iš to ir uolų vardas
— “Starved Rock”. Deja, žmo
gaus prigimtis amžiais nesi
keičia — stipresnis silpnesny- 
jį įvairiais būdais žudė ir... 
tebežudo.

Pasigrožėję aplinka, prisi
pirkę suvenyrų, truputį pavar
gę ir vėl pasistiprinę, pasižiū
rėję į atsivežtinių “tauriųjų’’ 
gėrimėlių bonkučių dugnus, 
apie 6:30 vai. užėmę autobuse 
vietas, pradėjome kelią atgal. 
Grižtančiųjų nuotaika buvo 
kur kas geresnė. Pasigirdo 
dainos, įspūdžių pasakojimai, 
net sunku buvo atsiklausyti.

Retkarčiais p. Rumšą įsi
smaginusius sutvarkvdavo ir

VI Mokytojų studijų savaitėje 
Dainavoje, prof. W. R. Schmal- 
stieg skaitė paskaitą “Kodėl aš 
išmokau lietuviškai?” Jis vokie
tis, gražiai kalbėjo lietuviškai 
ir atsakinėjo lietuviškai į pa
klausimus. Ne vieną studijų da
lyvį sujaudino. Gaila, kad jo 
paskaitos negirdėjo tie, kurie gi
mė lietuviais, bet savo gražią 
kalbą išmainė į svetimą, nedavė 
progos ir savo vaikams tos kal
bos išmokti. Atėmė iš jų bran
gų turtą, kurio mums pavydi ki
tataučiai mokslininkai-kalbinin- 
kai.

Rugsėjo mėnuo — visų mokyk
lų mokslo metų pradžia. Ir lie
tuviai atidarys savo kuklias mo
kyklas. Būriai tautiečių vyks re
gistruoti savo vaikų. Vieni eis 
pėsti, kiti važiuos dešimtis my
lių. Susimąstyk, mielas tautieti, 
kodėl jie aukos visą šeštadienį 
savo vaikų gerovei, kad išmok
tų tėvų ir senelių gimtosios kal
bos? Juk jie ne eiliniai piliečiai, 
o užimą aukštas ir atsakingas 
Vietas Amerikos įmonėse ar 
mokslo institucijose. Jų neišma
nėliais negalėsi pavadinti. Ar ne 
laikas būtų jau dabar apsispręs
ti ir būti gyvuoju savo tautos 
nariu? Juk ateity gali būti są
žinė nerami, kai užaugę vaikai, 
sužinoję lietuvių kalbos syąrbą 
mokslui, ims priekaištauti, kad 
jų nemokei lietuviškai, kodėl ne

(davei rakto nuo turto skrynios.
Lietuviškų mokyklų turime 

užtenkamai, tik pripildykime jas 
mokiniais. Sekite spaudą, radi
ją, sužinosite, kad jos yra ir ka
da vyksta registracija. Pasirin
kite vieną iš jų.

Būdamas Dariaus Girėno lie
tuviškos mokyklos vedėjas, no
riu painformuoti tėvus apie šią 
mokyklą. Registraciją pradeda 
rugsėjo mėn. 9 d. 9 vai. ryto, 
Jaunimo Centro patalpose. Pa
mokų tą dieną nebus. Tėvai ga
lės užregistruoti savo vaikus, 
gaus informacijų, nusipirks 
vadovėlių, pratimų, sąsiuvinių. 
Pamokos .prasidės rugsėjo mėn. 
16 dieną, 9 vai. ryto minėtose pa
talpose. Pavėlavusieji dar galės 
užsiregistruoti. Mokykloje vei
kia vaikų darželis, visi astuoni 
skyriai ir speciali klasė silpnai 
kalbantiems lietuviškai. Mokyk
loje dėstomi visi lituanistiniai 
dalykai, neišskiriant nė tikybos, 
dainavimo ir tautiniu šokiu. Mo
kykla, nors ir skolon, yra įsigi
jusi visą reikalingą inventorių. 
Turi nemažai modernių mokslo 
priemonių. Dabar Jaunimo Cen
tre bus keturios lietuviškos 
mokslo institucijos: vaikų dar
želis, pradžios, aukštesnioji ir 
aukštoji mokyklos.

J. Plačas

iVENTO RASTO TAMŪK’hTA: ĮR PAAJSKiNiMA:.
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Todėl jei kas Kristuje yra, tas naujas sutvėrimas yra: seni daiktai 

praėjo; štai visi nauji stojosk 2 Kor. 5:17.

Šitie Nauji Sutvėrimai Kristuje Jėzuje nepažįsta viens kito pagal kūną, 
bet pagal dvasią. Jų visų mintyse yra geriausi jausmai, o jų protas yra pri
pildytas aukščiausių troškimų; kas gero, kas tikro, kas garbinga, ras yra 
švaru — i jų kūno silpnybes nėra žiūrima. Tokiu nauju žvilgsniu žiūrėdami į 
kits kitą ir matydami kitų gerus norus ir su Dievo valia sutinkančius troški
mus, jie kiečiau susidraugauja su kits kitu ir labiau myli kits kita; nes jie 
jaučia kaip kiti nariai kovoja gerą tikėjimo kovą prieš piktą svietišką įtaką, 
prieš kūną ir prieš velnią* Nei liežuvis, nei plunksna negali pilnai išreikšti 
tos meilės ir to draugiškumo, kokis yra tarp Naujų Sutvėrimų, esančių Kris
tuje Jėzuje, kuriems seni daiktai praėjo ir vislab nauja pastojo.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje; kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Žavisi, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Illinois 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmiock 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.

„ P. ŠILEIKIS, 0. P.
SjTt ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
4įP! Aparatai - Protezai, Med. Ban- 

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

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

Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
’NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

— Sek pasaką, mamyie. 
Apie senux laixus. 
Kai aitvarai ir Laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersentene 
r

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne nažiau kaip žaidimai 
urykstavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie 
.iems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY 
’JUKėS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš valkų pasaulio. Abi gausiai iliu> 
motos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vende Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
ms leidinys. $1,50.

3. A. Giedriu*, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams Dail. V. Siman 
cevičiaus iliustruota, 130 psl., SL80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUMĖ DAUMė. 17 eilerasčių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail, J. Kiburo iliustruota, 64 
pst, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 p*L, $1,00.

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 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasako* 
✓aikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. 2. 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 juo* 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jef tėvai išbalansuo 
ių vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk- 
ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060M.
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pasiūlydavo padainuoti tvar
kingai, nes gerabalsių turėjo
me nemaža, tad p. Rumšai 
diriguojant, sudainuodavo pa
sigėrėtinai gražių, dainelių.. 
Buvo ir solistų, kurių vienas 
Šaliapiną vaidino, kitas gi — 
Lanžą abu balsingi, tik... dėl 
“laipsnių” padauginimo — 
nesiderino. Vienas prieš kitą 
inostiguodanii, galingai {kiek
vienas savo “ariją” dainavo, 
stengdamiesi viens kitą nu
stelbti. Iš šalies stebint tas su
darė smagaus juoko.

Turėjome ir juokdarį “ar
tistą”. Gražiai nuaugęs vyras, 
madingai moteriškai pasirė
dęs, nusispalvinęs veidelius ir 
lupytes bei antakius, labai vy
kusiai improvizavo “poniu- 
sienką”: gracingais judesiais, 
išdidžiais mostais, “inteligen
tišką” maniera kalbėti su “da
mom” ir “ponais”, “svietavi” 
kupletai, romansai ir t L kėlė 
visų ponių ir ponų juoką, 
tad juokėsi, kaip sakoma, “už 
pilvų nusitverdami” Tenka 
pripažinti, jog šis “artistas” 
turi neinąža aktoriškų, impro- 
vizatoriškų, gabumų, kuriuos 
tinkamai išlavinus, būtų pui
kus klounas — artistas.

Jeigu teisybė, kad juokas 
turi daug teigiamos reikšmės 
žmogaus sveikatingumui pa
laikyti ir tuo pačiu prailginąs 
žmogaus gĄ’venimą, tai dažnai 
taip “skaniai” pasijuokiant, 
ne tik blogos nuotaikos šešė
liai pradingtų nuo mūsų vei
du, bet ir rečiau pas gydyto
jus besilankytume.

Apie 9:00 valandą, laimin
gas autobuso vairuotojas, ga
vęs iš ekskursijos vadovo p. 
Rumšos “karališką” “tipsą”, 
išsodino visus savo keleivius 
vietoje, iš kur buvo paėmęs— 
4359 So. Maplewood avė., po
nų V. ir P. Rumšų rezidencija, 
iš kur visi linksmi ir patenkin
ti, skirstėsi namučių.

Šiaip ar kitaip pramogos 
žmogui reikalingos, o tokios 
nuotaikingos ekskursijos ne 
tik malonios, nes praskaidrina 
nuotaikas, atitraukia žmones 
nuo kasdieninių vargų ir rū
pesčių, bet turi ir kitų (ne tik 
sveikatingumo požiūriu) pliu
sų — žmogus lankydamas sa
vo gyvenamosios vielos toli
mesnes apylinkes susipažįsta 
su jomis*, sužino jų ^istorijas ir 
legendas, pamato kaip kiti 
žmonės gyvena. Visa tai plečia 
žmogaus - darbininko akiratį, 
jis šviečiasi.

Jonas Eivenis

— Prof. Juozas Žilevičius bu
vo pakviestas bendradarbiu Vo
kietijoje išeinančio tarptautinio 
enciklopedinio leidinio apie mu
zikus “Riemann Muzik Lexi- 
kon”. 4-me tome yra aprašyti 
6 lietuviai muzikai tremtyje: B. 
Budriūnas, K. V. Banaitis, V. 
Jakubėnas, J. Gaidelis, A. Kas- 
kas ir J. Kuprevičius. Sekan
čiuose tomuose numatoma dar 
29 tremtyje esančių muzikų bei 
jų darbų aprašymai, šiam rei
kalui Lietuvių Fondas paskyrė 
500 dol. ir Amerikos Lietuvių 
Taryba 200 dol. Lietuvoje esan
čius ar mirusius muzikus apra
šo prof. Venckus.

— Sen. Frank D. Savickas 
(D.-27) sudarė savo distrikte 
Jaunimo komisiją. Jos pastan
gomis nesenai buvo suruoštos 
plaukymo varžybos Hale Parkų 
baseine. Tarpe laimėjusių yrą 
Judy Pranckutė ir jos brolis 
Ralph. Sen. Savickas jiems įtei
kė trofėjas.

Susirinkimu ir parengimų
PRANEŠIMAI

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A1KSTŽ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS
M ARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Tęlef.: GRovehill 6-2345-4

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

Laidotuvių Direktoriai

TRIS MODERNSKOS 
4TR-C0KUn0MSB SOPLTSOS

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
* 4 ’ v t l f t r ' *

DOVYDAS F GAIDAS GERAI DiS f. OAIMID
♦ - Jf

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

l

— Brighton Parko Lietuviu Moterų 
Klubo susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, rugsėjo 7 d., 8:00 vai. vak., Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Narės 
prašomos dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. Bus pranešimas apie 
įvykusi pikniką. Po susirinkimo vai
sęs. ' E. M. M.

— Chicagos Našliy ir Našljukiy klu
bo susirinkimas įvyks rugsėjo 8 dieną 
Hollywood salėje, esančioje 2417 W. 
43rd St. Pradžia 7:30 vai. vak. Visi 
nariai kviečiami gausiai dalyvauti ir 
įsigyti bilietus spalio 15 d. metiniam 
banketui, kuris įvyks Polonia Grovp 
salėje, 4604 So. Archer Avė. Teks iš
rinkti banketo komisiją ir parinkti 
darbininkus. Bankete gros Jurgio Jo
niko orkestras. Po šio susirinkimo 
bus vaišės.

Ona Condux, fin. rast.

A f A 
ROSE GILLIS

PagaĮ pirmą vyrą Piekut 
Pagal tėvus Gaudiešius

Gyv. 4000 So. Maplewood Ave.
Mirė 1972 m. rugsėjo mėn. 4 

d.. 8:30 vai. vak., sulaukusi pu
sės amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Fred, 

duktė Irene Kearney, žentas 
Sgt. William C. P. D., anūkė 
Kimberly Rose ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Trečiadieni, rugsėjo 6 d., 
5:00 vaL vak. kūnas bus pašar
votas P. Bieliūno koplyčioje, 
4348 So. California Ave.

Penktadienį, rugsėjo 8 dieną 
9:00 vai. ryto bus lydima iš ko^ 
plyčios į Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojama 
šv. Kazimiero Lietuvių kapi
nėse.

Visi a. a. Rose Gillis giminės, 
draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą..

Nuliūdę lieka:
Vyras, duktė, žentas, 

anūkė, giminės.
Laidotuvių Direktorius P Bie

liūnas. Tel. LA 3-3572.

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

MODEKNISKOS AJR-LONDITIONED ROPLY CiOb

NARIAI:

Chicagos
Lietuvjp 
laidotuvių 
Direktorių 
4 asociącijos

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS CIENą 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČ'Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ąve., Cicero, Ill. Phone: OLynipic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3310 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YAros 7-1133-1130

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, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET
— ■ ..... ... ,——<—   —.—.—

Phone: YArds 7-1911
■■■■■
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Pabandykime atvirai išsikalbėti
Štai ir vėl sugrįžta ruduo ir 

žiema. Tai metas, kada lietu
viu kultūrinis, visuomeninis 
gyveni mas -suak ty vėj a, 

renginiai, 
vėl atgyja 

veikla.

-•*’ ■

■. * -

kultūrinis,
prasi- 

pra- 
vi-

Kaip žinia, toks 
inas įvyksta Tabor 

mėn. 
žmonės

deda įvairūs 
mogos. žodžiu, 
sokeriopa lietuvių

Pradedant bet kokį darbą, 
tenka gerokai apmąstyti jo 
sėkmė, gerai suplanuoti ėji
mus, kad 
rezultatu, c

Visa mūsų
vertė, jeigu neturėtume 
spaudos, radijo
Kas gi mus suburtų tiems dar
bams, kas informuotu išsi
sklaidžiusią

gerokai
gerai

atsiekus geriausių

veikla būtų be
są vos 

ir televizijos.

suvažiavi-
Farmoje 

rugsėjo mėn. 16 ir 17 d. d. 
Spaudos žmonės suvažiuoja 
rugsėjo 15 d. specialiai savo 
sąjungos reikalams aptarti.

Rengėjai jau senokai išsiun
tė kvietinius LB institucijoms, 
visiems veiksniams* diploma
tinei tarnybai, spaudai ir L. Ž. 
S-gos nariams, šia proga nori
ma atkreipti visą lietuviškąją 
spaudą, radijo ir problemomis 
besidominčių

mint tomis
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REAL ESTATE FOR SAL? 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui
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informuotu c
visuoirienę apie 

darbus ir įvykius. Taigi lietu
vių spauda ir radijas yra tie 
šaltiniai, kurie gaivina ir ska
tina lietuvišką veiklą.

Bendruomenės
savo

Rugsėjis 
mėnuo. Bendruomenė 
veiklos kelyje pirmiausia turi 

lietuvybės
mu, lietuviu tautinės kultūros c
lobių ugdymu ir išsaugojimu. 
Turi rūpintis ir jaunosios kar
tos ateitimi.

rūpintis išlaikv-

Tą ji ir daro, 
švietimas, vargo mokyklos — 
pirmieji Bendruomenės rū
pesčiai. Tačiau šalia visų kitų 
uždaviniu, Bendruomenei 

ir lietuviškosios

Lituanistinis

Bendruomenės

rū
pi ir lietuviškosios spaudos 
ugdymas, išlaikymas. Taip pat 
ir radijo valandėlės bei savo 
televizijos programa.

Rugsėjo mėn. bendruomeni- 
ninkai pajudės savo darbų ke
liuose, ryškins savąją veiklą 
ir darbus.

Laimingu sutapimu 
atminties didis 
kas ir b u v. PLB 
a. a. Juozas Bačiūnas siejojosi 
lietuviškojo darbo bendra lin
kme. Sielojosi ir ieškojo dar
naus sutarimo dirbant ivairia- 
šakius darbus. Tam jis rugsė
jo mėn. kviesdavo Bendruo
menės, Spaudos 
žmones i savo vasarvietę ben
dram, nuoširdžiam pokalbiui. 
Tai darė keletą metų. Po jo 
mirties tą tradiciją tęsia jo 
Įpėdiniai ponai Adamkai, ža
dėdami tokiem 
sąlygas ir globą.

Tokiomis Bendruomenės — 
Spaudos ir Radijo dienomis 
rūpindavosi Pasaulio LB val
dyba. šiais metais to darbo 
ėmėsi, susitarus su PLB val- 
dvba. Lietuviu žurnalistu sa- - • v <- *-
jungos centro valdyba.

šviesios 
visuomeninin- 

pirmininkas

ir Radijo

saskrvdžiam

h

dėmesį ii’ yra 
kviečiami mint tomis dieno- 

atvykti į suvažiavimą.
Spaudos 

ir Radijo dienomis siūloma 
įvairi programa, lemos, 

aktualios:
valandėlių
; kun. K. Pugevicius. 

į ateitį žvilgsni 
mes rašytojas, žurnalistas Vy
tautas Alantas. Tai viena pa
grindinių temų, apimanti šių 
dieniu Bendruomenės, spaudos 
ir radijo problemas.

Dėmesys 
nesniosios

mis
Bendruomenės — 

dienomis
ųana 
manoma, 
radijo 5 
pristatys 
Iš dabarties

Lietuviii 
problemas

skiriamas ir jau- 
žurnalistų

ugdymui. Apie tai kalbės L. ž. 
CV nariai,

kartos

S-gos CV nariai, kurie ta 
kryptimi jau yra gerokai pa
žengę.

Mūsų spaudos 
Lietuvai pristatys 
Vincas Rastenis. Be to, pokal
biuose dalyvaus jaunesniosios 
kartos atstovai, 
mūsų spaudos 
ryšk in darni, 
neskaito lietuvių spaudos.

ivvksta 
Spaudos konferencija. Joje da
lyvauti yra pakviesti diploma
tai, PLB, Kanados krašto LB, 
Vliko, Alto, JAV LB pirminin
kai, jų atstovai. Konferencijai 
vadovauti pakviestas 
jas Liudas Dovydėnas. Konfe
rencijos metu kiekvienas ga
lės kelti klausimus, liečiančius 
dabarties ir ateities visokerio
pą lietuvišką veiklą, nes ir 
konferencijoje dalyvauja mū
sų gĄ’venimo vairuotojai.

Kaip atsimenam, kai kurie su
važiavimui Ibuvę geri, kai Lurie 
praėjo kiek blankokai.
atveju bus bandoma išlaikyti 
diskusijas ir pokalbius kultū
ringame, aukštame lygyje. 
Kalbėti reikia nuoširdžiai, at
virai, patiekiant savo sugesti
jas. faktus, 
pavyzdžių.

Lietuviškoji spauda, radijas

įtaka okup. 
žurnalistas

Jie pasisakys 
atžvilgiu, pa- 

kodėl jaunimas

šeštadienio vakare

lietuvišką

aukštame

*
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Šiuo
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SIUNTINIAI I LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas [vairiu prekly. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTTNL4I Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANT1NAS
maistas, doleriniai Certifikatai.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

ALNAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636.'-TeL WA 5-9209

DĖDĖS ŠERNO GYVENEVIO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienijo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA ^NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
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PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK ĖJIMAI S
DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 

2212 W. Cermak Road . Chicago, Hl. Virginia 7-7747 
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parodos atidaryme, iš kairės į dešinę: Pranas Prūsis, dail. Mikas Šileikis, nežinoma moteris, skulpt.
J. Fabion ir A. Čooper - Skupas. Paroda vyko Balzeko muziejuje.

ir TV reikalinga
lietuvio paramos,
darbo.

Bendruome- 
spauda, radi- 

neatskiriami 
visa lietu- 

gyvastingu-

kiekvieno 
dėmesio ir 

Taip pat kiekvienam 
lietuviui ir visai
nei reikalinga 
jas bei TV. Tai 
dalykai, užtikriną 
viškojo gyvenimo 
mą.

Kad užtikrinus ateičiai mū
sų Spaudos, Radijo ir TV sek- 
mingesnį darbą — šaukiamas 
Bendruomenės — Spaudos ir 
Radijo žmonių pokalbis. Tik 
bendru darbu, ne tuščia kriti- 

užtik rinsimeka, užtikrinsime šviesesnę 
ateitį mūsų spaudai ir radijui, 
be kurių ir mūsų visų gyveni
mas būtų tamsus ir juodas. 
Be šių priemonių mes 
me, taptume dvasios 
džiais ir netrukus užgestų vi
si lietuviškosios veiklos žibu
riai.

Tad

tamsus

taptume
nyk t lį

sk u r-

Bendruomenini nkai, 
Spaudos, Radijo žmonės, vi
suomenininkai ir visi kultūri
ninkai turėtu atvvkti i šį susi
būrimą, i Tabor Fanną, dar 
kartą atvirai išsikalbėti ir nu
tarti, ką galime padaryti 
Spaudai ir Bendruomenei bei 
visam lietuviškam gyvenimui 
ateinančių metų grandinėje.

Registruotis galima pas 
Janušaiti.

žmonės.

J.
2534 5V. 69th St., 

Chicago, Ill. 60629 arba tele
fonu 737-3332 iki rugsėjo mėn. 
10 dienos.

TRUMPAI

— Gavome p. Petro Stravins
ko straipsnių seriją apie vykusį 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kon
gresą, kurią šiomis dienomis 
pradėsime spausdinti. P. Stra
vinskas, nurodęs kelis kongreso 
trūkumus, bendrai paėmus, tei
giamai vertina jaunimo kon
gresą.

— Vytautas Klausa iš Brigh
ton Parko apylinkės baigė Sou
thern Illinois universitetą. Car- 
bondale. Ill.

— George W. Dunne, Cook 
pirm..

kiekviena
apskr. tarybos 
gyventojus 
ypatingai

kviečia 
proga, 

savaitgaliais, aplan
kyti valdinius miškus ir parkus,
kurie yra skirti visų gyventojų 
sveikatai ir gerovei.

— Chicago Medical Society 
prez. dr. C. J. Weigel kreipėsi 
motyvuotu laišku į Cook apskr. 
tarybos pirm. George W. Dunne 
dėl dabartinės Teismo medici
nos — Coroners įstaigos pakei
timo į Medical Egzaminer įstai
gą. ją žymiai praplečiant ir iš-

M. A . š I M K U S
Real ftctate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tef. 2S4-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.
------ — - - -_____ _________ - - -
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įjungiant politines įtakas. Aps
krities gyventojai galės tuo rei
kalu pasisakyti lapkričio 7 d. 
balsavimuose.

— Antanas ir Milda Vaivadai 
praeitą savaitgalį praleido Chi- 
cagoje. Jiedu buvo apsistoję 
pas M. Baronienę, Mildos Vai- 
vadienės motina. Abu Vaiva
dai ilgus metus dirbę Naujieno
se, praeitą šeštadienį buvo užė
ję Į Naujienas, pasikalbėjo su 
redakcijos nariais, apžiūrėjo 
spaustuvę ir kambarius, kuriuo
se vienas ir antras yra dirbę. 
Chicagoje jiedu pasimatė su di
doku būriu senų savo bičiulių. 
Kiek laikas leis, abu Vaivadai pa 
sižadėjo ir toliau pasiųsti Nau
jienoms rašinių iš Washingtono 
lietuvių gyvenimo.

— Tryliktoji metinė Chicagos 
miesto tautybių paroda ir mugė 
Įvyks lapkričio,. 4—5 d. Navy 
Pier halėse. Tautybių atstovų 
pasitarimas tuo reikalu įvyks 
miesto tarybos posėdžių salėje 
spalio 18 d. 8 vai. vak. Lietuvių 
reprezentaciją šioje parodoje ir 
mugėje organizuoja LB Vidur. 
Vakarų apygardos valdyba.

— Dirbkime išvengimui išven
giamų mirčių — 355 Alvudo ra
dio paskaita šį ketvirtadienį, 
rugsėjo 7 d., 11 vai. ryto Sophie 
Barčus Radio Šeimos valandoj.

nariais,

t

— Grandies tautiniu šokiu 
grupės šokėjų registracija bus 
ši penktadieni, rugsėjo 8 d. 
7 vai. vak. Jaunimo centre.

— Indianos — Purdue uni
versitetai kas metai siunčia Į už
sienį keletą gabesnių studentų. 
Rugpjūčio 27 d. tų universitetų 
studentų grupė išvyko Į Europą. 
Pavardžių sąraše minima ir vie
na lietuvaitė — Saulė V. Gir- 
džiūnaitė iš East Chicago, Ind., 
išvykusi Į Prancūziją.

— Į Pedagoginį Lituanistikos 
Institutą Įstojo 11 Kr. Donelai
čio aukšt. lituanistinės mokyk
los abiturienčių: Rasa Kelpšai
tė, Rūta Kleinaitytė, Jonė Klik- 
naitė. Dana Latvytė, Aušra feu- 
rušonytė, Ramunė Maciejaus- 
kaitė. Vita Musonytė, Rūta Nor
kutė, Irena Paronytė, Regina 
Seibutytė ir Nora Sugintaitė. 
Studijų pradžia rugsėjo 9 d.

maloniai

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

SEWING
CHENILE AND EMBRODERY 

MACHINE OPERATORS 
Experience Necessary. 

LOCKHART’S
SPORT SHOP 

352-4538
LAGRANGE

WANTED HOUSEKEEPER

Live in, North Shore. 5 days. 
Sun., Mon. off. 
$65 per week. 

835-4657

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia

MACHINE SHOP 
EXPERIENCED SHORT RUN SHOP. 

Permanent plus fringe benefits. 
Paid vacation.

STANSI - FISHER SCIENTIFIC CO. 
1231 N. HONORE ST. 
772-3100 — JIM MICH

GLASS CUTTER
Must be experienced in cutting 
and handling large.plate of glass.

Top benefits and wages.
Phone 826-4366

MEN PART TIME

for light industrial cleanin 
duties. Flexible hours.
Northfield Xiles area.

g

831-3533

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

FOLDING CARTON DIE MAKER
An opportunity— a rapidly growing 
independent carton convertor needs 
an experienced class A die maker, 

excellent rate — fringe benefits.

Call 421-7890

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

antrame aukšte vy-BRIDGEPORTE 
rni išnuomojamas vienas švarus mie

gamasis. Telef. 326-4154.

♦ Varnas Montessori židinė
lyje, 3038 W. 59th St., vyksta 
vaikų registracija į

Mokslas prasidės rugsė
jo 7 d. Informacijoms skam
binti 776-6667 arba 778-6514.

(Pr.)

klasę.
lietuviška v

Union Pier Lietuvių namų 
savininkų visuotinas narių susi
rinkimas bus š. m. rugsėjo 9 d. 
5:30 vai. vak. Lietuvių salėje. 
Po susirinkimo len pat bus vai- 

Visi nariai prašomi daly- 
Valdvha 

(Pr).

sės.
vauti.

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA”}

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

- 38-TA IR ROCKWELL, 5 kambarių 
medinis su pilnu rūsiu. S10.000.

31-MA IR HARDING, 2 lotai ir 4
kambarių medinis namukas. $10,900.

56-TA IR MOZART, 4 mieg. mūrinis 
su rūsiu. Tik $22,000.

44-TA IR TALMAN, 
kamb. medinis.

43- ČIA IR CAMPBELL, 2 butų po 
5 kamb. mūrinis. $23,500.

48-TA IR KARLOW, 5 ir 6 kamba
rių mūrinis. $28,000.

44- TA IR FRANCISCO, 2 butų po 5 
kamb. mūrinis. $30,000.

LEMONTE, lotas ir 3 mieg. naujai 
statomas namas.

32-RA IR HALSTED, restoranas su Į

2 butu po 5 
$18,900.

SAUGUMAS NAMUOSE
LIUKSUS MODERNUS beveik nau-

2.1 ‘ \ . Sausas,
įrengtas beismantas, jūr-cond., kar- 
i 
Marquette Parke.

ras Marquette Parke. 2 auto garažas.

jas 5V2 kambarių mūras.

Be
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IZRAELIS ŽADA KERŠYTI ARABAMS
Arabu valstybės kaltina V. Vokietija

JERUZALĖ. — Sutikdamas iš AJuencheno sugriž 
elio sportininkus ir 10 karstų, Izraelio vicepremjv r; 
smerkė arabų valstybes, kurios teikia globą terorist; 
reiškė, kad užtenka kalbų, reikia veiksmų arabams
pačiu metu, kada vicepremjeras kalbėjo aerodrome. I

S>’PASAULIS SMERKIA ARABŲ TERORU 
Tik savieji kalba apie "herojus" y . V ’

ROMA. — Popiežius Paulius pasmerkė savo kalboje Olimpia
doje įvykusias skerdynes, kurios “tikrai suteršė mūsų gyvenamąjį 
laiką”. Popiežius pasiuntė užuojautos telegramą Izraelio prezi
dentui Shazar. Indijoje užsienio reikalų ministerija, pastebėdama, 
kad Indija remia arabus, pareiškė, kad nėra pateisinimo teroriz
mui sporto arenoje. Premjerė Gandhi pareiškė, kad nors Indija 
nepripažįsta Izraelio valstybės, tokie žudymai, kaip Muenchene, 
nepadeda arabų reikalui.

Lenkijos ir Čekoslovakijos 
spauda pasmerkė žudynes Olim
piadoje, tačiau Sovietų Sąjungos 
spauda labai atsargiai aprašo 
įvykius Muenchene. Sporto ko
mitetas paskelbė pareiškimą, ku
riame sakoma, kad teroro veiks
mai nesiderina su kooperavimo 
ir abipusio susipratimo dvasia, 
kuria pagrįstas Olimpiados ju
dėjimas.

Olimpiniame kaime nebėra tos 
nerūpestingos ir gyvos nuotai
kos, kaip anksčiau. Visur ma
tosi daugiau policijos. Sporti
ninkų miestelyje buvo uždary
ta Spielstrasse, kurioje buvo 
įvairių pramogų. Garsiakalbiai, 
per kuriuos sklisdavo muzika, bu
vo uždaryti.

Washingtone buvo paskelbta, 
kad Izraelio ambasadorius Rabin 
kreipėsi į Valstybės departamen
tą, prašydamas Ameriką atšauk
ti savo sportininkus iš Olimpia
dos, tačiau jam buvo atsakyta, 
kad JTV Olimpinis komitetas nuo 
vyriausybės nepriklauso ir daro 
sprendimus savo nuožiūra^

Iš arabų valstybių tik vienas 
Jordanas pasmerkė arabų tero
ristus. Premjeras Lawzi pareiš
kė, kad Olimpinio kaimo puoli
mas buvo biaurųs nusikaltimas. 
Karalius Husseinas sako, kad 
baisus nusikaltimas Olimpiadoje 
buvo padarytas nesveikų galvų.

Palestiniečių organizacija Kai
re vadina penkis žuvusius tero
ristus herojais ir kankiniais, ku
rie nesigailėjo savo gyvybių ko
vodami už savo principus. Vokie-. 
čių policija vadinama “brutaliais, 
palestiniečių kraujo trokštan
čiais barbarais”.
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petai, alum, langai. Patio, garažas. 
Marquette Parke. $25,900

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman- 
tas 3 
Tuoj galima matyti. $36.300. 

quette Parke prie mokyklos, 
rimtam pardavimui.

6 KAMBARIŲ mūro octagon bun
galow. Viskas liuksus ir nauja vidu
je. Apie 63-čia ir Pulaski. $27,700.

2 AUKŠTŲ NAUJAS MŪRAS. Mo- 
Tinka Dr. ofisui 

ir liuksus butas gyventi. Arti mūsų. 
$39,900.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000.

6 BUTŲ LIUKSUS. 2 aukštų mūras ...
mas. Puikios pajamos

gazu šildymai. Alum, langai.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar- 
Kaina

6 kambarių butu. S390 pajamų į mėn. I ■; hnt“ ė 
BIZNIO LOTAS. B-l zona, 50X150’, 

prie 95-tos ir Roberts Rd.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

MŪRINIS 5 KAMBARIŲ NAMAS. Ge- 
Ke- 

ramikos vonia. Prie 69-tos ir Maple- 
Reikia pamatyti, 

tel. PR 8-6916.

ras. Švarus. Pigus. Gazo šilima.

wood. Brokerio

MARQUETTE PARKE savininkas par
duoda 2 butų po 4 kambarius mūrinį. 
Aluminijaus langai, spintelės^ uždari 
porčiai, sausas skiepas. 2 mašinų ga
ražas, gera transportacija, $195 nuo

mos. Tel. GR 6-5924.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis' 
320872 W. 95th St.

GA 4^654

CtMioanya. CcSud'

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

darbus ir t. t.
SKAMBINU:

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

6?

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovano* 

visom* progom*.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

< & U INSURANCE & REALTY 

A- LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE, 
kA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobllty draudimai.

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICI 
Tapomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
024 So. CALIFORNIA AVI. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-W27

fe s#■fe

2 vonios. Įrengtas beisman-

$32.000.
6 BUTŲ LIUKSUS, 2 aukštų mūras 

ir 4 auto mūro garažas. Gazo šildy- 
gyventi 

Marquette Parke. S69,900.
2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla

tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22.000.

10 BUTU MŪRAS, apie SI 5.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto v 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. $67.500.

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 S27,900.

GRAŽUS 2 BUTU MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36.500. _

11 BUTU 7 metu 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 
metu modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metiLi_ _  l 7 \ y
Labai_pelningas_ ir gražus namas.

rių — 2 miegami.
šildymas. Garažas, 
riai, naujai išdažyti.

’ 5 KAMBARIŲ 3 miegami, 
metų. 7

Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba-

šildymas. Garažas.

mento. — 24.500.
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IŠ VISO PASAULIO

SAIGONAS. — Pietų Korėja 
atitrauks visą savo kariuomenę 
iš Pietų Vietnamo, kur šiuo me
tu yra 37,000 korėjiečių. Jų iš
vežimas prasidėsiąs gruodžio 
mėn. P. Vietname kovos vyksta 
trijuose frontuose: prie Quang 
Tri miesto, prie An Loc ir Que 
San slėnyje, kur pietiečiai pasi
traukė iš svarbios strateginės 
kalvos nr. 211.

I
I

WASHINGTONAS. — N. Ze
landijos ambasadorius Wa-1

:fe
^3$

t-

Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

. 10 
Labai gražiai įrengtas skle- 

_________ r ”-■ --1— 
apsodintas. Namas kaip pa'saka. 69-ta

Gražiai aptvertas irpas. Garažas.

ir Bell. $25,500.

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

TEL. 436-7878

PARDUODAMAS 2 aukštu 15 kamba
riu namas ant 2 didelių sklypų su 

- “ i ramioje r-5—'*
Yra įrengti, 2 butai, ga- 

du gretimus sklypus. l,.va^ kelionės 
iki vidurmiesčio.

TeL 312 — 946-6136
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fe

Piety Vietnamo kareivis ir civile moteris abu sėdi viename apkase, komunistams pradėjus
limą netoli Lai Khe vietovės.
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BRITAI SIUNČIA PRIE ISLANDIJOS 
KRANTŲ KARO LAIVA ŽVEJŲ GINTI

LONDONAS. — Santykiai tarp Islandijos ii* Britanijos gali 
shingtone Frank Corner grįžta ?erokai pablogėti dėl ginčo Islandijos teritorinių vandenų klau-

ambasadorius

namo po 10 metų diplomatinės silpu- Nuo rugsėjo mėn. Islandija paskelbė, kad jokiems svetimų 
tarnybos Amerikoje.

BANGKOKAS. —

t valstybių laivams nebus leidžiama žuvauti arčiai), kaip 50 mylių
! TlilO IslxlTldiinQ T^-rifornio ci+nVin nCnuo Islandijos krantų. Britanija šitokių teritorinių vandenųi JUB i'-lclllLy- oncaujja siloaiu cenconmų vandenų ne-

Tailandijo- pripažįsta ir nežuvauja tik 12 mylių nuo kranto riboje. Britanijai
je švietimo ministerija pranešė, pritaria Danija, V. Vokietija ir kitos šalys. Britanija paskelbė,
kad vyrai studentai, kurie ne kad ji pasiuntė savo karini laivą, fregatą “Aurora” prie Islandijos
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Banditai nušovė

šioja ilgus plaukus, nebus pri- krantų saugoti britų žvejų laivų.
imti j mokyklas.

“Aurora” pasiųsta po to, kai
_ > karinis greitlaivisHELSINKIS. — Baltijos jū- Islandijos

roj, audros metu apsivertė Šuo- “Aegir” ^suplėšė tinklus vieno 
dugno gilinto jas. britų žvejybos laivo, gaudžiusio

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
prijos laivas. -

Žuvo 16 Įgulos narių. žuvis^50 mylių zonoje. Islandie-
ČIKAGA. — Policija iau rado! čiai bandė nutraukti virves ir 

liudininką, kuris matė Grant^^0 žvejų tinklo, tačiau nepa-

žuvis’50 mylių zonoje. Islandie-

I <;

V. Vokietija Įspėjo v 
dus , kad, saugumo žiniomis, 
mis dienomis Vokietijos
gaus daug siuntinėlių su bonilw- 
mis. Prasidėjo žydų Naujų me
tų šventės ir ta proga arabai 
siuntinėja jiems sprogsta nė i r. s 
laiškus ir siuntinius. Visi ispė- 
jimi elgtis atsargiai.

Egipto ir Sirijos sportininkai 
paliko Olimpinę kaimą ir išskri
do namo. Egipto grupės vadovas
pareiškė, kad egiptiečiai bijo dėl 
savo saugumo. Olimpiadą pali
ko ir Filipinų bei Norvegijos ko
mandos, protestuodamos prieš 
Izraelio sportininkų pagrobimą 
ir nužudymą.

Egiptas pasmerkė V. Vokieti
jos policijos elgesį. Policija ap
gavusį arabus ir dėl to žuvę žy
dai sportininkai. Palestinos ara
bų organizacija Kaire paskel
bė, kad ateityje vokiečių inte
resai bus puolami visame pasau
lyje. Trys pagauti arabai tero
ristai bus teisiami Vokietijoje. 
Jiems gresia kalėjimas* iki gy
vos. galvos.

Muencheno Įvykiai Į pavojų

JERUZALĖ

Vokietijos .

Izraelis daugiausia
sugrįšiąs į tą organizaciją,

tiją ‘‘nešvariu

rūšis — bangi-

yra laimėję čempiono titulą kė-

nėra skolingos ^arl>ė 
dikiškiems

kad jis pasitraukia iš Arabų- 
są jungos

Kamenevą, 
treniruotą to pa-

. Pales-
Jung’ti-

Į tai 
York Times.

Olimpiadoje
MUENCHENAS. — Olimpinis 

komitetas nutarė diskvalifikuo
ti amerikietį plaukiką Riek De- 
mont. Praėjusį penktadienį jam 
buvo uždrausta dalyvauti 1,500 
metrų plaukime, o dabar nutar
ta atimti iš jo aukso medalį, ku
ri jis laimėjo 400 m. laisvu sti
liumi plaukime. Demont naudo
ja vaistus nuo astmos, kurie yra 
uždrausti imti Olimpiados spor
tininkams, nes jie sukelia žmo- 

‘guje energiją. Plaukikas De
mont, sužinojęs apie komiteto 

'.sprendimą, apsiverkė., šiame 
' — ' 400 m. niekas 

nebus gavęs aukso medalio. Aus
tralas Brad Coope šioje distan
cijoje laimėjo sidabro medalį, o 
kitas amerikietis Steve Center j 
— bronzos.

Su dideliu susidomėjimu lau
kiama 1,500 metrų bėgimo, ku- griebtis jėgos, pareiškė premje-

AT et, Uzxct z.15 v, i T.. ' T ž I A

mėjęs Kip Keino iš Kenijos. Jis 
tada sumušė olimpinį rekordą.

i Toje pat distancijoje bėgs ir gar
sus amerikietis bėgikas Jim 
Ryun, kuris turi pasaulio rekor-1 
dus: mylios, 800 jardų ir 1.500 
metrų. Tame pačiame bėgime,

— Izraelio vy- 
įriausybė Įspėjo Palestinos ara-
bu organizacijas ir netiesioginiai 
arabų valstybes, kad jos laiko
mos atsakingomis dėl Muenche- 
ne nužudytų 11 Izraelio sporti- 
jųnkų. j. Premjerė Goldą Męi m pa
reiškė padėką V. Vokietijai, ku
ri nepatenkino arabų teroristų 
reikalavimų ir griebėsi veiksmų 

• išlaisvinti pagrobtus izraelitus. 
Nors tas bandymas nepavyko ir 
visi įkaitai žuvo, panašiose si
tuacijose su arabais visi turėtų

pastatė- Egipto-V.
santykius, kurie turėjo būti greit 
atgaivinti, ši mėnesi Bonoje tu
rėjo lankytis Egipto užsienio rei
kalų ministeris Murad Ghaleb. 
Vokiečių spauda ragina vyriau
sybę ši vizitą atšaukti. Parlamen
to narys Budolf Werner paskel
bi
Vokiečių draugystės 
pirmininko vietos. Jis tik tada 

, kai 
arabų vyriausybės pasmerks te
roristus.

T, ' fe'plaukime'♦ Italijos vyriausybe atšaukei - 
kainų užšaldymą ir krautuvės 
vėl atsidarė po 10 dienu streiko. 
Krautuvininkai kainas tuoj pa
kėlė.

Izraelyje mirė premjerės 
Goldą Meir sesuo Shana Krein- 
gold, 83 metų. Abi seserys bu
vo gimusios Rusijoj, tačiau 1906 
m. atvažiavo su. tėvais i Ameri
ką, o 1923 metais persikėlė į 
Izraelį.

-*• Belfaste sprogo bomba ži
nomo katalikų veikėjo name. 
Viena moteris žuvo, keli asme
nys buvo sužeisti. Spėjama, kad 
bombą padėjo protestantų ra
dikalai, kurie dažnai kalba apie 
keršto veiksmus prieš katalikus.

Elkharte, Indianoj, užside
gė gazolino stotis. Ugniage
siams gesinant gaisrą, sprogo 
300 galionų gazolino tankas, su
žeisdamas 25 ugniagesius, kurių 
du kritiškai apdegė.

*• Trys Amerikos ekonomis
tai, buvęs ambasadorius Indijo
je John Kenneth Galbraith, Har
vardo prof. Wassily Ix*ontief ir 
Yale prof. James Tobin tris 
savaites lankys komunistinę Ki
niją.

♦ New Yorko žydų Gynybos 
lygos vadas Zweibein pareiškė, 
kad jo grupė pradės persekioti 
New Yorke arabų diplomatus. 
Jo nuomone, žydų radikalai gali 
bandyti atentatus prieš arabus 
Amerikoje.

drovė atšaukė iš krautuvių 5 
milijonus svarų dėžutėse supa
kuotų kumpių, nes vyriausybė 
reikalauja, kad ant dėžučių bū
tų aiškiai parašyta, jog kumpy
je yra pridėta vandens. Toks 
užrašas reikalaujamas, jei mė
sos produktuose yra daugiau 
kaip 8% vandens.

Čikagos katalikų archidio- 
cezijos kunigų senatas posė
džiauja Mundeleine, svarstyda
mas ar nereikėtų sujungti kai 
kurias parapijas. Čikagos ar- 
chidiocezijoje yra virs 460 pa
rapijų.

Grant Kito žvejų tinklo, tačiau nepa- 
parke negrą tuo metu kada ten. sisekė. Britų karinis laivas tu- 
buvo nužudyta jauna mergina iš^ du helikopterius.

Kapitonas Adams, kito Brita
nijos karinio laivo “Miranda” 
vadas, patarė britų žvejams vėl 
užrašyti ant savo laivų šonų 
laivų vardus ir identifikacijos 
numerius, kuriuos žvejai buvo 
prieš kiek laiko pašalinę, norė
dami apgauti Islandijos patru
lius. Ta apgaulė nepavyko, islan
dai vis tiek atpažįsta britų lai
vus, kurių prie Islandijos yra 
apie 40.

Prieš pasiųsdama karo laivą 
karių skaičius P. Vietname šiuo ginti britų žvejų interesų, Bri- 
metu siekia 37.100.
tas pažadėjo iki gruodžio 1 d. Į gausybei griežtą protestą dėl 
išvežti dar 12.000.

BRAZZAVILLE. —

Anglijos.
nys jau buvo policijos ištardyti.

SINGAPŪRAS. — Valdančio
ji Singapūro Liaudies Akcijos 
partija vėl laimėjo rinkimus.

WASHINGTONAS. — Kardi
nolas Patrick O’Boyle ragina 
amerikiečius remti žemės ūkio 
darbininkus ir boikotuoti salo
tus, kurių augintojai nesusita
ria su darbininkų unija, vado
vaujama Cezar Chavez.

Amerikiečių

Trys Įtariami asme-

SAIGONAS. —

rj -Meksikos olimpiadoj buvo lai- rė.

kaltina 
Egiptą, kuris turi pakankamai 
įtakos sustabdyti teroristų vei- 

, klą, tačiau, priešingai, tik pa- 
' drąsina teroristus.

Dešimt žuvusių izraelitų kū- 
kuris bus sekmadienį, dalyvauja nai buvo parvežti į Izraelį, kur 
ir jaunas amerikietis Dave'jie bus iškilmingai palaidoti, da- 
Wottle, kuris televizijos žiūro-‘ lyvaujant vyriausybės nariams.

Bonos vyriausybės sluoksniai 
praneša, kad kancleris Brandtas 
labai nusivylęs Egipto vyriausy
bės elgesiu. Egipto premjeras, 
i kuri Brandtas kreipėsi prašy
damas priimti vokiečių lėktuvą 
su arabais teroristais ir žydais 
sportininkais ir prašydamas žy
dus paleisti, atkirto per telefo
ną: Mes nenorime Į ši reikalu kiš
tis”.

Jei vokiečiai yra supykę ant 
arabų, tai ir arabai nelieka sko
lingi. Al Ahram. Kairo laikraš
tis, rašo, kad žudynių būtu bu
vę išvengta, jei vokiečiu [*>licija 
nebūtų arabų apgavus 
tinos arabų delegacija
nėse Tautose apkaltino V. Vokie- 

ir nežmonišku" 
elgesiu — šaudymu i arabus, ku
riems buvo pažadėta leisti išsi
vežti Įkaitus j Kairą.

Londone aerodromo darbinin
kų unija paskelbė, kad .ji 18 vai. 
neaptarnaus Kuwaito lėktuvu.

Bagdado ir I>ama.<ko valsty
binės radijo stotys pasmerkė \ . 
Vokietiją už apgaulę ir arabų iš
davimu. 1 tai atsiliepia Xev 

sakydamas veda
majame, kad “civilizuotos tautos 

skolos žli
ba nditams"

! v -y, ‘ ,

h____ _________ = _  

vams pažįstamas iš savo golfo Vienuoliktas — David Berger 
ihuiias uus laiuojamais v.ieveian- 

' * .......................... ' ‘ 1___  _________ • T' A-K

jaunas amerikietis

kepurės, su kuria jis nesiskiria;kūnas bus laidojamas Clevelan- 
ir bėgdamas. Jis laimėjo aukso de, kur gyvena jo tėvai. Jis tik 
medalį už 800 metrų bėgimą.

Olimpiados medalių statisti
koje pirmauja Amerika, su 70, 
toliau eina Sovietų Sąjunga su! 
64, Rytų Vokietija — 49, Japo
nija — 26, Vakarų Vokietija — 
24, Vengrija — 22. Įdomu pa
stebėti, kad jei abi VoLietijos 
dalyvautų vienoje komandoje, 
tai medalių skaičiumi Vokietija 
pirmautų.

Preziden- tani j a buvo Įteikusi Islandijos
8 asmenis

CHARLOTTE AMALIE. — 
Virgin salų policija gaudo ketu
ris ar penkis vyrus, kurie įsibro
vę į golfo klubą, nušovė ir apiplė
šė 8 žmones. Trys buvo sužeis
ti. Žuvusių tarpe buvo dvi klu
bo tarnautojos ir du elektrikai, 
taisę šviesas.

Iššaudę visus klubo svečius, 
banditai iškraustė kišenes, nuė
mė laikrodžius ir pasišalino į 
kalnuotas St. Thomas salos apy
linkes.

Jungti-
tinklų plėšimo. Isladija atmetė 
protestą ir pareiškė, kad ji turi 

' gyvybinius in- 
--------— žūklės teritoriją.

. m . ... . .. i teise ginti savomų Tautu sveikatos organizacija , -, „. / , , .. . teresus— žūkle

prieš pora metų išvažiavo gyven
ti Į Izraelį.

Izraelio vyriausybė ragina vi
sas civilizuotas valstybes sustab
dyti arabų veiklą. V. Vokieti
joje, Italijoje ir kitur yra nema
žai arabų studentų, kurių tarpe 
veikia palestiniečiai teroristai. 
Vokietijoje policija gaudo 15 
arabų, kurie buvo Įvelti i Muen- 
cheno Įvykius. Premjerė Meir 
reikalauja, kad Europos valsty
bės “išardytų teroristų bazes”.

skelbia, kad per dvejis metus 
Afrikoje nuo choleros mirė 
virš 13,000 žmonių, 
iš viso buvę 85,000.

GASTONIA. — Viena Š. Karo
linos tekstilės įmonė pradėjo 
dirbti tris dienas per savaitę. 
Jos 120 darbininkų tris dienas 
dirba po 12 vai., o paskui ketu- 
r’as, diFŲas turi ]aifvas: J™?*: į^7da?g-'^duTtečia!/ toje 

( demonstracijoje prieš arabų te- 
i rorisius dalyvavo ir užsieniuose 
pagarsėjęs sovietų fizikas Andrei 
Zacharov.

Susirgimų Maskvoje suėmė 
Andrei Zacharov

i- 
A

į

MASKVA. — Milicija suėmė 
apie 30 asmenų prie Libano am- 

| basados Maskvoje. Suimtųjų tar- 
YTT- n rl a 11 rr n I n n i n 11 Erno

priemiesčiogražiu kiemu
’____________

Įima irengti dar du. Galima nupirkti
c_ _____

iki vidurmiesčio.

apylinkėje. I
Bobby Fischeris
11-tas čempionas

REYKJAVIKAS. — Ameri-

fi

■ S
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darbininku moralė esanti labai 
Ir WASHINGTONAS. — Ka

ro laivynas paskelbė, kad Hava
juose sėkmingai buvo išbandyta 
nauja “ginklo

kietis pasaulio šachmatų čem-j niai, kurie sėkmingai buvo ištre- 
pionas Bobby Fischer yra tik ant
ras ne europietis laimėjęs šį ti
tulą. Pirmas buvo kubietis Jose 
Capablanca. Fischeris yra li
tas oficialus šachmatų čempio
nas nuo 1886 mėtų, kada austras 
Wilhelm Steinitz, kuris apie 20 
metų išbuvo neoficialiu čempio
nu, laimėjo tą titulą pirmame 
pripažintame šachmatų turnyre.

Vokietis dr. Emanuel Lasker 
atėmė titulą iš Steinitzo 1894 
metais ir išbuvo čempionu 27 
metus. Tik du šachmatų čem- lis kartus — Alechinas du kar- 
pionai Alechinas ir Botvinikas tus, o Botvinikas — tris.

gera, jie geriau dirba ir nepra- rorjs-tus dalyvavo ir užsieniuose
Sovietu kadetai

C

lanko Amerika
L.

KINGS POINT. — Apie 120

leidžia darbo dienų.BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Čikagoje Agar Food ben- 

išKaltina Egiptą s
LOS ANGELES. — Demokra- 

Mc-

IDemonstracijoje dalyvavo apie 
70 žmonių. Jie norėjo įteikti Li
bano diplomatams peticiją — 
protestą už teroristų globojimą.

Kitas grupė žydų Maskvoje 
buvo susirinkusi prie Olandijos

I

♦ Brighton Parko Lietuvai 
Namų Savininkų Draugija ren
gia linksmą Rudens Balių, ku
ris įvyks šeštadienį, rugsėjo 16 
diena 7:30 vai. vak. Balio Pakš
to salėje, kampas 38-os g-vės ir 
California Ave.

Draugijos valdyba,
prašo visus Brighton Parko na
mų savininkus bei svečius šia
me baliuje skaitlingai dalyvau
ti. Svečiai bus vaišinami gar
džia vakariene, veiks baras, tur
tingas laimės šulinys, linksma 
programa ir smagus R. Pakšto 
orkestras.

Bilietus iš anksto galima įsi
gyti Pr. Rumšos maisto parduo
tuvėje, 4359 So. Maplewood 
Ave., telef. VI 7-2149 arba prie 
įėjimo.

Įėjimas ir vakarienė tik 6 dol.
2 asmeniui. (Pr)-

j

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 6O63X TeL YA 7-59M

kUIUJLJ.l.l B ...- J. - — — ............................

Lietuviai Televizijoje, š. m. 
rugsėjo mėn. 9 dieną, šeštadie
nį, 7 vai. vakare, Lietuvių Tau
tiniuose namuose, 6422 So. Ke
dzie Avė., rengia nepaprastą 
rudens madų parodą. Bus mo
deliuojamos vėliausios. Hong 
Kong, Paryžiaus ir Txjp.dono ma
dos. Visi svečiai ir viešnios bus 
pavaišinti kava su pyragaičiais, j 
Bus vertingų dovanų. Visus 
maloniai kviečiame gausiai da
lyvauti. Įėjimo auka 3 doL as-Į 
menini. (P).

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininku. Kai 

nos nebrangios.
3513-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776^5331
Anicetas GarbačIausAat, tav.

Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir
V.__ _* _ . “
šildymo pečius, air-conditionmg, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

perstatau senus visų rūšių namo ap-

dens boilerius ir stogų rinas (gutters).
_ A « • . v ♦ • - __ X — -

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

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

I

*. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymai 
2646 WEST 69th STREET 

TMa REpubllc 7-1941

DBL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656

I
i
1
į

■

V PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

-

i-.
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sovietų prekybos laivyno jaunų tų kandidatas Į prezidentus Mc- 
kadetų iš laivo “Tovarišč” apian- Govern pareiškė, kad Egiptas ir 
kė JAV Prekybos Laivyno aka- Libanas yra kalti dėl arabų tero- 
demiją. Laivas stovi Baltimorės 
uoste, o kadetai, lydimi Anatolij 
Tregubov, sovietų prekybos lai
vyno ministerio, apžiūrėjo JAV 
akademiją, padraugavo su ame
rikiečiais ir sulošė futbolo rung
tynes (kojinio), kurias laimėjo 
amerikiečiai.

Tai pirmas toks sovietų vizi- pasibaigti visur pasaulyje, kal-’da jų užuojautos.
tas šiame krašte, kur sovietų lai- bėjo sen. McGovern Kaliforpijos premjerei Meir, negavo, nors žy- 
vyno kadetai viešės 12 dienų.

ristu veiklos. Pasaulis turi bau
bti ir boikotuoti tas valstybes, ambasados norėdama įteikti Iz- 
kurios globoja teroristus. Jis ra- raeliui užuojautą. Olandija ats-

- —' — —-J.—L "VT* n n C!

ti, kad Egiptas panaikintų pales-Į vietų Sąjungoje nuo 1967 m.,
gino prezidentą Nixona reikalau-j tovauja Izraelio interesams So
ti, kad Egiptas panaikintų pales- ’ vietų Sąjungoje nuo 1967 m., 
tiniečių grupes, nes kitaip Ame-.kada nutrūko sovietų - izraelitų 
rika neužmegs su Egiptu diplo- diplomatiniai ryšiai.
matinių santykių, žudynės turi Į susirinkusius išvaikė ir ambasa- 

adresuotos

I Milicija

hidiocezijoje yra virš 460 pa-
žydų rabinų susirinkime. dai laukė apie pusantros vai.

/

niruoti atnešti iš jūros dugno tor
pedas. Ranginiai iškelia iš 1,000 
pėdų gilumos apie 600 svarų ob
jektą. Jei svoris yra mažesnis 
iki 300 svarų, tai banginiai juos 
iškelia iš 2,000 pėdų gilumos. 
Jūros liūtai, ruoniai tinka objek
tų atnešimui iš 500 pėdų gilumos. 
Laivynas toliau tęsia banginių 
treniravimo programą, kuri pra
dėta 1969 m.

Ml’ENSIIENAS. — Olimpia
doje sferai pasirodė Kubos lx>k- 
sininkai, kuriuos treniravo so
vietų trenere Andrei cervonen- 
ko. Vienas kubietis nugalėjo so
vietų boksininką 
anksčiau irgi

- :■ ■■



JUOZAS ŠMOTELIS

STEPAS DARIUS

nei

Toliau

Transatlantiniai lakūnai Steponas Darius .ir-Stasys Girėnas

J. Cicėnas

JOS. TEIKIA GERlĄ’Jt-IAS

kokia

$730

$6.00
$6.00

kad ne- 
Lietuvoą 
pašauk-

$2.00 
$2.00 
$530
$3.M

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

pažiūrų laisvamanis

SKAITYK "NAUJIE

Pelei. HA 1-6100

perkrautą 
rvšuli vė- 

egzemplio- 
keliu par-

llaiftled >1.. Chicano S. Ui

aerodrome savo 
tą dieną įvyko net 
dienos. Pamenu, 
iš estrados tada

PIRMASIS
TRANSATLANTINIS
SKRIDIMAS

Take stock in America* WW> higėw paying ILS Savings Bonds.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI----- FRIDAY, SEPTEMBER 8, 1972

išsiųstu^ tremtinius, Šiąurės 
Fergand (615 km Ūgio) ir Pie
tų Fergano (108 kni ilgio) ka-

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

Tbit’s why the Payroll Savings Plan 
-rcrns so well. It’s a Tray of saying “Fm 
eočmHtted-"

And it’s almost effortless. AH you do is 
sign up oece, where you work. Then the 
amount ycc’specify is automatically set

Tada pasisiūlė Feliksas Vait
kus, irgi tarnavęs JAV aviaci
joje!. Jis atrodė nuoširdus 
žmogus. Grigaitis liepė jam 
ruoštis. Bet Draugas ir Mar
gutis krėtė juokus, sakydami, 
kad žuvis antrą dieną nebe- 
valgoma, sugenda, taip kad ir 
skridimas antrais metai 
nebegeras. Bet visvien, beveik 
vienų naujieniečių pastango
mis, skridimas buvo įvvkdy-

ar neseniai 
aštuntojo ir 

penkmečio metais 
milžinišką šuolį pir- 

Darbščios tarybinių 
rankos tiesiog taigos 

mies- 
kelius, paklojo 

dujų vamzdžius”.
apie “darbščias 

gyvuliniais vago- 
okupuotos Lietuvos ir

Neužilgo po Dariaus ir Gi
rėno žuvimo buvo pradėtas 
organizuoti antrasis transat
lantinis skridimas. 1934 m. 
pas dr. P. Grigaiti atėjo žmo
gus vardu J. James-Janušaus- 
kas. Jis buvo lakūnas, ir pasi
siūlė perskristi Atlantą, jei lie
tuviai nupirks lėktuvą ir su
kels reikiamas lėšas. Grigaitis 
su juo susitarė, lėšos plaukė, 
.lėktuvas buvo nupirktas ir pa
krikštytas Lituanica II.

Rudeniop su Janušausku 
kažkas atsitiko, nuo naujie- 
niečių jis persivertė į kitą pu
sę ir pradėjo daryti suokalbį 
su Draugo leidėjais. Grigaitis 
paprašė atiduoti Lituanicos II 
raktus ir pasakė, kad lėktuvas 
pasiliks čia. Janušauskas rak
tus atidavė. Tais metais skri
dimo neįvyko. Jis buvo atidė
tas sekantiems metams.

•Jau išėjo seniai laukta

Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS 
HM) didelio formato psL, daug paveikslų. Kainą $2.00. 

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

>em<>ka pašto persiuntimo išlaidų.
Knyga galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

Vaitkaus tėvai buvo čika- 
giečiai. Pats Vaitkus buvo ge
ras lakūnas, lietuviškai -kalbė
jo silpnąį, maišydamas su 
amerikonišku žargonu. Koh
ler, AYisconsiu, jis buvo vedęs 
vokiečių kilmės žmoną.

Ir šio antrojo transatlanti
nio skridimo renginio vyriau
siu vedėju buvo Antanas Vai
vada. Dr. Pijus Grigaitis buvo 
tik viršininkas. <

... Sibiro ir visų, kitų bolševikų 
koncentracijos Lagerių purvą ir 
kraują okupantas- -, nori nu
plauti .. okupanto intelektu
alo rankomis. Žinoma takti-

ATSIMINIMŲ NUOTRUPOS
(Tęsinys)

I >ariaus-G-i rėno sk ri dimas 
‘beveik išimtinai rėmėsi ant 
Antano Vaivados pečių. Kiti 
Naujienų redaktoriai įdėdavo 
prisiųstus skridimo reikalu 
raštus, bet nebuvo rėmimo en
tuziastai. A. Vaivada parinko 
lėktuvui Lituanicos vardą, pa
dėjo Dariui ir garsųjį Testa
mentą suredaguoti. Testamen
tas buvo atspausdintas Nau
jienų spaustuvėje.

Kai lėktuvas buvo paruoš-

Sihiras .-..Pats tas žodis lie
tuvi supurto. Tiek daug smur
to ir netiesos, ir mirties-mir- 
(tesį

Okupantas gi norėtų Sibirą 
nuplauti, ir šie tam purvinam 
ir kruvinam darbui pašaukia 
... rašytojus. muzikus ir kitų, 
sričių inteligentus. Ir taip 
“Literatūroje ir Mene” Nr. 33 
matome. JL Bulotos įspūdžius 
iš Sibiro (Miškų ir naftos 
krašte): Ų
■' “Sritis, kuri 
buvo atsilikusi, 
devintojo 
padarė 
myn. 
žmonių 
viduryje pastatė naujus 
tus, nutiesė 
naftos ir

Nič-nieko 
rankas” ... 
nais 
k t. nuvežtas. Maža to. Bulota 
savo susižavėjimą Sibiru “pa
grindžia . “tekusią paragauti 
skania meškiena” ir ... vai-

Muzikas G. Trinkūnas “val
džios lėšomis’’ nuvežtąs į uz
bekų šalį ir ... grįžęs rašo:

“Žinoma, mes taip pat sten
gėmės. Kas savo kalba, kas ei
lėmis, kas daina. Tai buvo 
tikrai neužmirštami susitiki
mai. Nuostabi gamta, kalnų 
grožis, upių sraunumas, seno
jo Samarkando legendos,,.” ir

&
& REGULAR
/O PASSBOOK 

ACCOUNT rer Annum - •

TEISINGIAUSIAS ZINIAS

ruotojo Sadausko / (/) žo
džiais:

“— Aš čia su šeima gyvenu 
jau nuo 1958 m., — papasako
jo jis. — štąi ten, kur dabar 
kino teatras, tada buvo meš- 

jkos guolis, o va ten, kur vieš
butis — nušoviau ne vieną 

'kurtinį. Tapome jau tikrais 
j sibiriečiais ir nesiruošiame 
įgyventi kitur. Jus matote, ko- 
ikie čia miškai, kokius upės, 
ležerai ,o koks gaivus oras L..

Atvykusių į naujas Sibiro 
statybas lietuvių yra ir dau
giau. Darbštūs žmonės gyve- 
nimu čia nesiskundžia, ir už
darbiai nemaži. Kartu reikia 
pasakyti, kad lengvo uždarbio 
mėgėjai ilgai čia neužsibūna. 
Sibiras myli atkaklius, sąži
ningus, darbščius žmones.”

tas skridiniui ir lakūnai New 
Yorke laukė palankaus oro, 
Naujienos Vaivadą išsiuntė 
į New Yorką, kur jis su lakū
nais praleido apie dvi savai
tes, tuo kritišku metu jiems 
visokeriopai padėdamas. Į- 
veriindami Naujienų pagalbą, 
lakūnai į taip jau 
Lituanicą pakrovė 
Mausiu Naujienų 
rių, kad juos oro 
vežtų į Lietuvą. Jokių kitų lie 
tuviškų laikraščių jie nevežė.

PASAVINĘ PARODA

Stasį Girėną pažinau 
čiau, nei Stepą Darių, 
pusmetį laiko, dar prieš Didijį 
Kai ’, jis dirbo Naujienų b-vės 
spaustuvėje. Tada jis dar va
dinosi pavarde Gįrčius. Aš 
pats buvau Naujienų steigė
ju, direktorium, bet 
nedirbau. Dažnai užeidavau į 
Naujienų b-vę ir Stasį Girėną 
prisimenu. Jis dirbo prie abie
jų mažųjų Gordon tipo spaus
dinamų presų, esančių rūsyje, 
arčiau Halsted gatvės pusės. 
Ab.i presiukai ir popieriaus 
pjaustymo mašina dar ir šian
dien ten pat rūsyje tebestovi, 
retkarčiais naudojami.

Girėnas spausdindavo 
kalus, atvirutes, laiškus 
kus. ir atlikdavo įvairius kito 
kius spaudos darbus. Raide

nuoširdžiųjų skri- 
Lietuvos 

sekretorė

sauja n. gailina gauti ouikji) Knygų, tūnos papuoš bet 
;ų ,^mta ai lentyną: Y

K B.eiinh, PENKTIEJi METAI, gražiai Įtlšia. 592 pusi.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi. _______
Pro+. VacL Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusk_ _______________________........______1____

»rot. Vacį Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I dans, 208 pus L Įrišta — $3.00; minkštais 
viršeliais — $2.00; II dalis. 225 pust, įrišta — S3.00. 
minkštais viršeliais — .... ________ .'..L..

Or K. Grinius, ĄTSIMINIMAL IR MINTYS, 1 tomas, 300 p 
•Got. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrišta. 416 p....
Juozas Liūdit u s, RAŠTAI, 250. pusi. ___________________
p Liudžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

db pusi.. ....................... . ......—;.......... ... .
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p

Irisu — S5.0U minkštais viršeliais — ......................
O V. Sruogiene, LIETUVOS ISTORUA, gražiai įrišta 968 

pusi dabar tik ...................... ..................... .......

* Į ■ I 
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Kai iš Lietuvos grįžo Stepas 
Darius, tuo laiku Lietuvoje 
buvo įvykęs perversmas, ir Či
kagos lietuviai pradžioje gana 

algą skeptiškai į Darių žiūrėjo. Kai 
kas spėjo, kad jis galėjo būti 
naujos valdžios pasiuntinys. 
Bet paskui, kai pasirodė, kad 
jo noras buvo išgarsinti Lię.tu- 
vos vardą, perskrendant At- 
lantiką, tie gandai išsiblaškė. 

' Gan pigiai, rodos už 3,000 
dolerių, Dariuą nupirko varto
tą lėktuvą ir pradėjo organi
zuoti aukų Ųinkimą. Įlęikęjo 
gal dar poros - tęejęto tūks
tančių dolerių pa ujo lųotęęo 
nupirkimui įŲ lėk(uyo perdir
bimui. Stepas Darius Naujie-

1933 metais Čikagos paeže- 
ryje vyko Pasaulinė šimtme
čio Progreso paroda. Dariui 
su Girėnu skrendant į Lietu
vą, parodoje vyko Lietuvių 
Diena. Parodos administraci
ja lietuviams buvo paskyrusi 
gan gerą vietą su keletu tūks
tančių kėdžių ir pastačiusi es
tradą, kurioje vyko programa 
ir tarp kita ko buvo renkama 
gražiausia lietuvaitė, “Miss 
Lithuania”. Kaip žinome, gra
žiausia buvo išrinkta Ieva 
Paulekiūtė. Prisimenu tik, kad 
adv. Gugis, P. Dargis (dabar
tinis SLA prezidentas) ir aš 
.pats, turėjome tik vieną kėdę, 
ir pakaitomis sėdėdavome. 
Taip buvo užpildyta. Dienoje 
dalyvavo apię; 10,000 lietuvių.

Programą bevedant buvo 
pranešta, kad Darius ir Girė
nas žuvo. Žinia pradžioje ne
buvo tikra, bet po pusvalan
džio atėjo ir patvirtinimas, Yi- 
si liko prislėgti, džiaugsmas 
praėjo.

Beje, tuo pačiu laiku Muso
linio Italija buvo parodon at
siuntusi hidroplanų eskadrilę, 
vadovaujamą gen. Balbo. Pa
menu, kaip policija per lietu
vių prisėdusią ajkštę skubiai 
praskynė Bailiui gal 12 pėdų 
pločio kelią, kad šis galėtij 
patekti italų paviljonam

Pasaulinė paroda buvo nu
kelta ir į sekančius 1934 me
tus. Kai parodos administraci
ja Lietuvių Dienai paskyrė 
rugpjūčio 5, Draugas ir Mar
gutis tos dienos nę tik nerė
mė, bet net kenkė., surengda
mi Harlem 
dieną. Taip 
dvi lietuvių 
A. Vaivada 
pareiškė protestą.
ANTRASIS

TRANS A TLANT1NIS 
SKRIDIMAS

Tainę pat “Ų. if M.” nr. rąšo 
ir buvęs “stribas” J. Macevi
čius:

“Žiūriu į užrašų knygutę, 
kur trumpai nubrėžtas marš
rutas: Vilnius — Novosibirs
kas — Abakanas — Chabarov- 
skas— Petropavlovskas (Kam- 
čatka) — Anadyrė — Ulenas 
— Pevekas — Magadanas — 
pilnius. Tai tik stambiausi 
punktai savaitraščio “Litera- 
turnajų gazeta” aviareide, ku
riame teko dalyvauti.7

Čia tesiistotina virš vienu 
(iš šimtų šimtus) pragaru:

Magadanas mst. ir uostas 
Sovietų Rusijoje, prie Odrots- 
ko jūros. Uostas pradėtas, sta
tyti 1933, panaudojant pri- 

:verstiniams darbams ištrem
tuosius politinius kalinius. 
Mst. įkurtas 1939. Nuo pat į- 
kūrimo M. yra adm. centras 
koncentracijos stovyklų Toli- 

.muose Rytuose. Visi miesto, 
guosto, aerodromo, plento į 
Kolymą (550 km) ir kt staty
bos darbai vykdomi priversti
nio darbo vergų-kalinių, kų- 
,rįų daugumas žūva dėl nepa- 
.kenčiamų sąlygų ir žiemos 
šalčių. (“L. E.” 17 t), 
,.i į Magadaną, rodos, buvo iš- 
.įręm.tns dr. M- Devenis.

Apie Magadaną plačiau ra
šę dail. Crapski. Jo žiniomis, 
^Magadane žmogus nejšbūdąyo 
nei metų. Išpūdavo dantys ir 
apąkdavo.

“Stebina Fergąnos kanalas; 
jo statymo istorija. Pex; 45 die
nas nutiesti 270 km ilgio ka
nalą be jpkios technikos, be

bus'veik rankomis!! Niekados, ne
užmirši ir tų žmonių, kanato 
statvtojų, su kuriais teko kal
bėtis”.

“Kanalo statytojai, su ku
riais teko kalbėti” — melas, 
nes visi “išmirė”, ir kalba gali 
būti apie raudonojo bolševiz
mo sargybinius — NKVD,

Nemanom, kad muzikas. G. 
Trinkūnas nebus girdėjęs apie 
kančią ir mirtį lietuvių į ka
nalų baudžiavą nuvežtų, čia 
enciklopediniu santurųniu pa
kartojame: ’

“1949 (m.) baigti kasti, pa
naudojant prievartos darbams

įgalėdavo surinkti rankomis 
Linotipo neoperavo. Buvo la 

|bai malonus žmogus, draugiš- 
anks-kko ir labai tvlaus būdo.

ios’t touch.
Ofe, you’B. touch it someday. Foe that 

house, or dream vacation, or for jesz 
kids’ college education.

And now there’s a bonus interest 
rate oc. all U. S. Savings Bonds—for E 
BcšadsJ when held to maturity of 
S years 10 months (4% the first year). 
That extra 16%, payable aš a boons at 
maturity, applies to all Bonds issued 
■soce June 1, 1970 . . . with a compa
rable improvement for all older Bonds.

So think it over. The Payroll Savings 
Plan. It’s a small effort, but it’s a big 
commitment. For you and your country.

Transatlantinis lakūnas Feliksas Vaitkus 

paramos ieškojo daugiau, 
kito lietuviško laikraščio, 

ir Naujienos jį rėmė iš visos 
širdies. Daugiausiai darbo 
prie skridimo organizavimo 
įdėjo Naujienų redakcinio šta
bo narys Antanas Vaivada. 
Kiti lietuvių laikraščiai prie 
to mažai kuo prisidėjo, bet kai 
Darius ir Girėnas žuvo Pome
ranijos miškuose, tada visi di
dvyrių pasigailėjo ir pradėjo 
savintis, būk tai jie buvo di
džiausi Dariaus ir Girėno rė
mėjai. Bet, žinoma, tai yra ne
tiesa.

Vieną 
dimo rėmėjų buvo 
konsulo Čikagoje 
Marijona Gąižaitė, 
stropiai rėmė Darių, 
jučiomis įsiskolino 

:iždui. Konsulas buvo 
tas į Kauną pasiaiškinti, o 
p-Iė Gaižaitė dingo be žinios.

S. Darius į Naujienas pas 
A. Vaivadą užeidavo dažnai. 
Man teko su S. Darium keletą 
kartų susitikti “golfo klube”, 
kurį savo bute buvo įrengęs 
žmogus vardu Menas. Tai bu- 
'vo prie 32 ir Halsted gatvių, 
žalio kilimo grindys buvo pa
darytos su kalneliais ir duo
bėmis, ir reikėjo pusėtinai ge
ro golfuotojo tam'sviedinėliui 
įvaryti. • Ąš tam ^lubuf pepri- 
klausrau; bet Menas bilvd’" ga
na draugiškas žmogus, ir aš 
užeidavau. Tuo laiku Ameri- , f. 
koje buvo prohįbicija, ir pas 
Meną gaudavom “maenio- 
sios”. Užeidavo ten ir Darius. 
Jis golfo nekišdavo, bet mėg
davo. su lietuviais pasišnekėti.

Vieną syki manėm, kad Da
rius įsižeis. “Golfo klube” pra
dėjom tyęiomLs jį įtarti esant 
tautininkų, mūsų priešu. Jis 
griežtai pareiškė: “— Jei jūs 
mane įtarįat, tai aš prisiekiu, 
kąd, nesu jų žmogus. Aš nieko 
bendro neturiu su Smetonos 
valdžia”. Darius nebuvo ir 
bažnytiuis žmogus. Man atro
do, kad jis buvo daugiau lais
vu
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Ii the Laundry or in the Kitchen, who knows 
more about gettjng-things clean than Maytag?

Taupymo Indiliaj
Apdrausti iki $20,000.

Tik raudonieji I ietuvos but 
liai, norėdami nuslėpti savo ki 
vinas rankas nuo pasaulio ak

progomis. Jas ir 
atsiuntus čeki ar

grumtis su policija ir su para
šiutais nuleistais azijatų čekistų 
kariniais daliniais. Argi jie, ne
bijodami prarasti savo gyvybės 
ar būti apkaustyti ir sumesti pū
ti kalėjimuose, taipgi buvo tokie 
pat “pamišėliai”, kaip ir Romas 
Kalanta? Gal jie nori mums pa
kišti lyg logiškai išplaukiančią 
mintį, kad Sovietijoje atsiekta 
tokia psichiatrijos pažanga, kad 
atradusi, kad protinis pamiši
mas gali būti apkrečiama liga, 
dargi plėstis kaip maro epidemi
ja? Nors pagal jiems spaudoje 
prisegtą chuliganų etiketę ir te
galėtų . būti apkrečiama, kurie 
turi polinkius Į chuliganizmą.

Jei nebūtų toks skaudus tra
giškas įvykis mus sujaudinęs iki 
sugeltos širdies gelmių, tai mes 
galėtume irgi linksmai nusišyp
soti dėl tokios jų psichiatrinės 
pažangos ar noro apgauti pasau
lį nuslepiant tikrąsias tų įvykių 
priežastis.

Bet pasaulis jau gerai žino, 
kaip laisvės idėjų nešėjai ten ap-

Big Family-Size - Washpower8 
MAYTAG Automatic WASHERS

žygio į Pilėnus kryžiuočiams pa
sipynė tos pačios mintys, apie 
mažos tautos nepalaužiamą dva
sią. Vis tiek lietuvių dvasioje 
tebesama tiek daug laisvės troš
kimo dinamito, galinčio sudre-

Low Temp - Permanent Press
MAYTAG Halo-of-Heof DRYERS

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

Raginkite savo t 

augti - taupykite

Illinois Valstijos parodoje įvyko stručiu lenktynės, šie šiltyju kraštu paukščiai yra labai greiti 
Jie vairuojami šluotomis. Jie sukali į priešingą, nuo šluotos pusę.

vilko j miestelių 
juos laikė po keli 
pamestą jauką 
prie jų kūnų 
ji, draugai 
pagriebti j

UNIVEST TAUPYMO 
t

SĄSKAITOMS.

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 4.21-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Taigi 
aukomi;

vynę, trokšta jai laisvės ir nori, 
kad jis pats ir kiti galėtų lais
vai gyventi, kad toji vergija jų 
nebesmaugtų.

Sovietijoje, kaip matome, lais
vės siekimas yra laikomas pa
mišimo ženklu, tai ir aukšto ran
go mokslinių medicinos institu
cijų vadovų-psichiatrų gydyto
jų buvo lengvai prieitos išvados, 
kad laisvės idėjomis apsikrėtęs 
jaunuolis jau iš pat savo prigi
mimo buvo nenormalus, tad ir su
sideginimas įvyko jam esant ne
normaliam stovyje — pamišimo 
būsenoje. Taip ir pasakyta jos 
sprendimo protokole.

Bet kaip jie, norėję suniekinti 
Romą Kalantą, išaiškins tą Pilė
nų laisvės troškimo liepsną, ku
ri uždegė jaunimą ir išvedė į 
gatves tūkstančius, kartojusius 
ugnies liepsnose užgesusio jau
nuolio išreikštus šūkius: “Lais
vės Lietuvai”? Jie žygiavo gat
vėmis šaukdami “Laisvės... Lais
vės-”...

Taip pat nepristigo drąsos

šaukiami pamišėliais ir uždaro
mi kalėjimuose, tariamai pami
šėlių ligoninėse. Nieko ir šįkart 
negelbėjo’tas-bjaurus melas. Tie griebėsi tokio bjauraus melo. J 
įvykiai net pasaulio spaudoje pri- tai daro jau nebe pirma kart 
statomi, kaip lietuviai kovoja su Dargi 
ta žiauria komunistine priespau 
da, ir visa tai reiškiasi tokia pla 
čia apimtimi, kad tikram suki 
limui malšinti buvo iššaukti ėe 
kištų kariuomenės parašiutiniu 
ko daliniai.

Pralenkia; kaip matome, bol
ševikai ir mūsų ilgus amžius bu
vusius piktus priešus — kryžiuo
čius. šie, atradę pilyje vien tik 
liepsnojantį laužą ir narsių ka
rių kūnus, atsitolino su nustebi
mu, grįžo net naujų žygio tada 
nebesuruošę, tuščiomis ranko
mis. Jie nęt stebėjosi ta lietu
vių drąsa, kai jie, nesibijodami 
mirties, brido patys į laužo lieps
nas mirti, kad tik netektų vilkti 
vergijos pančių. Ir savo kroni
kose įrašydami tą Pilėnuose su
sideginimo faktą, nelaikė tai pa
mišimo ženklu, o tik pabrėžė, 
kokia sunki esanti jų misija kar
du ir krauju apkrikštyti lietu
vius. - -■

Nekitaip tą ryžtą vėlesniais 
laikais suprato rašytojai ir me
nininkai, semdamiesi sau įkvėpi
mo iš Pilėnų gynėjų drąsos ir 
rašė, kad lietuviai yra lengviau 
mirti ugnies liepsnose, negu pa
tekti į vergiją.

žuvusių kovose ar pačių 
nusižudžiusių partizanų kūnus 

ikštes ir ten 
; dienas, kaip 

, ar ne pasirodys 
giminės, artimie- 

kad galėtų ir juos 
savo kruvinus nas-

MOTHER'S DAY SPECIAL
Built-In or Portable

SUPPLY AND FURNITURE CO.
723 WEST JACKSON BLVD. • CHICAGO, ILL. 60606.
FURNITURE & APPLIANCE SHOWROOM — 700 WEST JACKSON BLVD. 

ALL PHONES (312) 641-0222
HOURS: MONDAY — FRIDAY 8:30 — 5:30, SATURDAY 8:30 — 1:30.

dependable MAYTAG
Washers ■ Dryers and

Dishwashers U

bar esamų kriminaliniams nusi
kaltėliams laikyti kalėjimų ir 
koncentracijos stovyklų skaičių.

Prie tokių apystovų bus reika
linga ir psichiatrų gydytojų gal 
daugiau, nei jų šiandien turima 
kitoms ligoms gydyti specialistų. 
Ir, žinoma, jie bus apkrauti dar
bu gal net daugiau už tardytojus 
ir teismo darbuotojus. Įgimtas 
laisvės troškimas tikrai rusų ko
munizmui yra pavojingesnis už 
ligos epidemijas. Tai lyg dina
mitas, galįs išsprogdinti rau
donųjų imperiją iš vidaus iki pat 
Kremliaus pamatų.

Lygiai taip buvo pasielgta ir 
su Romo Kalantos -susidegini
mo priežasties tyrinėjimu, kaip 
jau sakėme, kaip daroma tokiais 
atvejais pačioje Sovietų Rusi
joje. Ir čia buvo sudaryta dau
giausia iš psichiatrų gydytojų 
“tyrinėjimo” komisija. Nors 
anksčiau, kol vilko vergijos pan
čius, Romas Kalanta buvo laiko
mas normaliu žmogumi. Jis dar
gi dirbo kaip darbininkas. Bu
vo net pasiryžęs siekti mokslo 
ir vakarais šis taurus jaunuolis 
lankė vakarinę mokyklą.

To tai psichiatrinei komisijai 
nepakako pagal jai pavestus 
Maskvos uždavinius. Ji surinko 
visus jo užrašus, laiškus, ap
klausinėj o tėvus, draugus, kai
mynus, mokytojus ir darbo pri
žiūrėjus. Ten, gal būt, ir aptiko 
jo užrašuose ir draugams pasi
sakymuose, jog jis myli savo tė-

S>:’:Y Ų#--

MAYTAG DISHWASHERS
• Maytag's giant capacity washes more dishes, cleaner 
in one load! • Holds 10" plates in both racks. • Self 
cleaning Micro Mesh” Filter traps tiniest food parti

cles - prevents recirculation.

(Tęsinys)
Tai tokia yra istorinių šaltinių 

apibūdinta ir to meto pasauliui 
paskelbta žinia apie nenugalimą 
lietuvių dvasias stiprybės lais
vės ugnį. Ta tiesa dar daugelį 
kartų buvo patvirtinta karuose, 
sukilimuose... Ji liepsnojančia 
šviesa sušvito ir Lietuvos valsty
bės atstatymo Lietuvių savano- 
rių-kūrėjų laisvės kovų žygiais. 
Dar labiau išryškėjo beviltiškos 
Lietuvos partizanų kovose, kada 
jau beviltiškais momentais ar tų 
kovų baigmėje patys partizanai 
žudėsi sprogdinamies, kad ne
patektų gyvi į raudonųjų bude
lių rankas.

Romo Kalantos, kaip esame 
minėję, gyvybės auka buvo ati
duota tai pačiai pilėniškai lais
vės ugniai sunaikinti, dargi su 
testamentiniu jo žodžiu “Lais
vės Lietuvai”.

Be svarstymų ir galvojimų 
galime būti pilnai šios mirties 
akivaizdoje užtikrinti, kad pilė- 
niška laisvės ugnis tebeliepsno- 
ja ir mūsų nūdienėje pavergtoje 
Lietuvoje gyvenančio jaunimo 
širdyse. Tikrai jaunuolis Romas 
Kalanta nėra jokia išimtis. Argi 
mums tai nepaliudija, kaip skel
biama, tūkstančiais į Kauno 
gatves išsiveržęs jaunimas. Su 
gėlių puokštėmis, su jaunatviš
kai iš krūtinių skambančiu šauk
smu “Laisvės... Laisvės Lietu
vai” nepabūgo jie grumtis ir su 
policija, pastojusia jų eisenai ke
lią, aišku, žinodami, koks žiaurus 
likimas laukia jų jaunatviškame 
gyvenimo kelyje. Grūmėsi taip 
drąsiai, įniršusiai, net ardyda
mi grindinį, griebdami plytga
lius, akmenis per dvi ar tris die
nas taip, kad jiems numalšinti 
prireikė net enkavedistų kariuo
menės, atskraidintų parašiuti
ninkų.

Neabejojama, kad šis, taip 
šiurpiai skaudžiai visai lietuvių 
tautai išgyventas Įvykis buvo ne 
be baimės, susirūpinimo ir gal ne 
be nusiminimo., pajustas.ir.pačių 
Kremliaus satrapų galvose. Ir

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams Įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai cku 

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

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

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

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaidą. *■ .

lietuviai tik tokiomis 
kovomis ir skina sau 

kelią i laisvę. Jie supranta, kaip 
mažai jiems begali pagelbėti ir 
Vatikano gerais norais ieškomas 
dialogas su komunistais. Mora
linės jėgos jie vis dar nelaiko ly
gios vertės su fizine plieno jėga. 
Atsimename, kad anuomet są
jungininkams užsiminus apie po
piežiaus Įtakos svarbą krikščio
niškam pasauliui. Stalinas pašai
piai išsireiškė klausdamas: •() 
kiek popiežius turi divizijų’.'” 
Nepertoli nuo tos sampratos nu
sirito ir Brežnevas su Kosyginu.

(Bus daugiau)

■■
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binti net stbrus Kremliaus pa
matus ir dar net tokiu metu, ka
da Kremliuj vieši pats J. A. Val
stybių prezidentas Ričardas Nik- 
sonas.

Kad neeiliniu įvykiu laikė 
Kremliaus valdovai, ir kad tai 
jiems sukėlė pikto rūpesčio, pa
rodo įsakymas pravesti Romo 
Kalantos mirties “tyrinėjimus”. 
Tą patvirtina mums ir pats tų 
“tyrinėjimų” stilius ir metodai, 
taikomi pačioje Sovietij Sąjun
goje laisvės kovotojams. Ten in
telektualai, žodžiu ar raštu pro
testavę bet kokia forma prieš 
bolševikų tironiją, apšaukiami 
bepročiais ir izoliuojami beprot
namiuose. Taip ir kyla klausi
mas pats savaime, ar Sovietų są
jungoje Įgimtas žmogaus troš
kimas siekti sau ir bendruome
nei sąžinės laisvės netapo jau 
pamišimo ženklu ?

Visi bandę kovoti už laisvės 
idėjas yra izoliuoti psichiatrinė
mis ligoninėmis pavadintuose ka
lėjimuose. Ir tie, jiems skirtie
ji izoliacijai, “beprotnamiai” tu
ri ir enkavedistinės kariuome
nės apsaugą. Atskirti taip tvir
tai nuo pasaulio, lyg ten būtų 
uždaryti raupsuotieji ar epide
minėmis ligomis apsikrėtė li
goniai. Prie jų neprileidžiami 
draugai, pažįstami, net ir arti
mieji giminės, nekalbant jau 
apie užsienio korespondentus, ku
rie ypač rodo susidomėjimo žy
miųjų intelektualų nelaime.

Kalbama, kad prie laikomų 
laisvės kovotojų pamišėlių tipo 
psichiatrinėse ligoninėse nesiten
kinama tik ta enkavedistinės 
kariuomenės stipria apsauga, bet 
jiems yra taikomas kalėjimų re
žimas. Gyvena už storų mūro 
sienų ir spygliuotų vielų. Dargi 
maistas jiems teduodamas kaip 
kriminaliniams nusikaltėliams.

•Gaunamas net Įspūdis, kad tas, 
berods, prie Brežnevo ir Kosygi
no sugalvotas būdas laisvės ko
votojų smegenims perplauti vis 
labiau platesniu mastu pritaiko
mas. Turint galvoje, kad tas 
laisvės judėjimas vis labiau ple
čiasi, tai netolimoje ateityje So
vietų Rusijoje bus reikalinga 
daugiau ir daugiau tų kalėjimiš- 
kų psichiatrinių ligoninių — kon
centracijos stovyklų, kurių skai
čius galės su laiku prašokti da-

UNIVERSAL
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P. STRAVINSKAS

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” 
ATGAVO SAVO VEIDĄ

ne tik nėra kokių nevykusių, 
neimamų, redaktoriui ir lei
dėjams gėdą darančių rašinių, 
kokių būta apsčiai jame ank
sčiau, per tuos kelis praėju-

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rat**:
tn Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
six months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
tther countries $23.00 per year.

trims mėnesiams  $6.00 
vienam mėnesiui$2.00

Kanadoje:
metanas  $22 00 
pusei metu $12.00 
vienam mėnesiui$3.00

U$ cents per copy, 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose
metams$32.00
pusei metą______________ $1X00
trims mėnesiams ________  $7.00
vienam mėnesiui$3.00

Užsieniuose:
metams ...._______ 2_______  $23.00
pusei mėtį  $13.00
vienam mėnesiui  $3.50

Kitose JAV vietose:
metams  $30.00
pusei metu  $11.00

Naujienos eina kasdien. Išskiriant 
sekmadienius. Laidia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
HL 60608. Talei. HAymarkat 1-6100.

Pinigus rsiku siųsti pašte Money 
Orderiu kartu su triaakymu.

Kanados lietuvių laikraščiui 
“xV e priklausomai Lietuvai” 
pametus savo principus, ypač 
gi ėmus skelbti nekultūrin
gi a usios formos antireliginę 
propagandą ir įžeidinėti tikin
čiųjų jausmus, keliais atve
jais ir keliuose laikraščiuose į 
tai atsiliepiau ir griežtai tam 
prieštaravau.

Dabar po kelių metų blašky
mosi ir klajojimo klystkeliuo
se tas laikraštis kaip matau,

kultūrėjo savo., forma, savu 
stiliumi. Jis vėl susirado savo 
tradicinį, lietuvišką, Jono Kar
delio jam kada nutiestą kelią, 
kad, iš tikrųjų, net malonu j i 
paimti į rankas, jį skaityti. Jis 
kaip sako, atgavo savo veidą.

Ir kas “N. L.” į principų ke
lią grąžino?

Tai naujasis (jau kelintas 
iš eilės po J. Kardelio) redak
torius J, Petrėnas, leidėjų atsi
kviestas iš New Yorko.

sius jo idėjinės krizės metus,

surimtėjo savo turiniu ir su- Dabar “Neprikl. Lietuvoje”

bet yra kiekviename numery
je daug vertingos, įdomios ir 
žurnalistiškai skaitytojams 
perduodamos medžiagos.

Ten randame nemaža raši
nių be parašo, matyt, paties 
redaktoriaus. Ir tai vis aktua
liomis temomis, liečiančiomis, 
daugiausia, mūsų pavergtosios 
tautos tragediją, p kaikur ir 
kitų tautų, patekusių į Sovietų 
despotiją, į jų vergiją kančias 
ir vargus.

štai, imu į rankas “N. L.” š. 
m. VIII. 23 nr. (2009) ir pir-

Lietuvių Radijo 
Forumo rudens 

programa
Lietuvių radijo forumo pro

gramos tiek savo turiniu, tiek 
paskirtimi yra išskirtinai vie
nintelės laisvajame pasaulyje. 
Jos taip pat yra vienintelės 
privačios iniciatyvos leidžia
mos ir neturinčios jokių pre
kybinių skelbimų. Programos 
perduodamos iš WXRT sto
ties FM banga, 93.1 skalėje 
kiekvieną, šeštadienį, nuo 8 iki 
9 vai. vakaro. Jos perduoda
mos anglų ir lietuvių kalbo
mis, iš kurių tur būt 75 nuoš. 
tenka lietuviškom programom

ANTANAS J. RUDIS 

ir 25 nuoš. angliškoms. Jei

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

Rugsėjis, o javai dar laukuose
Rusų okupuotoje Lietuvoje niekad dar nebuvo tokio 

didelio susirūpinimo derliumi, kaip šiais metais. Oku
pantas visas viltis dėjo Į gerai užaugusius rugius, kvie
čius ir miežius, o čia dabar pasitaikė gana lietingas rug
pjūtis. Rusai manė, kad rugsėjo pradžioje jie bent tiks
liai žinos, kiek jie gaus javų iš Lietuvos, o tuo tarpu lietu
viai nepajėgia javų sudoroti. Vienur rusų atvežtos ma
šinos nebetinka, kitur lietus visą reikalą gadina, o trečiur 
javai išgulę.

Kai Lietuvoje žemę dirbo ūkininkai, tai rugiapiūty- 
je buvo daug darbo, bet labai retais atsitikimais javai 
nebūdavo laiku suimti ir suvežti. Jeigu kuris ūkis atsilik
davo, tai kaimynai ateidavo talkon. Okupantas ir šian
dien pataria lietuviams stoti talkon, bet šį kartą jis kvie
čia tiktai kolchozų pirmininkus tokiu dalyku užsiimti. Iš 
pirmininkų, kaip žinome, maža talka. Turi būti pakviesti 
talkon žmonės, kurie rugius piauna.

Lietuvoje buvusio žmogaus parvežtas rugsėjo 1 d. 
Tiesos numeris tiktai javapjūtei ir pašvęstas. Komunistų 
partijos organas randa reikalingu informuoti pavergtus 
lietuvius ne vien apie javapiūtę pačioje Lietuvoje, bet jis 
kalba ir apie Kazachstano duoną. Jau minėjom, kad šiais 
metais javai kiek geriau užderėjo Lietuvoje ir Kazach
stane. Lietuvą inspektavo Kosyginas, o Kazachstanan 
nuvažiavo pats Brežnevas. Jiedu žino, kad negavus šių 
dviejų pavergtų tautų derliaus, komunistų partijos pla
nuotojams teks dar daugiau pirklių siųsti į užsienius 
duonos ieškoti. Tiktai šį kartą teks juos siųsti ne į Ame
riką, kur visas perteklius jau užpirktas, bet į Afrikos : 
naujas valstybėles, kur jofee vietos gyventojai pajėgia 
sau duonos pasigaminti.

Lyja ir Kazachstene. Rugių pjovikams tenka laukti, 
kol oras šiek tiek pragiedrėja. Kazachstanan Brežnevas 
suvarė kelis'šimtus kombainų, bet kalnų žemei jie nebe
tinka. Tass korespondentas praneša, kad iš hektaro Ka
zachstane jie prikulia po 12 ir 13 centnerių. Tai, žinoma, 
tik mizerija. Ouškio “tarybiniame” ūkyje šiais metais 
derlius buvo ne koks, bet direktorius Povilas Rimkus 
praneša Eltos korespondentui Eg. B.aleišiui, kad šiais 
metais gavo po 20 centnerių nuo hektaro. Praeitais 
metais prikūlė po 5 centnerius daugiau. Dabar Rimkus 
savo pjovėjus jau ruošią talkon pas kaimynus, kur javai 
dar nenuimti.

Antanas Sniečkus, gavęs iš Kosygino instrukcijas 
nepalikti Lietuvos laukuose nė vienos varpos, Tiesos pir
mame numeryje apie varpų rinkimą šitaip rašo:

“Raseinių rajono “Auksinės varpos”, “Naujojo 
kelio” ir kolūkiuose visoje eilėje kitų rajonų ūkių po 
liūčių į javų laukus nebuyo galima įvažiuoti nei su 
kombainais, nei su kitomis mašinomis. Liko viena iš
eitis — imtis dalgio ir krauti nupjautą javą ant žaigi
nių. Į darbą pakilo ir jaunas ir senas. Per tris dienas 
raseinieČiai šitaip išgelbėjo grūdų derlių daugiau kaip 
350 hektarų plote” (Tiesa, 1972 m. rugs. 1 d., p. psl.).

RaseinieČiai, kaip pripažįsta Sniečkus, pasitempė
Panaši padėtis buvo Alytaus, Biržų, Pakruojo, Pa

svalio, Vilkaviškio rajonų ūkiuose. Iš Rusijos atvežti sun
kūs kombainai nebetiko. Teko vartoti pačias seniausias 
javapjūtės priemones ir gelbėti pernokusius javus. Bet 
ne visur seniai ir jaunimas javų nuėmimu taip smarkiai 
rūpinosi. Jie žinojo, kad iškūlus javus rusas visvien iš
siveš, todėl jiems nebuvo jokio noro okupantui taip jau 
temptis. Patyrimas jiems sakė, kad okupantas niekad 
nieko nepadarė krašto gyventojų gerbūviui. Jeigu suimti 
javai pasiliktų Lietuvoje, tai būtų prasmės pasitempti. 
Jei dirbtų sau, tai vertėtų ir paprakaituoti, bet prakai
tuoti okupantui nevertėjo. Tuo reikalu tas pats Sniečkus 
tame pačiame straipsnyje šitaip rašo:

“Deja, turime stačiai pasakyti, jog toks didelis 
susirūpinimas, ryžtas, organizuotumas ir atkaklumas 
vyrauja toli gražu ne visur. Joniškio, Kretingos^ Ma
žeikių, Telšių, Šilutės, Plungės, Akmenės, Kelmės ra
jonuose praėjusią savaitę tenupiauta vos po 4 —• 7 pro
centus javų plotų. Ir nors čia dar bemaž pusė visų javų 
tebėra laukuose, ir čia, pablogėjus orui, tik viename 
kitame ūkyje buvo imtasi juos piauti kertamomis bei 
dalgiais ir džiovinti žaiginiuose”. (Ten pat).

Sniečkus džiaugėsi, kad šiais metais pora tūkstan
čių mokinių padėjo dirbti kolchozuose. Jis mano, kad 
daug padės miesteliuose esančių dirbtuvėlių darbininkai. 
Kiekvienas ūkininkas žino, kad darbymetyje atvažiavu
sieji miestiečiai ne padeda, bet tiktai trukdo darbui. Tas 
pats atsitiks ir su kolchozus “šefuojančiom” dirbtuvė
lėm.

majame puslapyje randu gerą 
straipsnį “Gudijps , lietuviai 
šaukiasi pagalbos.” Ten pa
rodomi Gudijos lietuvių kry
žiaus keliai, slopinant sovie
tams jų lietuvybę, neleidžiant 
jų vaikams jokių lietuviškų 
mokyklų ir pan. (pavaizduo
jama ir jų padėtis, buvusi len
kų valdymo metu). Ten paro
domos ir kitos lietuviams da
romos skriaudos, net trėmi
mai, išsiuntimai lietuvių iš 
lietuviškų sričių.

Antrame laikr. puslapyje 
vėl skaitome gerą ir įdomų re
dakcini straipsnį, kur parodo
ma, kaip Sovietų Rusijoje 
vyksta “ideologinis ^maištas” 
prieš bolševikinius despotus, 
varžančius bet kokios kūrybos 
laisvę, kaip tas maištas persi
meta net j kariuomenės dali
nius, dėl ko paslaptingos 
rankos yra žudomi 
Sovietų kariuomenės vadai, 
generolai ir kiti. Įspūdingai ir 
įtikinamai rašoma, kaip bręs
ta Sovietijoje žmonių laisvės 
troškimas, kuris raudonajai 
imperijai gresia jos sugriuvi
mu. Straipsnis pavadintas 
“Kremliaus ideologai neveiks
mingi’. Parašytas argumen
tuotai, nieko neperdedant, tik 
konstantuojant faktus ir da
rant iš jų išvadas.

Tokių gerų, laikraščio var
do (“Nepriklausoma Lietu
va’’) vertų, jo. idėjai atitinkan
čių straipsnių yra ir daugiau.

Be to, randame tenai ir gerų 
rašinių, pavaizduojančių irį 
tarptautinės politikos padėtį, 
tiek originalių (atrodo, vis re
daktoriaus parašytų), tiek pa
imtų iš kitų šaltinių, iš užsie
ninės spaudos, kaip pav., 
straipsnis “Europos artimųjų

Sniečkui nereikėtų rugiapiūte tiek rūpintis, jeigu jis 
leistų patiems Lietuvos ūkininkams tvarkyti visus ūkio 
reikalus. Net ir kolchozuose dirbantieji rusų vergai ki
taip dirbtų, jeigu jie žinotų, kad už suimtus javus Kosy
ginas mokės rinkos kainą, o ne arbitražiškai sovietų val
džios nustatyta pasakiškai maža kaina.

metų politika”, paimtas iš vo
kiečių “Die Welt” (jo san
trauka).

Yra ir šiaip įdomių pasi
skaityti rašinių iš mūsų tautos 
istorijos, kaip pvz., J. J. raši
nėlis apie Vytauto įpėdinius

(apįe Vytauto vaikų) nužudy
mą.

Korespondencijų skyrius ir
gi įdomus. Dabartinis “N. L.” 
redaktorius — tai ne paštinin
kas, kuris, paėęnęs ty pašto dė
žutės atsiųstą kiekvieną rašte
lį, perduotų net jo neperskai
tęs spaustuvei. Jis žino, kas 
galima skelbti ir ko ne. Ir čia 
jaučiama lietuviška linija. 
Vietomis skaitome ir visai drą
sių pasisakymų prieš tai, kas 
nesiderina su \ lietuviškuoju, 
principu. Pvz., griežtai pasi
sakoma prieš lietuviams gėdą 
padariusį ir žalingą Cicero L. 
B. pirmininko žmonos suran- 
kiojimą chicagiškių mažų vai
kų ir išvežimą jų š. m. liepos 
31 d. i Maskvą, o po to jų “įrė
minimą” į Vilniaus “pionie
rių” stovyklą. Konstatavus, 
kad kiti Chicagos lietuviai bu
vę priešingi tokiam žygiui, jog 
net mūsų kunigų įspėjimas 
lietuvių tėvų, kad jie nevežtų 
į Lietuvos komjaunuolių sto
vyklas savo vaikų nieko tiems 
akliems ir užsispyrusiems tė
vams nepadėjo, laikraštis to
liau rašo:

“Mes patartume, kad tėvai į 
visi išvažiuotų į Lietuvą ir te-l 
gu ten pasilieka. Lietuvoje 
žmonės, net gyvybes aukoda
mi, kalėjimuose kentėdami, 
Sibire mirdami, neprisiima 
komunistų primetamo režimo, 
o iš čia, mat, nežiną ką darą, 
jiems į glėbį eina. Kam dar 
reikėjo trauktis iš Lietuvos, 
jei komunizmas toks patrauk
lus?”

Štai, kokia Montrealio “Ne
priklausoma Lietuva”, jos 
puikaus redaktoriaus rašyto
jo J. Petrėno išvesta iš klai
džių kelių, iš ilgokai nusitęsu
sios jos idėjinės krizės.

Sveikinimas redaktoriui ir 
leidėjams! Geriausi linkėjimai 
Kanados lietuvių savaitraščiui 
“Ne priklaus omai Lietuvaf\ 

atgavusiai savo idėjinį veidą!

programoje dalyvauja ameri
kietis valstybininkas, politi
kas, mokslininkas, kultūrinin
kas, rašytojas bei žurnalistas, 
ar kuris kitas, jo kalbos teks
tas išverčiamas lietuviškai. 
Kaip žinia, Lietuvių radijo fo
rumo klausytojai paskambin
dami telefonu, gali įsijungti 
į programą, keldami savo 
klausimus. Jie gali klausti 
abiem kalbom.

Ši kultūrinė visuomeninė 
programa netrukus minės sa
vo darbo pirmąjį penkmetį. 
Per du šimtus perduotų pro
gramų sutraukė kelis šimtus 
programų dalyvių.

Šią vasarą vykstant Jauni
mo kongresui ir Tautinių šo
kių šventei, į Chicagą suva
žiavo daug jaunimo ir visuo
menės. bei kultūrinio darbo 
veikėjų, kurių daug dalyvavo 
ir Lietuvių radijo forumo pro
gramose. Vieni iš jų patys da
lyvavo programose, o su kitais 
padaryti pasikalbėjimai buvo 
duodami iš užrekorduotų juo
stelių.

Šio šeštadienio programo j e 
dalyvaus amerikietis politikas, 
nuoširdus lietuvių draugas 
kongresmanas Edward Der- 
ivinski, kuris taip pat yra 
JAV atstovas prie Jungtinių 
Tautų. Jis ir kalbės apie Jung
tines tautas. O po jo įžanginio 
Žodžio bus galima skambinti 
telefonu 'ir pateikti jam įvai
rius klausimus, ryšium su 
Jungtinių tautų organizacijos 
veikla, mūsij tautos padėtinu 
bei siekimais. Kas.

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS
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Fredas Kronas, mūsų kaimynas, kuris turėjo olen- 

derį, modernišką vėjo malūną, pastatytą pagal olandų 
stilių. Kronas, kaip ir mano tėvas, buvo nusiteikęs 
prieš caro valdžią , dalyvavo Griškabūdžio susirinki
muose, bet ir jis kanceliarijos nedegino ir bažnyčioje 
jokio triukšmo nekėlė. Iš viso, į Griškabūdžio katali
kų bažnyčią jis nėjo. Jis girdėjo Grigaitį, kalbantį 
rinkoje, prie šulinio, bet jis negirdėjo bažnyčioje gie
damos “Lietuva, Tėvynė mūsų” giesmės.

Gustas Ritenbergeris, stambus ūkininkas ir geras 
vaikų tėvas, pavyzdingas lietuvis. Jis matė aiškiau, 
negu daugelis, kokia netvarkinga buvo caro primesta 
valdžia ir kaip žiauriai caro žandarai elgėsi su ūkinin
kais.

Vincas Mauza buvo pats mažiausias ūkininkas, bet 
ir jis buvo pavyzdingas lietuvis. Jam nepatiko vals
čiaus raštinėje imami kyšiai ir nevienodas įstatymų 
taikymas. Jis, kaip ir daugelis to meto lietuvių, visa 
caro tvarka buvo nepatenkinti. Jam atrodė, kad Griš
kabūdžio ūkininkai turėjo turėti daugiau teisių. Jis 
turėjo tiktai 40 margu žemės, o gal dar mažiau.

Ketvirtuoju buvo mano tėvas, Jonas Gustainis. Apie 
jį aš jau daugiau pripasakojau, negu apie kitus nuteis
tus Bliu viskių ūkininkus.

Kai pasklido žinia, kad mano tėvas ir kiti Bliuviš- 
kių ir Griškabūdžio ūkininkai gavo po tris metus kalė
jimo. daugelis labai nusiminė. Niekas nemanė, kad 
bus paskirta tokia didelė bausmė. Paimti iš ūkio patį 
svarbiausią darbininką ir uždaryti jį tokiam ilgam lai
kui — tai labai didelis nuostolis ūkiui. Mano tėvas ne 
tiktai pats dirbo visus sunkiausius ūkio darbus, bet

tiems darbams jis vadovavo... Jis žinojo, kada ir kas 
turi būti padaryta. Be jo, kiekvienam buvo aišku, kad 
Gustainių ūkis turės nukentėti. Tą patį galima pasa
kyti ir apie kitus tris Bliviškių ūkininkus. Jie' ne tik 
patys dirbo, bet ir tvarkė savo ūkius.

Dar didesnis nustebimas palietė ūkininkus, kai pa
tyrė, kad visi keturi turės važiuoti į Lomžos kalėjimą, 
ir kad tame kalėjime per trejis metus jie bus verčiami 
skaldyti akmenis. Akmenis gali skaldyti kiekvienas, 
bet rimtų darbą žinančių ir dirbti netinginčių ūkininkų 
ne tiek daug yra. Ūkininkas ne tik sau duoną užsidir
ba, jis išmaitina savo šeimą, jis duoną uždirba ir val
džios atstovams. Visas valstybės aparatas, visa aris
tokratija. visa kariuomenė ir policija gali veikti, jeigu 
ūkininkas pagamina jiems duonos, riebalų ir mėsos. 
Mano manymu, ūkininkas yra pats naudingiausias 
darbininkas valstybėje.

Akmenų skaldymas buvo tarytum pasityčiojimas. 
Akmenis Lomžoje skaldė plentams vesti. Tais laikais 
Rusijoje nebuvo mašinų akmenims skaldyti. Tiems 
darbams naudojo kalinius. Kalėjimo apimtyje buvo 
didžiausios akmenų krūvos. Niekas jų nenaudojo. Jos 
gulėjo metų metus, kol valdžia nutardavo kokį plento 
galą pravesti. Suimti ūkininkai buvo verčiami dirbti 
nenaudingą darbą, tuo tarpu produktingas ir visam 
kraštui naudingas darbas ūkiuose buvo sustabdytas.

Žinau, kad pirmomis dienomis, išsivedus tėvą, 
namie būti buvo didelė kančia. Dienos metu, kai visi 
būdavo užimti įvairiais didelio ūkio darbais, tai dar 
nieko. Bet vakare, kai visi susirinkdavome apie mo
linos sijoną, taip užeidavo skystumas. Dienos metu 
motina atsilaikydavo, bet vakare pravirkdavo. Kai 
verkia motina, tai ir mes visi verkėme.

Svarbiausia, visus kankino nežinia. Nieko nežino
jome, už ką jį suėmė ir nežinojome, kur jis yra. Iš

žmonių patyrėme, kad jis išvežtas į Suvalkus. Bet kur 
jis ten buvo ir ką jis ten darė — jokios žinios neturė
jome. Pamažu patyrėme, kad jis kartu su kitais ati
duotas karo teismui, o vėliau patyrėme, kad jis nu
teistas trims metams.

Visi kiti sutiko su karo teismo sprendimu ir “pasi
davė likimui”, kaip jie sakydavo. Jie nutarė į aukštes
nę instanciją nesikreipti, be reikalo pinigų nemėtyti ir! 
atkentėti tuos tris sunkaus darbo metus. Bet mano tė
vas nesitenkino šiuo sprendimu. Visiems buvo duota 
vienoda bausmė, bet ne visi kaltinti tais pačiais nusi
kaltimais. Mano tėvui buvo primetami toki nusikalti-1 
mai, kurių jis nepadarė. Jis rašė motinai ir kitiems 
savo pažįstamiems, kad yra pasiryžęs eiti į aukštesnę 
instanciją ir siekti teisybės. Kalėjimas jam buvo di
džiausia kančia. Jis negalėjo pakęsti tų pasityčiojimų, 
kurie buvo taikomi nuteistiesiems.

Reikia pripažinti, kad nuteistieji vis dar nebuvo 
palikti visai be jokios globos. Nuteistiesiems nebuvo 
užkirstas kelias ieškoti teisybės. Kas norėjo, tai galėjo 
susirasti advokatą ir rašyti skundą. Tai, žinoma, kai
navo daug pįDigu. Pradžioje tėvą gynė kažkoks Vilka
viškio advokatas. Pavardės jo nebeprisimenu. Bet vė
liau bylos ginti atvažiavo advokatas net iš Kauno. Kaip 
tėvas su juo susižinojo, kokiu būdu jis užmezgė ryšius 
su juo, nežinau, bet žinau, kad visa tai sukėlė rūpes
čių mano motinai. Kitų nuteistųjų šeimos buvo ramios. 
Jos žinojo, kur nuteistieji yra ir kad be trijų metų nie
kas jų neišleis. Tuo tarpu mano motina turėjo siunti
nėti žmones pas advokatus, duoti jiems pinigus ir rū
pintis tėvo likimu. Tėvas buvo išimtas “ant parankos”, 
kaip tais laikais sakydavo..

Visas tas reikalas brangiai mums kainavo. Visi ži
nome, kad advokatai veltui nedirba. Kiekvienas jų 
žingsnis turi būti brangiai apmokėtas. Tėvas, manau,

turėjo pinigų, todėl jis ir spyrėsi imti advokatus ir gin
tis nuo nepagrįstų kaltinimų.

Brangiai kainavo, bet tėvas šį tą laimėjo. Aukštes
nis teismas, ar naujas karo teismas, jo bylą dar kartą 
svarstė ir sumažino bausmę. Iš trijų metų jam suma- 

| žino iki vienerių metų. Tėvas Lomžos kalėjime pralei
do tiktai vienerius metus, tuo tarpu kiti Bliuviškių ūki
ninkai skaldė carui akmenis ištisus tris metus.

Namo grįžęs tėvas tuojau metėsi prie apleisto ūkio 
darbų. Motina žiūrėdavo, kad jis nesugadintų savo 
sveikatos. Eidavo į laukus pirmas, grįždavo paskuti
nis. Bet pas jį gerai derėdavo javai, mašinos jam pa
dėdavo viską lengviau padalyti. Matyt, kad tėvas tu
rėjo palinkimą į mechaniką. Jis labai greitai pramok
davo naujai nupirktas mašinas valdyti. Aišku, į maši
nas jis įkišdavo daug pinigų, bet jam nereikėdavo tiek 
daug išmokėti samdiniams.

Vėliau patyrėme, kad mano tėvui ir kalėjime ne
buvo taip sunku, kaip kitiems kaliniams. Mano tėvas 
buvo paimtas i Lomžos kalėjimo raštinę. Dienos metu 
dirbdavo raštinėje, o naktį jį nuvesdavo į vienutę. Tuo 
tarpu kiti Bliuviškių ųkininkai dienomis skaldydavo 
akmenis, o naktimis miegodavo bendroje kameroje.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE ER PLATINKITE
DIENRAŠTI '‘NAUJIENAS” 

JOS VISAD RAŠO
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIM 

IR GERKLtS LIGOS 
?RTTAIKO AKINIUS 

2W W. 63 rd STREET 
Ofi*o telef.; PRospęct’ B-322V 

Razid. telef.; WAIbrook 5-5074
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

ono 7 iki 9 vai, vąk, Treč. uždaryta

Rerx tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsilieptas skambinti 374-8012

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. B1E21S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antra (lipniais įj- penktadieniais. 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

'CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrai, penktadienį nuo 1—o, treč. 

ir šeštai tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIM ■ EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. NINA KRAUCEL • 
KRIAUCEUŪNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714)225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.i HE 4-1818 srb« RE 7-970G 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. X MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. “* 
2454 WEST 71 rt STREET

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

DR. FRANK PIECKAS
' ' ” OPTOMETRISTĄS " 

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

“contact lenses’’
'i i <’1 *

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

' DR LEONAS.’ ŠEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUI 
2*56 WEST 63rd STREET 

s ►. i* -.*"• »-

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

Ofiso ttlsf.: 776-2880
Naujas rez. telef443-5545 -

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IRL CHIRURGAS 
lendre, praktika ir chirurgiĮa 

Ofisai 2750 West 71 st St.
Telu 925-8296

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

‘ ‘ “ uždaryta.
Rez. tai.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligo* 
OHut; 2A52iWEST 59th STREET’ 

TeL: >R « -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
liais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Y. Tumasonis, M. D., S. C.
~C H 1 R U R G A S'

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

._ P. ŠILEIKIS, 0. P.
MTS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

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

DETROITO NAUJIENOS
— Tautos šventės aminėj imas 

rugsėjo mėn. 10 d. prasidės pa
maldomis trijose lietuvių baž
nyčiose. Pamaldose organizaci
jos dalyvauja su - vėliavomis. 
Akademija vyks Lietuvių na
muose, pradžia 12 vai. 30 min. 
Invokaciją sukalbės šv. Petro 
parapijos klebonas V. Kriščiu- 
nevičius. Programą praves stud. 
A. Smalinskaitė, pietų progra
mai vadovaus stud. L. Mikulio- 
nis. Meninę dalį atliks Windso- 
ro “Aušros” kvartetas. Minėji
mo metu bus pagerbti: tautinių 
šokių “šilainės” vadovė G. Go- 
bienė ir Jaunimo choro vadovas 
muz. S. Sližys. Detroito ir apy
linkių visuomenė kviečiama da
lyvauti. Minėjimą ruošia L. B. 
Valdyba.

— Nakai grįžo iš Europos.

GRADINSKAS
VĖSINTUVAI 
IR SENIAUSIEMS 

NAMAMS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. 586-1220

GELBS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GELINYČL* 

2443 WEST 63ra STREET 
Telefonai: PR M833 Ir PR 8-0834

.. OERKRAUSTYMA!
« - «■ - •-

i m n v
Leidimai - Pilna apdraudė 

1ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL WAibrook 5-8063

Apdraustas perkrausfymas 
ii fvairiŲ atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TtL: FRontier 6-1182

SOPHIE BARČUS
RADIJO, ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, j 
1490 kiL A. U

■ Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-; 
dienio iki penktadienio IĮ—12: 
vai. ryto. — Šeštadieni ir sek-1 
madieni nuo 8:30 iki '9:30 yal.j 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI .
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senu* 
Kai aitvarai 
Skrajojo po

laikus,
ir laumės 
laukus ...

S. Pitersenient

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne nažiau kaip žaidimai 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie 
iems bei jaunimui:

1. N. Butkiene, VELYKŲ PASAKOS, 32 psL, telpa 
MUKĘS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaūkų pasaulio, 
eruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psi./ gra 
ois leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Simai* 
revičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUME DAUME. 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 piL. $1,00.

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 dol.

7. Juozas ivaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
/aikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. S3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čia! bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažena yra daug lengviau juo< 
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. 60608.

Kaip jau buvo rašyta, Nakai buvo 
išvykę j Europą ir į Vilnių. Pra
eitą savaitę laimingai grįžo į 
savo namus. Žurnalistas A. Na
kas, važiuodamas į Europą, gal
vojo paatostogauti, pailsėti, bet 
tikrumoje taip nebuvo. Visą lai
ką traukiniais važiavo ir važia
vo iš vieno miesto į kitą, nebu
vo laiko korespondencijoms ra
šyti, Reikia manyti, kad A. Na
kas pailsėjęs kelionės įspūdžius 
parašys.

Jonas ir Viktoras Nakai pra
leido 5 dienas Lietuvoje, Vil
niuje, kur jiems labai patiko. 
Kur nepatiks, jei juos geležin
kelio stotyje sutiko iš mamos ir 
tėvo pusės didelis būrys gimi
nią: dėdės, tetos, pusbroliai ir 
jų vaikai, apie 30, asmenų. Vi
sas penkias dienas vežiojo po 
Vilnių ir apylinkes. Valgyklose 
vaišino po dvejus pusryčius, pie
tus ir vakarienes. Tai tėvo, tai 
motinos pusės giminės traukė 
arčiau savęs, negalėdamos pa
sidalinti jaunaisiais Nakais, net 
apsipykdami. Taip jau yra ir 
bus, visada laukiami tie “ame
rikonai” mūsų brolių ir sesių pa
vergtoje tėvynėje.

Tėvai dėkingi savo giminėms 
už tokį malonų ir šiltą priėmimą 
ir vaišes. Jono ir Viktoro minty
se ir širdyse pasiliks neišdildo
mi tie malonūs įspūdžiai mūsų 
sostinėje Vilniuje. Be abejo, bū
tų dar maloniau, kad būtų ga
lėję aplankyti savo tėvų gimti
nes. Dabar jaunieji Nakai en
tuziastingai tarp savęs kalba tik 
lietuviškai.

Šia proga noriu' skaitytojus 
painformuoti, kad žurnalistas 
Alfonsas Nakas persikėlė į nau
ją rezidencija. Jo adresas: 1668 
Bowers Ave. Birminham, Mi
chigan 48008. Telef. 645-5926.

— Iš Chicagos atvyksta Ant
ras Kaimas ir Detroite rugsėjo 
23 d. 7 vai. Lietuvių namuose 
statys linksmą spektaklį. Ruo
šia L. B. Valdyba.

— Detroito lituanistinės mo
kyklos padegoginiai kursai pra
sidės rugsėjo mėn. 16 d. Mokyk
los vedėjas dr. K. Keblys.

— Stefos Kvetienės (iš To
ronto) ir Antaninos Jonynienės 
paveikslų ir keramikos paroda 
Įvyks Lietuvių namuose. Ruošia 
birutininkių v-ba.

— Balfo Seimas įvyks spalio 
28-2’9 dienomis, su banketu ir 
menine dalimi. Meninę dalį at
liks Jaunimo choras, vad. muzi
ko St. Sližio.

— Lietuvių namų ir Dariaus- 
Girėno balius su menine progra
ma įvyks spalio'14 d. 7 vai. Sta
lus galima užsisakyti Dariaus- 
Girėno Klube, tel. 825-9776.
’ — Lietuvos universiteto 50 
metų atkūrimo minėjimas įvyks 
spalio 15 d. 12 vai. Lietuvių na
muose. Ta proga bus išleistas 
leidinys. Ruošia Kultūros klu
bas. < A. Miežis

6 pasakos tr DVY 
Abi gausiai Uiu>

KIŠKELIS, pasaka
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Dažniausiai Šiaurėje sutinkamas giriu gyventojas — 
juodoji meška.

CLEVELAND, OHIO
Pagerbti žuvusieji

Sekmadienį, rugpiūčio 27 d. 
ALT Clevelando skyrius drauge 
su Lietuvos Vyčių seimo daly
viais pagerbė tris susideginusius 
bei kitus žuvusius už Lietuvos 
laisvę, padedant gėlių vainiką 
Clęvelando lietuvių kultūrinia
me darželyje.

Pagrindinį žodį tarė Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirminin
kas. dr. Kazys Bobelis ir buvęs 
Lietuvos Vyčių pirmininkas dr. 
Jokūbas Stukas. Maldą už žu
vusius sukalbėjo L. Vyčių dva
sios vadas kun. Kontautas. Iškil
mėse taip pat kalbėjo naujai iš
rinkta L. Vyčių pirmininkė p. 
Susan Boroskas ir kultūrinių 
darželių pirmininkė Rita Preme- 
neckienė.

Vainiką padėjo ALT skyriaus 
valdybos narės B. Natkevičiū- 
tė ir S. Sankalaitė. Trumpas iš
kilmes pravedė ALT skyr. pirm. 
A. Pautienis.

ALT vadovybė Clevelande
Lietuvos Vyčių seimo proga 

Clevelandan buvo atvykę Ame
rikos Lietuvių Tarybos. pirmi
ninkas dr. Kazys Bobelis, vice- 
pirm. Teodoras Blinstrųbas ir 
sekretorius d£. Vladas Šimaitis, 
kurie padarė politinius praneši
mus Lietuvos Vyčių seimui, tu
rėjo pasitarimą su ALT Cleve
lando skyriaus valdyba ir daly
vavo ALTS Clevelando skyriaus 
gegužinėje.

Steigiasi nepriklausoma 
pašto sistema Amerikoje
Šiandien JAV paštas užvers

tas visokiais “junk mail” negali 
atlikti tinkamai savo paskirties 
ir daugumoje atvejų jo regulia
ri veikla yra sutrikusi. Negali
ma ir laukti, kad padėtis kiek pa
gerėtų. To pasėkoje organizuo
jasi Independent Postal Systems 
of America, ši sistema Chica
go j e ir visame Illinojuje organi
zuoja savo pašto siuntoms išne
šioti tarnautojus — laiškanešius. 
Miestuose ir miesteliuose to paš
to užuomazgos jau veikia ir yra 
nurodyti telefonai, kuriais rei
kia kreiptis, norint įstoti į to 
pašto tarnybą.

Žinoma, šis paštas, kad ir ge
rai. susiorganizavęs, JAV pašto 
sistemos ir vi^ų jo patarnavimų 
pakeisti negalės, bet palengvi- 
ti jam daug palengvintu išnešio- 
jant visų stambiųjų biznių vers
mes reklamų ir kitokių “junk 
mail” siuntų. Atrodo, kad čia 
daug vyrų ir moterų surastų sau 
darbo ir pragyvenimą. (j)

Ar esi sveikas?
Gerai nepagalvojęs dažnas pa

sakys, kad taip. Tačiau tikrumo
je daugelyje atvejų šis atsaky
mas bus klaidingas. Beveik kiek- 
nas asmuo turi savyje kokią nors 
slypinčią ligą, kuri neįsisenėjus 
dažniausia yra lengvai pagydo
ma. Pati blogiausia savybė glū
di mumyse, kad jausdamiesi 
“sveiki”, rfeSirūpiname savo svei
katos stovio patikrinimu. Tai da
roma ir gal dėl to, kad dabarti
niais laikais toks egzaminas kli
nikose gana brangiai kainuoja.

Geriems norams esant savo 
sveikatą galima patikrinti visai 
nemokamai. Chicago Board of 
Health suaugusiems virš 30 me
tų turi savo the Lathrop Exa
mining Center 2974, No. Cly- 
bourn Avenue, telef.: 549-5355. 
Skambinkite ton įstaigon papra
šydami, kad jums prisiųstų an
ketą ar telefonu užregistruotų 
jus sveikatos patikrinimui. Už
siregistravus tenka palaukti 2 
ar net daugiau mėn. iki pašau
kia sveikatos egzaminam j a. Pa
ti egzaminavimo procedūra už
trunka dvi valandas.

Atidėlioti nėra reikalo. Rytoj 
gali būti vėlu. Savo sveikatos 
labui reikia veikti šiandien, (j)

Artėja rudenėlis — 
prasidės grybavimo 

sezonas
štai jau ir rugsėjis tuoj ir 

spalis. Dienos trumpėja, nak
tys darosi ilgesnės ir šaltes
nės, kurios paskatina visus 
grybus miškų glūdumoje kel
tis ir pasiduoti surenkamiems 
netinginiams grybautojams.

Lietuviai iš Chicagos sulau
kę grybavimo sezono leidžiasi 
į visas keturias kryptis jų ieš
kodami, nekreipiant dėmesio 
į nuotolius. Nemažai lietuvių 
pasuka į Michigan, kur Alle
gan miškų rezervatuose, kas 
žino tenai vietas, suranda ga
na daug grybų, žinovai tvirti
na, kad Aiemęt busiąs tikrai 
gausus grybų derlius.

Taigi visus grybautojus te
lydi puikiausia sėkmė ir linki
ma visus rastus grybus svei
kus parsivežti namo. (j)

EUDEIKIS
SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

iAIDO,TUVIU D,IRĖĮ<TORIA1:

DOVYDAS F, GAIDAS. GERAIDAS F. DAIM1D 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
V V - 4 ‘ X X V * - '

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

LIETUVAITĖ
SVARBIOSE PAREIGOSE

Chicagoje South Ashland ir 
47th gatvės šiaurės vakarų 
kampe yra didžiulis Drovers 
[National Bank of Qhicago, 
kuriame ir šioje apylinkėje 
gyvenantieji lietuviai susitvar
ko visas pinigines operacijas.

šio banko tarnyboje Assist
ant cashier sėkmingai dar
buojasi lietuvaitė Margaret V. 
Katauskas. Sėkmės tarnyboje. 
(j)

■ ■> UBU UU U ■■■■■■
ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Nežinotu kad prietelystė Šio svieto yra neprietelystė Dievo? Todėl, 

kas nori būti prieteliumi šio svieto, stoįasi neprieteliumi Dievo.
Jok.

Dievas taip patvarkė tuos dalykus turėdamas gerą tikslą, kad jo žmo 
nes gautų progos pasirinkti, ką jie nori: pralaimėti draugavimą su juo, arba 
pralaimėti draugavimą su svietu; kadangi dalykai, kuriuos Dievas myli, ne
patinka svietui o svietui mylimi dalykai, kaip antai pikti darbai ir piktos 
mintys, piktos kalbos, yra biaurybė Dievo akivaizdoje ir kurie tokiais daly* 
kais užsiima, tie nepasilieka Dievo draugystėje — neturi jo Dvasios. “Jei 
kas Kristaus Dvasios neturi, tas nėra jo”.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Zavist, 3715 West 66th Street Chicago, 
iliinols $0629*

$V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS ir sūnus 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-4

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-1

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■ ---------- -------------------- _

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotnyių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PJVTARNAVJ 
MAS DIENA 
Ir Va k t į

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

3.-W7 So. UTUANTCA AVENUE. Phone: YArus 7-MU1
ANTANAS M. PHILLIPS

* • * T > *

— Illinois Bureau of Employ
ment Security praneša, kad įvai
riuose skyriuose yra suregistruo
ti moką svetimas kalbas tarnau
tojai ir sudarytas vertėjų biu
ras, kuriame bus atstovaujamos 
virš 20 kalbų, jų tarpe lietuvių. I 
Nesant bet kurios kalbos vertė-Į 
jo gyvenamos apylinkės įstaigo
je, pasikalbėjimai atliekami te
lefonu.

BUTKUS - VĄSAITIS
1446 So. 50th Ąyę., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS. B1EIJCNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUĄN1CA AVE. Tel.: YAras 7-113o-1139

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMĄ!

— Chicagos Našliu ir NaŠliukiy klu
bo susirinkimas Įvyks rugsėjo 8 dieną- 
Hollywood salėje, esančioje 2417 W. Į 
43rd SL Pradžia 7:30 vąL va£ Visi i 
nariai kviečiami gausiai dalyvauti ir* 
įsigyti bilietus spalio 15 d. metiniam: 
banketui kuris Įvyks Polonia Grove Į 
salėje. 4604 So. Archer Avė. Teks iš-1 
rinkti banketo komisiją ir parinkti 
darbininkus. Bankete gros Jurgio Jo
niko orkestras. Po šio susirinkimo 
bus vaišės.

Ona Condux, fin. rašt

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 2.3rd PLACE Virginia 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. 1UD1KAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 3-1911
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snaudžiančius
Senai laukti ir sulaukti svečiai 

iš Washingtcno. Milda ir Anta- ; 
nas Vaivadai, buvo priežastim 
gražaus pobūvio, įvykusio 1972 j 
m. rugs. mėn. !-tą d.. M. Baro- i 
nienės rezidencijoj. Atvyko net i 
septyniolika asmenų, norinčių' 
pagerbti svečius, daugiausia to-j 
kių asmenų, kurie pasikliauja! 
snausti savam bute ir kaltinti* 
metus.

Į pobūvį atvyko Kostas Au
gustas, mažne 5b m. dirbęs Nau
jienų redakcijoj, rašęs, korega
vęs ir niekam neisipykęs; Jonas 
Burns, valstybinio samdos biuro 
viršininkas, vedęs lietuvaitę 
L. šmoteiytę ir tuo būdu 
Įtapęs i lietuvių eiles; Juzė 
Gulbinienė, mūsų mylima artis-; 
tė, ir jos duktė Aldona Olis; p. 1 
Čižauskas ir žmona — du stip-1 
rūs SLA šulai Čikagoje; Juozas) 
Skorubskas, žymus statybinin-1 
kas su žmona; Anastacija Va- 
lančienė, retai pasirodanti pobū
viuose; Vincas Mankus su žmo
na — abu ryžtingi lietuviai; Ge-

Nuotraukoje matome p. Milauckiene, įteikiančią Antano Milaucko atminimui skirtą stipendiją, 
kurią paskutinio Lietuviu Prekybos Rūmu banketo metu gavo Mykolas Mineika. Vidury ma
tyti Vyto Shukis, Prekybos Rūmu Stipendijų Komiteto pirmininkas. Mykolas Mineika yra 
priimtas į Stanford universitetą Kalifornijoje. Netrukus jis vyksta ten studijuoti matematiką.

Foto V. Noreikos

novaitė Giedraitienė — laisvųjų 
■ lietuvių giedotoja ir vėlių į ana
pus lydėtoja; Mariutė Pažars- 
kienė iš Summavo Resort, Ind., 
nelinkusi snausti dėl senatvės; E.

Bučinskienė — gera sandarietė; 
Marijona Zolpienė, pasiryžusi 
eiti mirusio vyro pėdomis — tai
syti lietuviams namus; na, ir 
pats, rašąs ši “garsinimą”.

Ilgiausių metų, ilgiausių...
Besišnekėdami, beužkandžiau-

aš

Milda Vaivadienė Antanas Vaivada

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina S1.50

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

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti S1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS S0608

Gavę pinigus, tuojau knygą pašųsime.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. * TeL W4 5-2787 

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

?■ ’Mum

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL
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HELP WANTED - FEMALE 
Darbininkių Rukla

, ......... - -••SEWING-* — y
CH ENILE AND EMBRODERY J 

MACHINE OPERATORS 
Experience Necessary.

LOCKHART’S
SPORT SHOP 

352-4538 - 
LAGRANGE

WANTED IlOl’SEKEEPER
Live in. North Shore. 5 days. 

Sun., Mon. off. 
$65 per week.

835-4657

WAITRESS, 
morning shift, full time. Mon. 

thru Eri. Apply in person. 
GREEN OAKS RESTAURANT 

9511 S. CICERO 
63(>9359

REAL ESTATE FOR' SALJ 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

; * DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

M U TUALFE D E R A L SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

: BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

.. | VISŲ RŪŠIŲ DRAUDLMO AGENTŪRA j

' J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
/ ‘/ INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
HELP WANTED — MALE 

Darbininkų Reikia

MACHINE SHOP 
EXPERIENCED SHORT RUN SHOP. 

Permanent plus fringe benefits. 
Paid vacation.

STANSI - FISHER SCIENTIFIC CO.
1231 N. HONORE ST. 
772-3100 — JIM MICH

SAUGUMAS NAMUOSE
LIUKSUS MODERNUS beveik nau

jas 5% kambarių mūras. Sausas, 
įrengtas beismantas, air-cond., kar- 
petai, alum, langai. Patio, garažas. 
Marquette Parke. $25,900

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoj galima matyti. $36.300.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke prie mokyklos. Kaina 
rimtam pardavimui. _

6 KAMBARIŲ mūro octagon bun
galow. Viskas liuksus ir nauja vidu
je. Apie 63-čia ir Pulaski. $27,700.

2 AUKŠTŲ NAUJAS MŪRAS. Mo
dernūs Įrengimai. Tinka Dr. ofisui 
ir liuksus butas gyventi. Arti musų. 
$39,900.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-cios ir Kedzie. 
$32.000.

6 BUTŲ LIUKSUS. 2 aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šildy
mas. Puikios pajamos .— gyventi 
Marquette Parke. S69.900.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22 000.

10 BUTU MŪRAS, apie $15 000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

38-TA IR ROCKWELL, 5 kambarių 
medinis su pilnu rūsiu. S10,000.

31- MA IR HARDING, 2 lotai ir 4 
kambarių medinis namukas. $10,900.

56-TA IR MOZART, 4 mieg. mūrinis 
su rūsiu. Tik $22,000.

44-TA IR TALMAN, • 2 butų po 5 
kamb. medinis. $18,900.

43- ČIA IR CAMPBELL. 2 butų po
5 kamb. mūrinis. $23,500.

48-TA IR KARL0W, 5 ir 6 kamba
rių mūrinis. $28,000.

44- TA IR FRANCISCO, 2 butų poz 5 
kamb. mūrinis. $30,000.

LEMONTE, lotas ir 3 mieg. naujai 
statomas namas.

32- RA IR HALSTED, restoranas su
6 kambarių butu. $390 pajamų Į mėn.

BIZNIO LOTAS. B-l zona, 50x150’, 
prie 95-tos ir Roberts Rd.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

MŪRINIS 5 KAMBARIU NAMAS. Ge
ras. Švarus. Pigus. Gazo šilima. Ke
ramikos vonia. Prie 69-tos ir Maple
wood. Reikia pamatyti. Brokerio 

tel. PR 8-6916.'

— Cicero lietuviai ateinantį 
sekmadienį, 12 vai., šv. Antano 
parapijos salėje . rengia Tautos 
šventės ir 1922-rųjų metų Lie

jos minėjimą.darni patyrėme, kad pobūvis yra įuvos konstitucij
.dvejopos reikšmės. Reiškia: be Paskaitą skaitys prof. G. Galva, 
.aplankymo laukiamųjų svečių, > Meninėje dalyje pasirodys akto- 
dar dvi reikšmės pasirodė. Pir- riai j. Balutis ir j. Valentinas, 
ma — Michalinai Baronienei su
kako 80 metų, o Mildai ir An
tanui Vaivadams — vedybinio

' gyvenimo 35 metai. Na, ir su- 
I giedojom “Ilgiausių metų, ilgiau- 
sių-ų-ų, laimingų metų, laimin- 
gų-ų-ų”.

Jei kas būtų nieko negirdėjęs 
apie Mildą ir Antaną Vaivadus,

‘ primenu štai ką: Milda Baronai- 
j tė, prieš ištekėdama, dirbo Nau
jienų raštinėje. Tuo metu An
tanas Vaivada pradėjo dirbti 
Naujienų redakcijoje. Dirbda
mas Naujienose, Vaivada orga
nizavo lėšų kėlimą Dariaus-Gi
rėno ir F. Vaitkaus transatlan
tiniams skridimams. Antram 
Pasauliniam karui prasidėjus, 
savanoriu jis Įstojo Į JAV ka
riuomenę ir dalyvavo kare, gen. 
Pattono divizijoj. ■” 
dėjo karo išblaškytiems lietu
viams. Grįžęs iš karo vėl dirbo 
Naujienose, kol buvo pašauktas 
Į Valstybės Departamentą. Da
bar tarnybą jau yra atitarnavęs.

Antanas ir Milda Vaivadai iš- 
Į augino sūnų ir dukterį, kurie bai
gia

. dvejopos reikšmės

Svečiai bus pavaišinti sumušti
niais, kava ir pyragais. Visi 
kviečiami, ypač senieji Ameri
kos lietuviai ir jaunimas.

Bendruomenės Valdyba

Jis daug pa-.VB s|01yjc

aukštuosius mokslus.
Juozas šmotelis

E. Ohio, Chicagoje 
aukšte) vyksta Jono 

fotografijų paroda 
pilietini karą, pava-

Jono Dovydėno 
fotografijų paroda
Douglas Konyon, Ine. galeri

joje, 230 
(antrame 
Dovydėno 
apie airių
dinta Belfastas 1971 metais. 
Atdara nuo pirmadienio iki šešta
dienio nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. 
vak. iki rugsėjo men. 30 d.

Jonas Dovydėnas, rašytojo 
Liudo sūnus, garsėja kaip foto
žurnalistas. Iš lietuvių, po Vy
tauto Valaičio (1931—1965). tai 
pirmas fotografas. Kai pas ant
rąjį ji fotografija buvo itin at
vira ir pagaunanti (candid ca
mera), tai pas Joną Dovydėną 
yra dar daug pozos. Abu juos 
jungia jautrumas žmogui ir iš
gyvenamam momentui.

— Chicagos Lietuvių Operos 
choras savo naują — septynio
liktą — dainavimo sezoną pra
deda rugsėjo 15 d. Tą dieną, 
penktadieni, 8 vai, vak., choras 
renkasi pirmajai repeticijai Jau
nimo Centre. Kviečiami Įsi
jungti ir nauji choristai, no
rintieji dainuoti Operos chore. 
Jų balsų patikrinimas bus tą 
pati vakarą minėtu laiku Jauni
mo Centro patalpose.

— F. Valys, Vancouver, BC, 
Canada, pakviestas vadovauti 
lietuvių radijo programoms CI- 

. Pirmoji programa

GLASS CUTTER
MusĮ be experienced in cutting 
and handling large plate of glass. 

Top benefits and wages.

Phone 826-4366

MEN PART TIME 

for light industrial cleaning 
duties. Flexible hours. 
Northfield Niles area.'

831-3533

FOREMAN 
Sub-Contractor. Roofdecks and 
Insulating fill experience pre
ferred. Exceptional opportuni

ty for experienced man. 
Call: 469-3341

SHIPPING & STOCK CLERK 
Some experience, responsible, 
steady. Good opportunity. Sa
lary open. Must read and write 

English.
MO 4-5024

ESTATE PROPERTY
Move right into this brick 3 bedroom 

bi-level. Full finished basement.
Garage. Moderate taxes. 

Priced to sell.
McKEY & POAGUE

BE 8-8425

vak. Lietuvos kariuomenės šven
tės proga. B. Vileita ir F. Daš- 
kys talkininkaus programų pa
ruošimui ir transliacijoms. Pir
maisiais metais užplanuota 17 
programų.

— Rimas Miečius iš Marquet
te Parko apylinkės, baigęs ge
rais pažymiais St. Ignatius mo
kyklą. išlaikė Įstojamuosius eg
zaminus Toronto universitete ir 
ten išvyko studijuoti. Jis baigė 
Donelaičio lituanistinę mokyklą, 
priklausė Neries sporto klubui, 
skautų organizacijai ir buvo 
draugovės adjutantas. Toronte 
žada dalyvauti lietuvių jauni
mo veikloje.

— Jaunimo Centro naujasis 
priestatas bus iškilmingai atida
rytas. šeštadieni 9 vai. ten pra
deda mokslo metus 3 lituanisti
nės mokyklos: Dariaus - Girė- 

i no. Chicagos aukštesnioji ir Pe
dagoginis institutas. Prie Da
riaus-Girėno mokyklos bus ne- 
mokantiems lietuviškai klasė.

i Mokykla rūpinasi LB Gage Par- 
; ko apylinkės valdyba.

— Ona Isbach, Los Angeles 
j Calif., pratęsdama prenumeratą 
įrašo: “Tariu jums ir visiems 
’ liendradarbiams didelius kom-

Chaim Grade knyga Septynios 1 plimentus už pažangą laikraš
tyje ir tiesos žodžius straips
niuose. Kiekvienas Naujienų 
numeris man sukelia džiaugs
mą. Linkiu visiems geros svei
katos ir ištvermės.”. Naujienų 
vajaus proga ji atsiuntė 10 dol.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

FOLDING CARTON DIE MAKER
An opportunity— a rapidly growing 
independent carton convertor needs 
an experienced class A die maker, 

excellent rate — fringe benefits.

Call 421-7890

61 .............. Bn ™ !    IIIIW

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r 
Chicago, III. 6063Z T»L YA 7-59M

». I L . ... .1

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIDGEPORTE antrame aukšte vy
rui išnuomojamas vienas švarus mie

gamasis. Telef. 326-4154.

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. $67,500.

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 S27.900.

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

11 BUTU 7 metu 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

mažos gatvelės (The Seven 
Little Thanes, išversta iš žydų į 
anglų kalbą. World Federation 
of Bergen. Belsen. §5) nupasa
koja Vilniaus žydų sunaikinimą 
vokiečių okupacijos metais. Ra- 

j šytojas dabar gyvena New Yor- 
I ke. Danny Newman, Chicago 

T .yri c Opera reklamos vedėjas, 
parašė knygos šiltą Įvertinimą 
Chicago Daily News Panoramo
je šeštadienio-sekmadienio nu
meryje. rugsėjo 2-3 d.

Saulius šimoliūnas

PARYŽIUS. — Prez. Pom
pidou paskelbė, kad jis yra pa
kviestas aplankyti Kiniją.

*• Aleksandras Kučiūnas pra
deda muzikos mokslo metus sa
vo studijoje, 2951 W. 40th St., 
ir taip pat lanko pietinėje mies
to daly gyvenančius mokinius. 
Telefonas: 523-9397. (Pr).

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIASt 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

UNION PIER yra išnuomojamas 6 
kambarių butas. Dėl sąlygų prašoma 

skambinti. Tel. 616 — 469-0955.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

. PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

♦ Lietuviu Tauragės Klubas 
kviečia visus atsilankyti i links
mą ir paskutinę š. m. gegužinę 
rugsėjo 10 d. Onos B ruzgu Ii e- 
nės sode, 8274 So. Kean Ave., 
prie Lietuviu Tautinių kapinių. 
Gros K. Ramanausko orkestras. 
Pradžia 12 vai. vidudienyje.

Klubo Valdyba
(Pr).

M. A. ŠIMKUS
Raal Sctat«, Notary Public 

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

kitoki blankai.
J

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 53rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

A. & U INSURANCE 4 REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 34775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

♦ Union Pier Lietuviu namu 
savininku visuotinas nariu susi- 
rinkimas bus š. m. rugsėjo 9 d. 
5:30 vai. vak. Lietuvių salėje. 
Po susirinkimo ten pat bus vai
šės. Visi nariai prašomi daly
vauti. Valdvba

(Pr).

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBtS

Pardavim** Ir Taisytnas 
2644 WEST 69th STREET
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K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Tapomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-up$ Ir t. f.
4124 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. Yl 7-9357

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbažlautkat, Uv

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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

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

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

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

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

TEL. 436-7878

MARQUETTE PARKE savininkas par
duoda 2 butų po 4 kambarius mūrini. 
Aluminijaus langai, spintelės, uždari 
porčiai. sausas skiepas, 2 masinu ga
ražas, gera transportacija. $195 nuo

mos. Tel. GR 6-5924.

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — T1’?1'? su* 
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažvtojo darbai. 
Veltui Įkainavimas. Skambinkite dabar 

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656

BIZNIERIAI. KURTE GARSINASI 
‘NAUDENO^” —TURI <• KR T AUSTĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE




