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OPTERIU
SAIGONAS. — Komunistai Pietų Vietname puolė didelę 

aviacijos bazę Bien Hoa ir padėjo bombas strateginėse bazės' 
vietose. Viena jų buvo aviacijos bombų sandėiys, kuriame buvo 
apie 150 bombų po 500 svarų kiekviena. Sprogimas sužalojo du 
angarus, sunaikino 70 P. Vietnamo helikopterių, žuvo du vietna
miečiai ir 21 buvo sužeistas, amerikiečių sužeista 40.

Šiaurės Vietname JAV lėktu
vai jau trečią kartą puolė svar
biausią š. Vietnamo tiltą Paul 
Douner prie Hanojaus. Jis ke
lis kart buvo sužalotas anksčiau, 
tačiau vis būdavo pataisomas. ŠĮ 
kartą laserio spinduliais taiko
mos bombos sugriovė ir Į van
denį nuleido tris tilto dalis bei 
sužalojo kitas tris.

Be tilto, Amerikos lėktuvai 
puolė keturias kareivines ir ka
riuomenės sandėlius Hanojaus 
apylinkėse. Sugriauta virš 40 pa
statų, sukelti dideli gaisrai. Tos 
keturios karinės bazės apima virš 
300 akru plotą.

Pietų Vietname sekmadieni 
komunistai puolė raketomis ir 
Tonsonhut aerodromą, šiaurėje 
du sovietų Migai buvo numušti 
oro kovose. Kapitonas Charles 
Debellevue, 27 metų amžiaus jau 
numušė penkis komunistų lėktu
vus ir tapo aviacijos “tūzu”. Ka
rinė vadovybė pranešė, kad nu
krito ir vienas JAV laivyno A-7 
lėktuvas. Jo lakūnas laikomas 
dingusiu: Tai 90 lėktuvas ir 98- 
tas lakūnas, prarastas šiaurės 
Vietname nuo komunistų ofen- 
gyvos kovo 30 d. -~

MUENCHENAS. — Vakar pa
sibaigė XX-ji Olimpiada, atnešu
si daug nusivylimų amerikie
čiams, Įvėlusi j sportą politinius 
arabų-žydų konfliktus ir parei
kalavusi 16 žmonių gyvybių. Iš 
arti stebėję olimpinius žaidimus, 
korespondentai pabrėžia, kad 
sportas vėl neišvengė politikos. 
Jau nuo pirmų dienų Olimpiadai 
grėsė Afrikos šalių boikotas, pro
testuojant prieš Rodezijos spor
tininkų dalyvavimą. Viską ap
vainikavo arabų teroristų veiks
mai Muenchene.

Visose varžybose, kur teisė-

Minske nubaudėįmonės vadovus
MASKVA. _ “Trud” laikraš

tis paskelbė, kad Minsko radi
jo Įmonės direktorius, vyriau
sias inžinierius ir kiti aukšti pa
reigūnai buvo teisme nubausti 
kalėjimo bausmėmis už apsilei
dimą pareigose. Sprogimas tame 
Minsko fabrike kovo mėnesį už
mušė kelis šimtus darbininku,C 7 
nors sovietų spauda apie tai nie
ko nerašė.

Tarp nubaustų buvo Leningra
do Valstybinio Architektūros 
instituto direktorius ir instituto 
vyriausias inžinierius. Matyt, 
Leningrado Įstaiga planavo to 
Minsko fabriko brėžinius ir sta
tybą. Kokias bausmes jie visi 
gavo, “Trud” neskelbia.Baltai: renkite musu kova c

Vakarų spauda keliais atve
jais pažymėjo, kad pasipriešini
mas sovietų režimui pastebimas 
ne tik Lietuvoje, bet ir Estijoje 
ir Latvijoje.

Vak. Vokietijos dienraštis, tu
ris net 4 mil. egz. tiražą — 
“Rild”, liepos 8 d. idėjo žinią to
kios antraštės “Gelbėkite mus, 
mums kovojant prieš sovietų 
okupaciją”. Nurodyta į Lietu
voje buvusius susideginimus ir 
teigiama: “Visas pasaulis turi ži
noti, kad penki milijonai estų, 
latviu ir lietuvių priešingi sovie- 
tii okupacijai. Mes kreipiamės 
i Ameriką ir kitas tautas rem
ti mūsų kovą”.

Sad agentūros, iš Londono tei
gimu, tai žodžiai, buvę viename 
laiške, pasiekusiame laisvąjį pa
sauli iš Estijos-Talino. šalia ki
tų faktų, nurodoma i rusų at
kakliai vykdoma Estijos kolo
nizavimą — gausu rusų gabeni
mą. (E)
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Britanijos kareivis budi Belfaste, šiaurinėj Airijoj. Toliau matosi katalikų rajonas New Lodge, 
kur dažnai pasitaiko kareivių užpuolimų.

Visose varžybose, kur teisė- MASKVA. — Prezidento patarėjas dr. Henry Kissinger at- 
jai buvo ne elektroninės mašinos,. vyko į Maskvą iš V. Vokietijos, kur jis tarėsi su kancleriu Brandtu 
bet žmonės, pasireiškė politinių ir kitais vokiečių vyriausybės nariais Maskvoje jis apsistojo užsie- 
įsitikinimų pagrįsti šališkumai.1 nio svečiams skirtoje viloje, jis susitiks su sovietų komunistu par- 
Apeliacijos komisija, kuri svars- tijos vadu Brežnevu, premjeru Kosyginu ir užsienio reikalų 
tė Amerikos skundą dėl netvar-' ministeriu Gromyko. Maskvoje Kissingeris išbus iki trečiadienio 
kingo krepšinio finalo rungtynių vakaro. Maskvoje buvo pasklidę gandai, kad jis susitiks ir su 
pravedimo, sudarė: Kubos, Len-' šiaurės Vietnamo vyriausiu derybų vadu Le Due Tho, kuris Mas- 
kijos, Ispanijos, Italijos ir Puer- Į kvon atvyko šeštadieni ir irgi tarėsi su Kremliaus vadais. Mano
te Rico atstovai, atstovai. Jie ma, kad Maskvoje bus kalbama apie būdus užbaigti Vietnamo 
nusprendė aukso medalį duoti So-• karą, tačiau nei Raitieji Rūmai nei Kremlius šių gandų nepatvir- 

■ tina.

Spėliojama, kad be karo Vietna 
me reikalu, bus kalbama apie 
Enr6pos*saugumo konferencijos 
reikalus ir apie Amerikos-Sovie- 
tų Sąjungos prekybą. Kelios 
amerikiečių delegacijos, jų tar
pe elektronikos įmonių direkto
riai atvyko į Maskvą tartis dėl 
galimos prekybos. Amerika vis 
dar reikalauja, kad sovietai atly
gintų senas skolas, likusias iš II- 
jo Pasulinio karo laikų. Kol so
vietai neatiduos senų skolų, Kon
gresas nelinkęs jiems duoti nau
jų kreditų.
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NEW YORKAS. — Saugumo Taryba nieko negalėjo pareikšti 
Sirijos ir Libano skundų dėl Izraelio puolimų reikalu. Amerika 
panaudojo savo antrą visoje istorijoje veto prieš kitų pasiūlytą 
rezoliuciją, kuri pasmerkė Izraelį. Amerika siūlė Įrašyti Į ta re
zoliuciją arabus teroristus pasmerkiantį sakini, tačiau prieš tą 
savo veto panaudojo sovietai ir kinai. Tarybos nariai 13 balsų. Pa
namai susilaikius, priėmė rezoliuciją, kur reikalaujama tuoj su
stabdyti karo veiksmus. Britanija ir Prancūzija siūlė i rezoliuciją 
įrašyti pasmerkimą teroristams ir reikalauti sustabdyti ne tik 
“karo veiksmus”, bet ir “teroro veiksmus”, šis papildymas ne
praėjo pro Sovietų Sąjungą, tada Amerika vetavo visą likusią 
rezoliucijos dalį.Naujos divizjos

WASHINGTONAS. — JAV 
vyriausybės žiniomis, Sovietų 
Sąjunga neseniai pasiuntė prie 
Kinijos sienos dar tris motori
zuotas divizijas ir dabar sovietų 
kariuomenės prie kinų sienos 
yra 49 divizijos, beveik visas 
trečdalis visos sovietų kariuome
nės. Maskva planuoja šio mė
nesio gale pradėti Tolimuose Ry
tuose didelius kariuomenės ma
nevrus, kurie užsitęs tris mėne
sius.

Karinių reikalų ekspertai ma-

vietų Sąjungai, kuri laimėjo rug- 
tynes, neteisingai pratęsus žai
dimo laiką. Bokso, gimnastikos, 

vandenį, teisėj aijš ko
munistinių šalių visada duodavo 
daugiau taškų komunistinių ša-1 
lių sportininkams. Po vienų bok
so rungtynių toks šališkas spren
dimas vos nesukėlė bokslo sa
lėje riaušių, taip pasipiktinusi 
buvo vokiečių publika.

Amerikiečių paguodai ameri
kietis Shorter lengvai laimėjo 
tradicini maratono bėgimą. Jau 
nuo 1908 metų amerikiečiai lai
mėjo tik du ilgų nuotolių bėgi
mus — abu Tokijo Olimpiadoje, 
šiuose nuotoliuose ši kartą vėl 
ėmė pirmauti suomiai, išskyrus 
maratoną, kuri laimėjo ameri
kietis.

Daugiausia medalių gavo So
vietų Sąjunga — 99, Amerika 
antra su 93. Rytu Vokietija — 
66, Vakarų Vokietija — 39, Ven
grija — 35, Japonija — 29.

Muencheno policija paskelbė, 
kad suvenirų medžiotojai pavo
gė per 2 savaites 484 Olimpiados 
vėliavas, kuriu vertė 34,000 dol. 

CKambodi jai gresia
Spasskis sugrįžo liūdnas, pavargęs

MASKVA. — Sovietų šach
matininkas Boris Spasskis grįžo 
namo iš pasaulio šachmatų čem
pionato. Ji sutiko septyni drau
gai ir giminaičiai. Jis atskrido 
sovietų lėktuvu iš Kopenhagos, 
antros klasės bilietu. Jam rei
kėjo laukti eilėje, nešti pačiam 
lagaminus ir užpildyti deklaraci
ja, kad jis neįveža ginklų ar amu
nicijos. Jo sugrįžimą stebėjęs 
amerikietis korespondentas pa
reiškė. kad bet kuris JAV ko- 

.munistų veikėjas Maskvoje yra 
; gražiau pasitinkamas, negu bu- 
|vo sutiktas buvęs čempionas 
1 Spasskis.
I Paklaustas apie ateities pla- 
, nūs. Spasskis pareiškė norįs tik 
I atostogų. Jis nevažiuosiąs į Ju
goslavijoje ruošiamą šachmatu 
Olimpiada, tačiau noris atvykti

♦ šiaurės Airijoje sprogo di
džiausia iki šiol bomba, pakasta 
kelyje, kuriuo važiavo britų ka
riuomenės šarvuotis. Bombą, 
šarvuočiui užvažiavus, išsprog
dino netoliese buvę airiu tero
ristai. Trys kareiviai žuvo, ke
turi buvo sužeisti, du jų sun
kiai. Sprogimo vietoje atsira
do 30 pėdų platumo ir 20 pėdų 
gilumo duobė. Belfaste du bri
tų kareiviai buvo sužeisti slapu
kų šaulių.

♦ Šveicarija pakeitė nuomonę 
ir hutarė nebepirkti Amerikos 
karinių lėktuvų. Jų vietoje švei
carai pirks 24 britų Hunter kla
sės lėktuvus.

♦ Nato štabas Belgijoje pa
skelbė, kad ketvirta 
pradėti dideli kariniai 
rai, kuriuose
kareivių, 7,000 lėktuvų ir 300 
karo laivų. Manevrai tęsis iki 
rugsėjo 28 d.

♦ Boeing lėktuvų bendrovė 
patvirtino, kad komunistinė Ki
nija nori pirkti 10 keleivinių 
lėktuvų Boeing 707. Su atsar
ginėmis dalimis lėktuvai kai
nuos 150 mil. dol.

♦ Virgin salose policija jau 
žino visų Įtariamųjų pavardes. 
Du buvo suimti, o dar trys yra 
ieškomi kalnuose. Jie nužudė 
8 amerikiečius golfo klube.

manev-
dalyvaus 64,000

MASKVA. — Iki 1965 metų 
Sovietų Sąjungos aukštieji ka- 
rininkai buvo gerokai pagyvenę, 
tačiau pastaruoju metu pastebė
ta linkmė skirti į aukštas pozi
cijas jaunus generolus. Viena 
svarbiausių karinių pozicijų So
vietų Sąjungoje yra Maskvos į no, kad kariuomenės stiprini- 
karinio distrikto vadas, kuriuo 
neseniai tapo generolas Vladimir politinį spaudimą Pekinui, ta- 
Govorov, 48 metų, perkeltas iš; čiau, galimas daiktas, kad so- 
Baltijos karinio distrikto. Jo tė- vietai ruošiasi visokiems even- 
vas buvo garsusis maršalas Le- tualams. Mao Tse Tungui. mi- 
onid Govorov, gimęs nuo vokie- rus, Kinijoj galėtų kilti krizė ir 
čių Leningradą. Jis mirė 1955 sovietų kariuomenė galėtų būti 
metais, sulaukęs 58 metų.

Buvęs Maskvos distrikto va
das gen. Ivanovsky* tapo sovietų j trys šarvuočių divizijos prie ry- 
karo jėgų Rytų Vokietijoje virši- • tinės sovietų sienos yra ten pa- 
ninku, o buvęs viršininkas gen.1 siųstos pastoviai, nes prieš tai 
Kurkotkin grižo Į Maskvą, kur. keliose vietovėe buvo statomos ■ 
jis bus vyriausiu kariuomenės: naujos kareivinės, sandėliai ir 
tiekimo viršininku vietoj nese
niai mirusio generolo Mariachin.

mas prie Kinijos sienos reiškia

panaudota Kinijoje.
Žvalgybos žiniomis, naujos

administracijos pastatai.

WASHINGTONAS. — Komu
nistams perkirtus beveik visus' 
kelius, vedančius į Kambodijos 
sostinę Phnompenhą. mieste 
ėmė pritrūkti maisto, ypatin
gai, ryžių. Amerika žada siųsti 
ryžių iš Saigono sandėlių į Kam- 
bodiją lėktuvais. Pirmosios 
siuntos bus 20.000 tonų.

Padėtis Kambodi į oje yra rim-^ Texas turnyrą lapkričio 18 d. 
ta. Gyventojai plėšia rr.mr.tc 
sandėlius, praėjusi penktadienį Į 
vienas maisto pirklys buvo nu
šautas. Kadangi pirkliai daž
niausiai yra kinai ar vietnamie
čiai. bijoma etninių skerdynių, 
kurias dažnai toleruoja ir pati
Kambodijos vyriausybė. Pras-, zaoas paxeisu savo gyvenimo au
ta padėtis gali nuversti premje- da. norjs pirkti brangų automo- 
ra Lon Nol.

JAV kongresas neleidžia Ame
rikos vyriausybei daugiau pa
dėti Kambodijai kovoti prieš 
komunizmo jėgas, todėl jos vis 
daugiau izoliuoja 
likusios Kambodijos.

ta. Gyventojai plėšia maisto ^jjg Rausęs Fischerio, artas bū
siąs Texas, San Antonio turny
re ir Fischeris atsakęs neigia
mai. nes ten nebus pakankamai 
pinigų.

Šios savaitės Life žurnalas tu- 
jri pasikalbėjimą su Fischeriu. Jis 
žadąs pakeisti savo gyvenimo bū-

bili ir namą Kalifornijoje Fisch
eris žadąs skirti daugiau laiko 
pramogoms ir moterims. Įvai
rūs biznio pasiūlymai Fische
riu i gali atnešti apie 10 milijonų

sostine nuo. dol.
Fischeris pareiškė norįs iš-

Saigone kolioja sen. McGoverną
SAIGONAS. —- Amerikos am

basada Saigone buvo priversta 
įsikišti ir pareikšti protestą P- 
Vietnamo vyriausybei dėl labai 
stiprių žodžių, kuriais Saigono 
spauda rašo apie JAV senatorių 
McGoverną, demokratu kandi
datą Į prezidentus. Senatoriaus 
pareiškimai apie Saigono vy
riausybę ir jo pažiūros į Vietna
mo karą sukėlė Saigono laikraš
čių pyktį.

Saigono radijas keliuose veda
muosiuose vadina 
“pasiutusiu šunimi’ 
politinėje scenoje”,
niai šliaužė ant rankų ir kojų ir 
drebėjo prieš kraujo trokštantį 
komunizmą, tačiau dabar jis at
sisuko prieš herojišką P. Viet
namo liaudį ir 
žvėris, loti,
kaip pasiutusį šunį 
narvą arba užmušti jį akmeni- 
mi, suskaldant jo smegenis, įataįjkus’ 
nors toks darbas ir suteptų ran
kas gyvulio seilėmis ir nešvaru
mais”, kalba Saigono 1 

pranešimas apie kandidatą 
JAV prezidentus.

McGovern
Amerikos

.lis jau se-

— Aktorės Potencijos Pinkaus- 
kaitės 75 m. amžiaus sukaktis 
paminėta Lietuvoje. Pinkaus- 
kaitė į teatro veiklą buvo Įsijun
gusi nuo 1913 m. Rygoje. Per 
keturis dešimtmečius vaidino 
Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių teat
ru scenose. Buvo A. Sutkaus ir 
kitų teatro veikėjų mokinė. (E)

kelti šachmatų lošimą j tinka
mą aukštį. Jis pareiškė, kad ge
ri šachmatininkai turi gauti tiek 
pat pinigų, kaip ir geri atletai, 
Fischeris sako, kad, ką gauna 
už savo boksavimąsi Muhamad 
Ali, Fischeris turi gaut daugiau.

pradėjo, kaip 
JĮ reikia pagauti,' 

ir Įkišti i

Brazilijos spaudoje
Brazilijos Įtakingiausi dien

raščiai neseniai keliais atvejais 
plačiai rašė apie Lietuvą, nu
švietė jos padėtį, religijos per
sekiojimą. paskutiniu mėnesių 
Įvykius. Popietinis Sao Paulo 
dienraštis “Jornal da Tardė” š. 
m. rugpj. 16 d. laidoje Įdėjo iš
traukas (jau nurodytas Eltos In
formacijose) iš Vilniuje rusų 
kalba leidžiamo dienraščio “So- 
viestkaja Litva”. Brazilų laikraš
čio straipsnio antraštė: ’’Kas 
gins lietuvius katalikus?”. Pa- 

I minėtos “Sov. Litva” mintys ir 
■pabrėžiamai teiginiai, jog “ne
reikia užgaulioti tikinčiųjų (Lie
tuvoje) religinių jausmų, bet 
prieš religines atgyvenas kovoti 
švelnesnėmis, ne — grubiomis 
priemonėmis”. Straipsnis ilius
truojamas keturių skilčių nuo
trauka matyti besimeldžian
čių Rusijos cerkvėje minia. Ki
tas Sao Paulo dienraštis, “O Es- 
tado de Sao Paulo”, taip pat 
rugpj. 16 d. straipsnyje “Komu
nistų partija Lietuvoje užtaria 
---------- ” vėl plačiai pacitavo 
“Sovietskaja Litva” teiginius.

Tas pats dienraštis rugpj. 19

Izraelio atstovų Saugumo Ta
ryboje nebuvo, nes, kaip pirmi
ninkui, Kinijos ambasadoriui, 
buvo pranešta, Izraelis švenčia 
Naujus metus ir negali dalyvau
ti posėdžiuose. Į tai ironiškai at
siliepė sovietų ambasadorius Ma
likas, sakydamas, kad posėdžiau
ti Rosh Hashana dieną Izraelis 
negali, tačiau pulti tą pačią die
ną arabų žemes, jis gali.

Sirijos radijas, išgirdęs apie 
Amerikos veto Izraelio naudai, 
piktai pasmerkė Ameriką :r pa
vadino Izraelį nauja Amerikos 
valstija. Sirija grasina intere
sams tų šalių, kurios remia Iz
raelio agresorius. Kaire suva
žiavę arabų šalių užsienio reika
lų ministerial irgi pareiškė pa- 
sitiktinimą dėl Amerikos veto.

Muencheno policija pranešė, 
kad įęjįnai penkių arabų, • žuvu
sių susišaudyme vaduojant žy- 
d.us .Htąitūs, išsiųsti į Libiją.

Vakar Izraelio diplomatas 
Briuselyje buvo telefonu iškvies
tas i vieną, belgų kavinę. Telefo- 
navęs žadėjo duoti diplomatui 
slaptu žinių apie arabų teroristų 
planus pulti Izraelio ambasadą 
Briuselyje. Atėjęs i kavinę dip
lomatas rado du vyrus. Vienas, 
išsitraukęs revolverį, paleido į 
diplomatą Zakok Ophir penkis 
šūvius. Jo padėtis ligoninėje yra 
kritiška. Arabai iš kavinės pa
bėgo ir policija jų dar nesugavo.

Sirija pasiskundė, kad Izrae
lio aviacijos puolimai užmušė Si
rijoje 200 žmonių ir daug sužei
dė.

Muencheno policija paskelbė, 
kad žuvę Izraelio sportininkai bu
vo nušauti arabų kulkomis, o ke
turi buvo sudraskyti arabo su
sprogdintos granatos. Jie. be 
to. ir apdegę kilusiame po spro
gimo helikopterio gaisre. Iš žu
vusių penkių arabų, keturi žuvo 
nuo kulkų, penktas nuo granatos 
skeveldrų. Policija paskelbė, kad 
aerodromo puolime dalyvavo ir 
du aukšti Izraelio
valdininkai, vienas jų generolo 
laipsnio. Jie aktyviai dalyvavo 
planuojant arabu puolimą aero
drome. Kaip žinoma, tas puoli
mas baigėsi 9 izraelitų ir 5 ara
bų mirtimi. Saugumo valdinin
kų dalyvavimas paaiškina, kodėl 
Izraelis visiškai nekritikavo 
Muembeno j>olicijos veiksmų, 
nors tokios kritikos buvo pačių 
vokiečių spaudoje.

saugumo

radijo įdėjo nuotrauką Popiežiaus 
- i Pauliaus VI-jo. sveikinančio tau

tiniais drabužiais pasipuošusių 
lietuvaičių grupę popiežiaus va- 

WASHINGTONAS. — Gallup saros rezidencijoje Castel Gan- 
Poll paskelbė paskutinio apklau- dolfo. EPI agentūros vakarų pa- 
sinėjimo rezultatus: jauni ame- šauly paskleista radijo nuotrau- 
rikiečiai iki 30 metų amžiaus, vis ka, atrodo, turi ryšio su iš JAV 
daugiau pasisako balsuosią už atvykusios tautinių šokių grupės 
prezidentą R. Nixona. Jis ga
vęs 61G balsų, o McGovern — 
36%.

“Grandinėlės koncertais vak. Eu- 
. ropos miestuose ir buvusia au- 
Idiencijapas popiežių. (E)

Č.IKAGA. — Chicago Tribune 
rejxirteris. slapta gavęs darlgl 
Board of Election Įstaigoje, tris 
mėnesius rinko žinias apie Įvai
rias suktybes ir klastojimus. 
Dabar tą medžiagą spausdina 
laikraštis.

25 d. i Belgiją, 
tarptautini sty-

Rugpjūčio 
Liegc miestą, i 
gini u kvartetu 
ko lietuviai, kvarteto nariai: Au
dronė Vainiūnaitė. Petras Kun- 
ca. Donatas Katkus ir Augusti
nas Vasiliauskas. (E)



Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

aiijausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
____ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ______

dar, o atrodo kaip senis. Kitas 
net ilgo amžiaus sulaukęs, atro
do ka:p jaunikaitis. Kodėl taip 
esti?

Nežmoniška, nekrikščioniška ir nelietuviška būtų 
pamiršti savų pagyvenusiųjų vargus.

Gyvenimiška tiesa

zrael tai su savais kitur tuose tolimesnio tūnojimo, nors 
: trč ais taure ria’s visame ir Dievo vardu atliekamo.’Pradė- 

f lyje žmoniškai aprūpina j tas darbas tegul nesustoja dėl 
s k:..s senatvėje. Pažiūrėkit,! mūsų tolimesnio apsileidimo: vi- 
1 a ,yv nusiems sodybų jie 
t icngį vien Chicagoje. Visi 
j mesn e j i aprūpinti kuo pui-
k > a . .. ems laimingas saule
le d s suteiktas saviškiu.

U kodėl mes lietuviai negalė
jome tokį patarnavimą saviems 
pagyvenusiems suteikti, kai taip 
daug pagalbos teikėme visai sve
tini.ems, nutukusiems, dargi vi
sai sveikiems... Galimybės turi
me ir dabar, tik savą kraują lais
tome į svetimas statines. Gana 
tokios paikystės, tokio tamsumo, 
tok:o apsileidimo ir tokiuose bur-

ši imkime kurti ir palaikyti, Al- 
vudo pavyzdžiu, lietuviškas so
dybas savo pagyvenusiems žmo
nėms visose kolonijose. Visi or
ganizuoti ir kitokie lietuviai tu- 
r:me stoti gražiausiam, kultū- 
ring'ausiam, žmoniškiausiam ir 
lietuviškiausiam darbui talkon.

Visi kasdien viepa diena arti
namės saulėleidin. Mūsų tėvams 
ji ne už kalnų. 'Gana vien šuni
mis, katėmis besirūpinus. Gana 
vien tik'apie karus, žemės skly
pus, golfo laukus galvą sukus. 
Netrukus prisėis viską palikti —

Izidorius Straukas nekreipia dėmesio į gulančius me
tus. Jis mankštinasi ir rūpinasi įvairiais lietuviu tau
tos reikalais. Jis skaito Naujienas ir pritaria Girdvai- 

nyfės ir Dr. Adomavičiaus vedamam darbui.
Foto V. Noreikos

nusinešti galėsim tik gerus dar
bus artimui, ypač saviškiui at
liktus.

Tad visi iki vieno dar šiandien 
; imkimės už mums būtiniausios 
i veiklos. Gana seneliai priverkė, 
' prisirūpino, prikentėjo apleidi- 
! me vien dėl mūsų nerangumo, 
į štai tų pagyvenusių mūsiškių 
į vargų naštos dalis.

Pagyvenusiųjų didelės armijos
Beveik dvidešimt milijonų 

’ amerikiečių šiandien yra sulau- 
j kę 65 metų, ar ir dar vyresni, 
i Būsimais 40-50 metais ta pagy
venusiųjų armija čia dvigubai 
pagausės. Jų tarpe ir lietuviai 

! nemažės. Tokių žmonių apie 
■ 88% dar sugeba pavaikščioti. Pu- 
! sė jų skaitosi sveiki esą, nežiū- 
• rint chroniškų negalių ir fiziško 
' nepatogumo.

Panelė Zuzana Girdvainytė, nekreipdama dėmesio j metu 
naštą, eina į Alvudo susirinkimus ir sako aiškias ir visiems 

suprantamas kalbas. _
Foto ,M. Nagio

Prof. Vaclovo "Biržiškos
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įsukant pAŠtu Ir pridedant 

perlaida

O ar neverta mums pagalvoti, 
; kaip jie leidžia savo saulėleidžio 
• dienas ?! štai tos j u “atostogos”. 
'Apie 4% jų gyvena svetimuose 
’ namuose — institucijose — prie- 
j glaudose. Apie 96% jų gyve- 
; na visuomenėje — iš jų 26% gy- 
j vena vieniši, be giminių. O mes 
įjuos apleidome. Senas — pa
liegęs žmogus, kad ir neturtin
gas — nėra senas — suplyšęs 
batas. Štai būdingas reumatu 
pabėgusios motinos skundas, da
bar Chicagoje girdimas (paduo
siu vardą ir adresą šios motinos 
“Gailestingam Samariečiui” iš 
lietuvių tarpo). Ji visoms lietu
vėms motinoms būdingu išsireiš
kimu perduoda savus vargus ši
taip, tvirtindama: — “Neturtin
gas ir suvargęs žmogus niekam 
nereikalingas. Nors mano sūnus 

' ir marti abu geri žmonės ir aš 
galiu su jais gyventi, bet vargas 
mano yra štai, koks. Sūnus su 
šeima gyvena vienui viena šeima 
tarp svetimųjų. Tik namuose 
viskas 100% lietuviška. Sūnus 
ir marti dirba. Aš pas juos esu 
vienui viena, našlė, pasilgstu sa- 

; viškių bendraamžių. Sūnus ir 
marti, nors savi, bet turi visai 
skirtingą gyvenimą nuo mano
jo. Tai kartų skirtumas. O aš 

■ dar paliegusi esu — man reikia 
pagalbos. O jos nesulaukiu — 
nenoriu niekam krautis ant 
sprando. Kenčiu pati viena. O 
•pinigų neturiu, kad galėčiau atei
ti Lietuvio Sodybon gyventi. Pri
siglaudžiau pas gerus pažįsta
mus Chicagoje — čia bent siela 
pasilsi, nors kūnas kenčia. Taip 
man malonu lietuviškas radijas, 
savi bendraamžiai, jų suėjimai, 
pasikalbėjimai, pamaldos... To 
juk senesniam ir tereikia. Kad 
turėčiau pinigų, visus juos paau
kočiau lietuvio Sodybai ir joje 
pati apsigyvenčiau — ten tai 
tikrai laiminga pasijaučiau sa
viškių tarpe pilną globą reikale 
turėdama...”

Priedui prie šios lietuvės naš
lės skundo priklausytų pridėti 
laiško ištrauką dviejų virš 80 
metų lietuvių — vyro ir žmonos 
prašymą perkelti juos iš airių 
prieglaudos į Lietuvio Sodybą, 
nes jiedu mirtinai pasilgo saviš
kių. Ten jiedu kaip kalėjime. 
Dar ir trečią Skundą lietuvės naš- 
Ičs re:kia čia prijungti. Ji 83 me-

tų pateko tarp izraelitų viešbu
tyje, kur valgis blogas, vanduo 
nebėga, kambarys netvarkomas, 
per naktį juodžiai rėkauja prie
šais langą esančioje smuklėje, o 
ji viena kaip batas pastalėje 
tarp svetimųjų... (ir jos pavardę, 
taip pat ir pavardes tų senukų 
paduosiu kiekvienam lietuviškam 
Gailestingam Samaritiečiūi).

Ar mes ir toliau ramiai sau 
uliavosime, svetimiems ratus sa- 

•vu prakaitu tepsime, kaip-iki šiol 
kad darėme?! Kada gi pabus 
mumyse’ žmoniškumas, krikš
čioniškumas ir tikras lietuviš
kas 0 jau laikas liautis savas 
santaupas, savus namus, savus 
testamentus skirti ne viengun
giams nutukėliams, viskuo per
tekusiems mums rojaus žadėto
jams, bet tikran-vargan pateku
siems saviškiams. Greit gal ir 
nevienas iš mūsų tokian vargan 
pateksime. Tad pagalba savam 
pagyvenusiam yra padėjimas pa
čiam sau. Ji turi būti, greita, pa
kankama, nuoširdi ir pagal kiek
vieno kenčiančio reikalą. £

Juk matom iš 'Virš paduotų 
faktų, kad apie 10% šio krašto 
gyventojų susideda iš pagyvenu
siųjų — virš 65 metų sulauku
sių asmenų. Už tai šio krašto 
žmoniškieji asmenys pradėjo rū
pintis tokių žmonių sveikata ir 
gerbūviu — tiek jų kūno, tiek 
asmenybės — jausmų — dvasios 
reikalais. Lietuviai irgi ne de
besyse gyvena. Jų tarpe yra to
kie pat žmonės. Jiems pagalba 
reikalinga. Tik mes esam kurti, 
akli, nežmoniški, nekrikščioniš
ki ir nelietuviški, jei jų skundo 
negirdim, nors lietuviškai dar 
kalbam, nors svetimtaučiams 
kas sekmadienis tūkstančius ža
liukų sumetam, nors gražiais 
žodžiais apie krikščionybę, kar
tais ir lietuvybę priliaupsinam, 
tuomi tik orą teršdami, savas 
sąžines juodindami ir artimą 
pagyvenusįjį skriausdami.

Išvada. Visi šiandien savų 
pačių dvasinės ramybės užtikri
nimui turime ryžtis, stengtis ir 
įvykdyti visti saviškių pagyvenu
sių asmenų aprūpinimą būtiniau
siuose jų reikalavimuose. Toliau 
savą gyvenimą tęsti taip ir to
liau pagyvenusius saviškius pa
mirštant, juos likimui — Die
vo valiai pavedant, kaip iki šiol 
kad elgėmės — yra nežmoniškas 
mūsų elgesys. Tiek dvasios, tiek 
kūno reikaluose kiekvienam rei
kalingam mes galime tinkamiau
siai talkinti visi sutartinai dirb
dami, savas lėšas ir energiją au
kodami — Lietuvio Sodybas 
kiekvienoje lietuvio gyvenvietė
je steigdami ir jas visa širdimi 
ir protu palaikydami.

t nkymas. žmogaus s neji- 
tas mas’deda nuo jo prasidėji

mo motinos iščiuje. (Kiti klai- 
'ngai galvoja, tvirtindami, kad 

dar 'morus nėra žmogus ir 
;'s čalma žudyti). Tik aukš- 
' auš o laipsnio senėjimas pasie- 

mūsų vad:namoje senatvėje. 
’I t' dar tol a u ema ir senėjimu 

nd:na senėjimą dar neprasidėju-
i --m y-aus vyr’škpse ir moteriš

kose celėse, dar prieš joms su- 
s’jungant :r naujo 'mogaus gy- 
’"smmą pradedant. Ganėtinai su- 
brendus’oms lytinėms celėms su-_ 
s* jungus žmogų rradėjus, prasi
deda nauja programa: negimu
sio žmogaus senėjimas. Pagaliau 
visi kūno organai pasiekia di- 
dž'ausios senatvės. Dvi jėgos 
veikia žmoguje: ardančiosios ir 
statančiosios. Naujausios žinios 
apie žmogaus senėjimą moksli
ninkų patiektos, trumpai suglau
dus, yra šios: pats kūnas tampa 
sau priešu — išdirba medžia
gas, kurios ima keisti į blogą pu
sę kūno celes, tada atsiranda se
natviški pakitimai. Priešingai, 
žmogus turi savyje ir geriausius 
•pataisytojus; kiekvienoje kūno 
celėje jų bilijonai viename žmo
gaus kūne randasi tas “repair 
man” — tai baltyminė medžia
ga— junginys vadinama moks
liškai ilgo, chemiško vardo, pirmo 
sicmis raidėmis: DNA. Tai kiek
vienoje normalioje celėje besi
randanti cheminė-baltyminė me
džiaga. Tai nusinešiojimo atsta
tomoji jėga, šitos DNA medžia
gos pagalba žmogaus celėje — 
kartu ir visame kūne atstaty
mas vyksta ne tik susižeidus, 
bet ir kasdien pasenėjus — nu
sinešiojus. Kitaip mes sentume 
romutėmis — greičiau grybų. 
Už tai mes būkime patys sau

talkininkai: tolinkime senatviš- į laikančius, artimą apkalbančius; 
kūmą (metų nutoldinti negali-1 tinginius maitinančius, stebuk- 
me) savu elgesiu: gausiu balty
mų vartojimu (liesa mėsa, to- 
k:a varškė, toks sūris, tokia žu
vis, dar pupelės, žirniai, balty
mas kiaušinio, rūgusis pienas 
>ei pasukos) ir gausiai vaisių, 

daržovių sunaudodami.

Minėtas mūsų kūno 
(DNA) yra baltyminė 
Tad nekirskime šakos 
rios sėdime. Keiskime savus ne
tikusius valgio-gėrimo — j dar
bą pažiūrų įpročius sveikesniais. 
'Ta 'a tik ne taip greitai sensi- 
me, kai vietoje saldžių pyragai- 
č’ų. tortų, rradėsime baltymais 
-įausų maistą vartoti ir labai 
dSug vaisių, daržovių valgyti, 
'.feskime iš galvos ir širdies se
ną prietarą, būk daržovės yra Į 
“acid” — pučia, atsiraugyti ver
čia. Tegul verčia, tegul pučia. 
Tai menkniekis, palyginus su 
jauno pasenimu! Visais atžvil
giais, ypač tokiu jaunų žmonių 
dvasiniu sumenkimu. Gerai — 
tvarkingai (baltymais — vai- 
siais-daržovėmis) gausiu mais
tu besmaitindami męs net .gi
lios senatvės sulaukę būsime dar 
jaunuoliai savu elgesiu, darbu, 
galvojimu ir supratimu. Lietu
viams nenorintiems greit pasen
ti, reikia dar patarti užsiimti .ar
timui, naudingais darbais. Netin
ka mūsiškiams pamėgdžioti nie
kais "užsiimančius svetimtau
čius: šunis vedžiojančius, kates 
myluojančius, :bingo .lošiančius, 
arkliais grajančus, smukles pa-

“kalvis” 
rūgštis 
ant ku-

i, “stebuk
lais” tikinčius, svetimiesiems sa
vas santaupas paliekančius, ne
tikusiai besimaitinančius, nežmo- 

I niškai geriančius ir pagaliau — 
\ eidmainiškai besimeldžiančius.

Trumpai, kalbant, nuo per- 
j ankstybos senatvės apsisauįgo- 
I j imas yra ne kas kitas, kaip 
Gamtos (Dievo) mums duotų 
įrankių žmoniškas naudojimas. 
Kaip automobilio negali maitinti 

i pamazgomis, norėdamas sekmin- 
| gai važiuoti — lygiai taip negali 
la'minga’, ilgai ir sveikaai gyven

ki sava motorą kokais, pepsais, I *
į ska’driąja girdydami bei sal- 
.džiais pyragaičiais, tortais, deš- 
; relėmis — tankukena;s (choles- 
i t'rolių perpildyti gaminiai) mai
tindamas.

Todėl dar šiandien visus “ko
pūstus” meskime nuo savo pečių 
— dėkimės lietuviškas galvas 
ant jų — tik tada mes imsime 
būti tikrais lietuviais, nemeluo
tais 'krikščionimis ir atsakan
čiais žmonėmis. Tada ne tik pa
tys tapsime laimingais, bet ir ki
tiems pajėgsime teikti visokerio
pą gėrį. Sėkmės kiekvienam šia
me visų svarbiausame kiekvie
nam žmogui darbe!

Juk matom, kaip šėtonas dir
ba pragarui — aukojasi net iki 
gyvybės savos netekimo tokiam 
Miunchene per Olimpiadą, o mes 
savus senelius net prie mūsų 
palangių — prie mūsų širdžių 
esančius apleidžiame. Gana to
kio nežmoniškumo.

JEIGU NUBŪfl-L -s’ENUJU LIETUVIŠKU
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ:
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Kietais viršeliais-Įrištos knygos kaina yra tik S3.00, minkšt. $2.50 
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“r ve^nthe 
fiandfė get bigger every yea r.
Zip Code’s the only way we’ve kept 
up with it.” \ '

. J. Bc.ku^ek ’ *1 Į;
Mattel

T, If you don’t, know a local Zip Code, check the'Zip Code 
Section of your phone book.

2.-For out-of-town Zip Codes,, call us. Our number is in th 
Zip Code Section too.

the last pickūp before 5:00 p.m

arid mail befdre 4:00 p.rh. 'from any specialty marked 
Air Mail Box. " X ' ~

pedale can copy it down

Pasiskaityti. Roche laborato
ries, Nutley, N. J. 07110: The 
Liberation of Old Age.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Dar negimę, o jau senstame
Klausimas. Gerb. Daktare, 

prašau paaiškinti, kada žmogus 
pradeda senti. Vienas jaunas

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, iii. 60608
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A. VILAINISLIETUVIAI KOVOJA UŽ SAVO
(Tęsinys)

Panašiai pasielgta ir Maskvo
je. Opieji reikalai buvo apeiti. 
Tartasi ir susitarta tokiais klau- 
smais, kurie abiem pusėm buvo 
galimi be susikirtimo mazgo tar
pusavio santykiuose. Net šiau
rės Vietnamo vedamas karas 
tiek, kad abi pusės turi skirtin
gas nuomones. Kaip jis galėtų 
būti išspręstas be vienos ar kitos 
pusės pažeminančio pralaimėji
mo, rodos, buvo kaip ir priva
čiuose pasikalbėjimuose prieita 
tam tikros nuomonės. Dargi pre
kybinė sutartis atidėta vėles

niam laikui. O dėl Europos sau
gumo konferencijos tesusitarta, 
kad ją bus verta sušaukti.

Taigi, kaip matome, jau iš 
anksto buvo susitarta, apie ką 
bus tariamasi, nustatant 
pasitarimų darbotvarkę, 
anksto buvo sutartos ir 
tų pasitarimų taisyklės,
jas neįsiveltų kiti svarbūs ir 
opūs reikalai. Jie buvo palikti 
tik privataus pobūdžio pasikalbė
jimams.

Ar buvo paliestas Lietuvos ar 
kad ir Simo Kudirkos klausimas, 
mes galime tik spėlioti, nes to
kie privataus pobūdžio pasitari-

ne tik 
bet iš 
pačios 
kad Į

mai paprastai politikoje neiške
liami viešumon, dažnai ilges
niam laikui liekasi paslaptis. Gal 
koks nereikšmingas pažadas 
greičiausiai bus Sovietų atliktas 
laiku uždelsti, tačiau ir jis pa
darytas tarsi būtų pačios jų val
džios malonės aktas.

Žinoma, netikėtina, kad tuose 
privačiuose pokalbiuose būtų bu
vęs paliestas klausimas sutei
kimas Lietuvai nepriklasomybės 
mūsų pageidaujama prasme. 
Taip toli tikrai nebuvo žengta. 
Bet kad visai nebūtu buvę už
siminta toje ir patiems sovietams 
nemalonioje situacijoje irgi, ro
dos, to negalima buvo išvengti.

čia klausimą darė aktualiu ne 
tik mūsų peticija prezidentui, 
bet ir tie Kauno Įvykiai, sudra
matinę ir išryškinę Lietuvos pa
dėti Sovietų vergijoj. Tai buvo 
nemalonus pašinas Į Kremliaus 
valdovų panages. Tai toks Įvy
kis, kurį buvo sunku benuslėpti 
ir besitariančiųjų pusių šyps
niuose. Tad jei ne viršūnių lū
pomis, tai bent jų pagelbininkų 
kanaluose kas nors buvo bent 
užuominomis prasitarta ir Lie
tuvos reikalu.

Nedaug ko, rodos, betenka 
teigiama ar neigiama prasme

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina §1.50

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

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

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
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BR. MURINAS RUDENS SIMFONIJA (Akvarelė)

Iš rengiamos parodos rugsėjo 23—24 d. d. Tėvų pranciškonų "Židinio" patalpose New Yorke. Pa
rodą rengia ir globoja Liet. Moterų Federacijos Kljbas. Bus išstatyta 40 akvarelės ir akrilikos darbų.

belaukti ir iš numatomos su
šaukti Europos saugumo konfe
rencijos. Tai konferencijai jau 
ir kelio duobės užlygintos dviša
lėmis Vakarų Vokietijos sutar
timis su Sovietais ir artimaisiais 
vokiečių kaimynais rytuose. Vo
kietijos kancleris V. Brandtas 
jas sudarinėjo ne vien tik sa
vo iniciatyva, bet jas sudaryti

čius? Netikėtina, kad ir lais
vasis pasaulis keltų savo balsą, 
kad šioje raudonojo tvano už
lietoje Europos dalyje ir dar Jal
toje pažadėtoje jiems sferoje bū
tų Į paviršių iškeltos Baltijos 
valstybių laisvės atstatymo pro
blemos.

Aišku, bus pasitenkinta tyla. 
Sovietai tą tylą, žinoma, laikys 

į lyg ir jų okupacijos Įteisinimu, 
buvo skatinamas laisvojo pa-v .
šaulio saliu vyriausybių. Juk ir 
tų sutarčių patvirtinimo atveju 
buvo skubėta net ne be paragi
nimo, kad tai būtų atlikta dar 
prieš J. A. Valstybių vizitą Į 
Maskvą. Rodos, gal perdaug ne- 
suklysime sakydami, kad ir to
je Europos saugumo konferenci
joje bus apsistota prie jau dvi
šalėmis sutartimis patvirtintų 
sienų. Vargu bus toliau nuženg
ta nuo jų svarstant ir Europos 
saugumo reikalus, ieškant pas
tovios taikos tam kontinentui. 
Negi Maskvos satelitai kels bal
są dėl savo sienų ar esamos pa
dėties prieš Kremliaus viešpa-

Gavę pinigus, tuojau knygą pabusime.
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i tolygiu vokiečių ir jų kaimynų 
dvišalėms tarpusavio sutartims 
sienų klausimu. Vakariečiams to
ji tyla bent tuo bus patogi, kad 
nereikės viešai atlikti to gėdin
go akto, Baltijos valstybių pri
pažinimo sovietams.

Visa Sovietų strategija toje 
konferencijoje pasireikš, tur būt, 
taip, kad susitarimais laiduojant 
Europos taiką ir saugumą bū
tų įmanoma eliminuoti esančias 
ten J. A. Valstybių karines pajė
gas, jas atitraukus už Atlanto 
vandenyno, jie tada galėtų dau
giau dominuoti visoje Europoje, 
žinoma, prileidžiant ir tokias 
prielaidas mes, laisvojo pasaulio 
lietuviai, privalome budėti fir 
veikti visais galimais būdais, 
kad ir toji Europos saugumo 
konferencija dar giliau nenu
gramzdintų mūsų tėvynės Lie
tuvos Į raudonąją balą.

Reikia šaukti, nors politikai 
būtų lyg tyčia sau ausis užsi
kimšę vata. Vis tiek mūsų šauk
smas nepasiliks, lyg balsas šau
kiančio tyruose, jį girdės pa
saulis, kuris ir mūsų laisvės rei
kalui vis labiau atbunda, kaip tai 
pastebime ir čia Amerikoje pasi
reiškiančiose nuotaikose.

Pasaulio politikoje daug kas 
kinta. Daug dalykų tame kiti
me pastebime, kurie dar labiau 
apsunkina mūsų tautos kelia į 
laisvę. Tačiau dėl to neverta 
pulti Į nusiminimą ir neviltį. Ne
turi mūsų gąsdinti ir tas gausus 
sutarčių lietus, tariamai pasto
vios taikos įgyvendinimo labui. 
Panašus visokių sutarčių lietus, 
visokie Kellogo nepuolimo paktaą 
dvišalės sutartys nė kiek nena- 
stojo kelio antrajam pasauliniam 
karui.

Buvo perdaug paraku prisisun
kusi atmosfera, kad visos tos su
tartys ir nepuolimo paktai, net 
Muenchene padarytas Čekoslo
vakijos išdavimo susitarimas ne
begalėjo išgelbėti nuo sprogimo. 
Nepašalino ir nepašalins nė da
bar tų pavojų rūnestingos poli
tiku pastangos. Nenasikeis net, 
atrodo, dėl to nė Raudonosios Ru
sijos. nė komunistinės Kinijos 
santykiu įtemnimas. Neišgąs
dins jų Sovietai. Veidas į veidą 
atsigręždami į savo raudonąjį 
broli, jie jau rusams nebenusi- 
lenks, nes ir ju galybė auga o 
teritorinės sąskaitos nebus iš
brauktos iš ių santykiu.

Svarbiausia, kad išoriniu tų 
Raudonosios imneriios sienų ply
šiu glaistyrnas nė kiek nesustab
dys prispaustųjų laisvės reika
lavimu. Jis vis didės ir didės. 
Nieko čia nepadės nė laisvės ko- 
votoiu anšaukimas pamišėliais. 
Nesukiš visu nė į tuos kalėiimi- 
nius beprotnamius. Ka padary
si, jei vietoje vieno izoliuoto at
siranda dešimtys naujų kovoto-

jų, kurie demaskuoja jų melą 
apie “pamišimą”. Tai jau leng
vai pasiekia ir laisvojo pasaulio 
ausis. Įgimtas laisvės troškimas 
žmogui galima palyginti su šal
tinio versmėmis iš žemės gilu
mos. Gali tas versmes užgriau
ti nors uolomis, vistiek, jei tos 
versmės vanduo neįstengs su- 
plaišinti uolų, tai prasiverš, pra- 
sigrauš kur nors to krūvio pa
pėdėje. Gamta turi savo dėsnin
gumą, kaip ir žmogaus pati pri
gimtis. šaltinių vanduo ir uolų 
slegiamas negrįžta Į žemės gel
mę, ir žmogus, kaip ir paukštis, 
uždarytas geležiniame narve, vis 
tiek gimsta su laisvės troškimo 
sparnais. Vergios dvasios nega
lima įkūnyti žmogaus prigimty
je. čia nieko nepadeda nė vi
sas taip rūpestingas komunisti
nis auklėjimas, net paneigiant 
tėvų teisę auklėti vaikus krikš
čioniškoje dvasioje. Komuniz
mas neįstengė užpildyti ir jau
noje sieloje atsiradusios tuštu
mos.

Visos jų .pastangos pasirodė 
beviltiškai nesėkmingos. Tos 
vergijos dvasios įkvėpti neįsten
gė net patys komunizmo šulai ir 
tironai dargi savo vaikams. Tai 
byloja ryškūs pavyzdžiai. Pa
ties Stalino, buvusio visagalio 
diktatoriaus, duktė Svetlana ne
pakėlė tų vergijos pančių ir pa
sitraukė į vakarus, ieškodama 
laisvės. Molotovas, buvęs arti-

; ukrainiečiai, pavyzdžiui, yra ir 
: skaitlingi, berods, dabar pri- 
i skaitoma netoli penkiasdešimt 
i milijonų gyventojų. Jie jau se- 
: niai trokšta laisvės ir stengiasi

mas Stalino draugas ir užsienio 
poltikos formuotojas, buvęs oku
puojant Lietuvą 1940 metais mi
nister's pirmininkas taip gi sa
vo šeimos atžvilgiu susilaukė
irgi panašaus likimo. Jo dukters I atsikratyti savo slaviškų bcsi- 
sūnus pasireiškė aktyviu kovo-, skelbiančiu “trolio” globa, taip 
toju laisvės kovose ir, be abejo, | gobšiai 
kur nors yra uždarytas, jei ne kurtus 
beprotnamyje, tai už spygliuotų tas gėrybes, 
vielų. Yra ir daugiau buvusių gi s__ _ __ i
komunistų šulų vaikų, vaikai
čių, besireiškiančių kovoje dėl 
žmonių pamintų teisių ir sąžinės!
laisvės. Tai vis reikšmingi da-!^ 
iykai ir ne vien paguodžiančios i *‘a:' VOh , , . .

v * • ar mažiau bruzda, da rosiviltys, bet ir neabejotinas rams- , _ ... - . , . , .... ,..ioutu galimu jomstis musų tautai, kovojančiai del , • . .. . , i Komunistinio rango,savo laisvės.
Vis labiau aiškėja, kad komu

nizmo sistema statyta ne ant 
uolos, bet ant carų sugriuvusios 
mperijos molinių pamatų. Raudo 
noji imperija taipgi sugrius, ne- 
šsilaikys, kad ir kiek daug bebū
tų ten spygliuotų stovyklų, ka? 
Įėjimų ir tų naujai Kosygino ir 
Brežnevo išrastų “beprotnamių” 
žmonių naikinimui. Laisvė ir 
jos troškimas daug daugiau reiš
kia, nei baimė būti apšauktam 
bepročiu. Laisvė tai tas pats, 
kas ir dinamitas. Išsprogdins ne 
tik pačius kalėjimus, bet ir pa
čią imperiją iki pat Kremliaus 
pamatų.

Nepamirškime, kad tame ko
munistiniame kalėjimo pūdoma 
ne vien tik lietuvių tauta. Daug 
tautų jos pačios imperijos ribo
se velka tokius pat vergijos pan
čius, kaip ir Lietuva. Kitos, kaip

išnaudojant jų gamtos 
ir krašto žmonių sukur- 

ie nori kurti taip- 
•avo tautines kultūrines \er- 

tyb-es.
Nekitaip galvoja ir kitos tau- 

os. prispaustos po tironišku 
padu. Visos daugiau

kaip
įnerti iš

O ką besakyti apie satelitines 
valstylies. Jos visos su dideliu 
rūpesčiu ir neretai net kraujo 
aukomis bando iš tos raudonosios 
orbitos išsimušti. Stengiasi skir-

i . . . ,tingai interpretuoti pačias Ko
munizmo dogmas. Vis daugiau 
atsižvelgiama Į esančias krašte 
sąlygas. Ten ir piliečių turto 
suvalstybinimas nevisur siekia 
iki kraštutinės ribos. Daugiau 
sąžinės, žodžio ir spaudos lais
vės, nei pačioje Sovietų impe
rijoje. Ir tų pačių kultūrinių ver
tybių kūrimo vykstančiame pro
cese vis daugiau nukrypstama 
nuo Kremliaus nukaišytų kelio 
gairių. Sovietinės imperijos ne
daliai visa tuo dar nepasitenki
nama, o siekiama tos laisvės vis 
daugiau ir daugiau.

(Bus daugiau)
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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. AND LOAN ASSOCIATION

«43 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 33S2 

PHONE: 2544475

Raginkite savo apylinkę 
augti = taupykite!

i

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indilia) 
Apdrausti iki 520,000.

UNIVERSAL i

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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LIETUVIŠKŲ KOMUNISTŲ
kad po 2-j o pasaulinio karo So
vietų Sąjunga, kuri neva kovo- 

_______________  __ _______ ia >4 pavergtų tautų išlaisvini- 
ponijos Qkinavos salą, šiandien Pasijungė didelius že-
jau sugrąžino Japonijai. Sovietų plotus su 20 milijonų naujų 
Sąjunga taipgi užvaldė Sachali-! ° V Ventoj ų, į Kurį skaičių įeina 

ir Lietuva su kitomis Pabaltijo 
valstybėmis.

Po 1-jo pasaulinio karo dabar
tinė Rumunija buvo atgavusi ca- 

kais nuo jos atimtas že- 
Besarabiją ir Bukoviną. 

Dabar po 2-jo pasaulinio karo 
Sovietų Sąjunga vėl prisijungė 
tas žemes, tuo būdu aiškiai api- 
plėšdama Rumuniją, šiandien

(Tęsinys)
Ir Amerika, kuri po 2-j o pa

saulinio karo buvo užėmusi Ja-

ną ir artimiausias mažesnes Ku
rilų salas, tat gal Amerikos “pa
žangieji” malonėtų pasakyti, ka
da gi Sovietų Sąpunga pasielgs 
taip, kaip toji kapitalistinė Ame
rika ir Japonijai sugrąžins Sa
chaliną su artimiausiomis ma
žesnėmis Kurilų salomis.

Jūs “pažangieji” gal jau pa
miršote, o gal ir nenorite žinoti,

Rumuniją taipgi yra komunisti
nė valstybė, tai logiškai galvo
jant Sovietų Sąjunga turėjo leis
ti tiems gyventojams laisvai pa
sisakyti prie kurios komunistų 
valdomos ir tvarkomos valsty
bės jie norėtų geriau priklausy
ti:: prie Rumunijos, ar Sovietų 
Sąjungos? Todėl dabar visai su
prantama, kad tarp Rumunijos 
ir Sovietų Sąjungos nėra tų glau
džių santykių, kokie turėtų būti.

Sovietų Sąjungoje gyvena 126 
tautybės, kurios kalba skirtin
gomis kalbomis. Sovietų Sąjun-

mes kyta, kad pavienės tautos gali 
laisvai pasitraukti iš Sovietų 
Sąjungos. Tat gal Amerikos 
“pažangiesiems” yra žinoma ke
lioms iš tų 126 tautybių buvo

George Bush, J. A. Valstybių ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų, praeitą sekmadienį, kai Kinijos atsto
vas sušaukė saugumo tarybą ir pasiūlė pasmerkti Izra
elį dėl Sirijos ir Libano bombardavimų, pasiūlė prikerg
ti prie siūlomos rezoliucijos porą sakinių, smerkiančių 
Miuncheno įvykusias sportininkų žudynes.

— Mes siekiame pasaulio, kuriame atletai neturėtų

Amerika užtaria Izraelic-
Praeitą savaitę Palestinos arabai, susimetusieji į 

“Juodojo Rugsėjo” teroristinę grupę, Miunchene nužu
dė 11 jaunų žydų sportininkų. Du žuvo viešbutyje, kuria
me^ Izraelio sportininkai buvo apsistoję, o kiti 9 buvo __________ _
nužudyti vokiečių helikopteryje, . kuris iš olimpiados bijoti žudikų, o keleiviai lėktuvuose^neti^lTiTbijo^r^o- 
sportininkus nunešė prie keleivinio lėktuvo, turėjusio bikiį, — tarė ambasadorius George Bush, 
supančiotus sportininkus ir juos pagrobusius teroristus 
nunešti į vieną arabų valdomą Afrikos valstybę.

Sovietų ambasadorius Jacob Malik pasmerkė Izrae
lio vyriausybės įsakymą siųsti lėktuvus į Siriją ir Liba-

ir smerkia carų vykdytus trėmi
mus.

Dar toliau. Dabartiniai mas
koliai visus Rytprūsių ir Kara
liaučiaus miesto gyventojus vo
kiečius ir prūsus ištrėmė Sibi
ran ir visus vietovių pavadini
mus pakeitė rusiškais vardais, 
net ir Donelaičio gimtinės var
das — Tolminkiemis pakeistas 
į “čystyje Prudy”.

Tat ar čia ne rusifikacija?
Vilnis su Laisve be jokios gė

dos savo skaitytojams kala gal
von rusų kartojamą melą, kad 
Rytprūsiai senovėje buvę apgy
vendinti vien tik slavų kilmės 
tautomis, kai tuo tarpu tikrovė
je Rytprūsiai buvo ištisai apgy
venti prūsais ir kitomis lietuvių 
tautos gentimis.

Dabartinė Rytprūsių teritori
ja yra prijungta prie Leningra
do srities valdomo ploto ir tuo 
>ūdu Lietuva iš visų pusių ap
supta rusų tvarkoma teritorija, 
<ad tuo būdu lengviau duotųsi 
ir Lietuvą surusinti.

Tat visai sveikai galvojant, 
aišku darosi, kad šių dienų pats 
didžiausias imperialistas yra So
vietų Sąjunga. Savo imperializ
mui pridengti skelbia, o Ameri
kos “pažangieji” pritaria, kac 
Sovietų Sąjungoje nėra paverg
tų tautų, o yra tik “broliškas 
tautų bendravimas”, bet jeigu 
kuri nors iš vakarų valstybių 
dar turi kur nors kokią koloniją, 
tai jau ten skelbiama apie viešpa
taujanti imperializmą.

Kaip toks galvojimas telpa 
brolių lietuvių “pažangiųjų” gal
vose, nesuprantama ir verta gai
lesčio.

Einame toliau prie Lietuvos 
reikalų. Sovietų Sąjunga ir Ne
priklausomos Lietuvos vyriau
sybė 1920 liepos 30 dieną Mas
kvoje pasirašė taikos-nepuolimo 
sutarti, ir einant tąja sutartimi 
Sovietų Sąjunga pripažino ir su
tartyje pažymėjo, kad Į Lietu
vos etnografines sienas Įeina 
dar: Vilnius, Gardinas, Lyda, 
Naugardukas ir' kitos lietuvių 
gyvenamos vietovės, tuo metu 
Lenkijos valdomos.

Tat' einant tąja Sovietų pa
sirašyta sutartimi, 1940 metais, 
kuomet Sovietų Sąjunga rado 
reikalo lietuvius pradžiuginti ir 
būsimą okupacijos pavojų pri
dengti, prie Lietuvos teritorijos 
priskyrė nuo Lenkijos atkariau
tas vietoves: Vilnių, Švenčionė
lius, Švenčionis, Adutiški, Tur- 
kelius ir Dūkštą. Logiškai ir tei
singai galvojant tūrėjo prie Lie
tuvos teritorijos prijungti visą 
tą plotą, kurį savo 1920 metų 
sutartimi buvo pripažinę. Tik
rumoje tuo metu priskyrė tik 
% sutartyje atžymėto ploto.

tik šiandien komunizmu maskuo
jamas.

“Pažangiesiems” neturėtų bū-

pasaulinį karą, Baltgudijos teri
torijoje ir prie Gardino buvo iš
tisi lietuviški kaimai ir tuo lai
ku jiems buvo leidžiamas lietu
viškas laikraštis “Pergalė”, kas 
rodo, kad tikrai tų lietuvių Balt
gudijos teritorijoje būta nema
žo skaičiaus. Tat, jeigu S. S-ga 
nepriskyrė tų vietovių prie T. 
Lietuvos, tai vietoj gabenus ru
sus Lietuvon, pirmoje eilėje rei
kėjo atkeldinti tuos Baltgudijo- 
je gyvenusius lietuvius, jeigu ne
turima jokių rusifikacijos tikslų.

Mano artimas bičiulis 1970 
metais buvo nuvykęs į savo tė
viškę, kuri yra Baltgudijos teri
torijoje, lankė savo giminaičius 
ir visus pažįstamus. Jis visai 
laisvai važinėjo po Baltgudiją 
be jokių palydovų, tuo tarpu 
kaip Lietuvon nuvažiavus nelei
džiama net tėvų kapus aplanky
ti. Galima lankyti tik Vilnių, 
Kauną ir Trakus. Ir tai palydo
vui lydint.

Išimtį turi tik Vienybės orga
nizuotos ir E. šulaičio vadovau
jamos ekskursijos, kurių kelei
vius Maskvoje mažiau krato, lei
džia Lietuvoje ilgiau pabuvoti 
ir lankytis Druskininkuose ir ki
tose vietovėse.

Labai neaišku, kodėl T. Lie
tuvoje kolchozai dažnai krikšti
jami partijai nusipelniusių rusų 
vardai: Černiakovskio, čepajevo, 
Kalinino ir t. t. Ar jau Tary
binė Lietuva per tiek metų ne
prigamino nusipelniusių lietu
vių, kurių vardais galėtų puoštis 
dabartiniai kolchozai?

Iš spaudos taip pat matome, 
kad iš visų Tarybinės Lietuvos 
metinių pajamų tik 52% yra pa
liekami T. Lietuvos reikalams, o 
48% reikia atiduoti Maskvai. 
Tat kodėl skriaudžiamas kraš
tas ir už ką Lietuvos žmonės sko
lingi Maskvai?

Priešingai, jeigu vietos spau
da visą laiką garsina, kad Lietu
vos liaudis buvo per 20 metų 
Smetonos “kapitalistų” išnaudo
jama ir skriaudžiama, tai dabar 
S. Sąjunga turėtų kasmet paskir
ti nemažą sumą priedui, kad tųo- 
mi Lietuvos darbo liaudis galėtų 
greičiau pasivyti S. Sąjungos da
bar taip klestinti liaudies “ger
būvi”.

(Bus daugiau)

nori gyventoj ir tvarkytis ne
priklausomai, ar pasilikti Sovie
tų Sąjungos ribose?

Kuomet užsienio atstovai Ma,s- 
kvoje kartą priminė Stalinui apie 
tą Sovietų Sąjungos konstituci
jos paragrafą, tai Stalinas su gi
lia šypsena atsakė: “Pust popro- 
bujut. — Tegu tik pamėgina”.

Dar ne sena praeitis, kuomet 
Čekoslovakijos Dubčeko vyriau
sybė panorėjo kiek skirtingai 
tvarkytis, nors patsai Dubčekas 
ir jo kabineto nariai buvo komu
nistai, tai tuojau buvo įvesta ru
sų kariuomenė ir Dubčeko vy
riausybės nariai nušalinti. Jie 
pakeisti tokiais, kuriems Mask-

zraelio vyriausybė, išklausiusi “Juodojo Rugsėjo” ną. Jis pasakė, kad tai yra Izraelio manijakų darbas. 0 
grupes pranešimus apie pasikėsinimą prieš Miuncheno Miuncheno įvykių saugumo tarybai nereikėję svarstyti, 
olimpiadon suvažiavusius sportininkus, protestavo ir nes tas klausimas neįtrauktas į saugumo tarybos dieno- 
prase sustabdyti teroro veiksmus prieš nieku dėtą jauni- tvarkę. Kinijos ambasadorius Huang Hua, rugsėjo mė- H__ ____________
mą. Tuo tarpu Miunchene žuvusieji buvo parvežti į Izra- nesi saugumo tarybos pirmininkas, pasmerkė Izraelį dėl- vos jsakymai nepakeičiami, 
eh ir oficialiai palaidoti Žuvo patys geriausieji Izraelio “žiauraus minėtų dviejų valstybių bombardavimo: , 
sportininkai, nes Izraelio sporto organizacijos, nutaru- pridėjo, kad Izraelio sionizmas plečia savo įtaką ii 
sios. dalyvauti tarptautinėse sporto rungtynėse, parinko imtose srityse persekioja arabus.

prašė sustabdyti teroro veiksmus prieš nieku dėtą jauni- tvarkę. Kinijos ambasadorius Huang Hua, rugsėjo mė-

Jis

pačius geriausius bėgikus, plaukikus ir stipriausius im
tynininkus. Dešimt geriausių Izraelio jaunuolių lavo-

Pirmiausia buvo balsuojamos JAV ambasadpriaus 
pasiūlytos pataisos prie rezoliucijos, smerkiančios Siri-

nai buvo parvežti į Izraelį, o vienas parvežtas į Clevelan- jos ir Libano bombardavimus. Prieš ambasadoriaus Bush 
aą, nes čia dar tebegyvena jo tėvai. Jis pats tiktai prieš pataisą balsavo Sovietu Sąjungos ir komunistinės Kini- 
porą metų išvyko į Izraelį.

Izraelio vyriausybė, išklausiusi Libano ir Sirijos ra
dijo stočių pranešimus, skelbiančius “Juodojo Rugsėjo” 
grupės pranešimus ir nesulaukusi jokio pranešimo apie 
minėtų valstybių vyriausybių nutarimą sustabdyti Pa
lestinos partizanų teroro veiksmus, peržiūrėjusi arabų 
spaudą, kurioje kaltinami buvo ne tiktai žydai, bet ir vo
kiečiai, drįsusieji nuginkluoti sportininkus pagrobusius 
arabus teroristus, nutarė duoti smūgį “Juodojo Rugsė
jo šalininkams. Praeitą ketvirtadienį, nuleidus parvež
tų sportininkų karstus, Izraelio kariuomenės daliniai 
įsiveržė į Libaną ir išnaikino pasienyje buvusius Pales
tinos arabų centrus, o Izraelio lėktuvai bombardavo kelis 
Libano ir Sirijos miestus, kuriuose “Juodasis Rugsėjis” 
turėjo savo štabus ir organizacinius centrus. Izraelio la
kūnams buvo duoti aiškūs nurodymai, kad leisti bombas 
tiktai į aiškiai nurodytus arabų partizanų centrus.

Tokio bombardavimo metu nukentėjo Palestinos 
arabai, bet galėjo nukentėti ir greta buvusieji nekalti 
žmonės. Sirija įteikė skundą Jungtinėms Tautoms, pra-

jos atstovai Jungtinėse Tautose. Atmetus pataisas, buvo 
balsuojama rezoliucija, smerkianti vien Izraelį dėl bom
bardavimų.

Tada JAV ambasadorius Bush pakėlė ranką ir už
dėjo veto tokiai rezoliucijai. Jam atrodė, kad smerkti 
vien Izraelį ir visai nepaminėti Miuncheno įvykių, kurių 
metu gyvybės neteko patys geriausieji Izraelio sporti
ninkai ir buvo sugadinta tarptautinių žaidynių .nuotaiką 
— negalima. Jeigu bandoma vienpusiškai pasmerkti, vien 
tik Izraelį, tai JAV tokio nutarimo neleis.

Tai buvo antrasis JAV veto visame Jungtinių Tautų 
saugumo tarybos gyvenime. Pirmą kartą JAV uždėjo 
veto, kai 1970 metais buvo svarstomas Rodezijos klausi
mas, o dabar buvo antras JAV veto. Kinija įstojo j jung
tines Tautas tiktai visai neseniai, bet sekmadienį ji jau: 
naudojo antrąjį veto. Pirmu savo veto ji neleido Benga
lijai įstoti į Jungtines Tautas. Tuo tarpu Sovietų Sąjunga 
jau 109 kartus dėjo veto nepageidaujamiems" pąsiūiy- 
mams.

Pasaulio opinija pritaria ambasadoriaus Bush pozi-

Tas pats atsitiko ir su Vengri
ja.

šiandien iš spaudos girdime, 
kad trys milijonai buvusių Kry- 
mo totorių kurie Sovietų Sąjun
gos buvo ištremti Sibiran, pra
šosi būti grąžinti, bet S. S-gos 
vyriausybė kalėjimu baudžia 
tuos, kurie kelia grąžinimo klau
sima. < - - *

Prie Volgos, dar carų laikais 
gyveno nemažas skaičius vokie
čių, kurie taipgi buvo ištremti 
Sibiran, bet apie jų grąžinimą 
prie Volgos nevalia net užsimin
ti.

Pagaliau Vilnies ir Laisvės re
daktoriai ir visi “pažangieji” tu
rėtų iš istorijos žinoti, kad carų
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sydama sušaukti saugumo . tarybą, pasmerkti Izraelio cijai. Negalima nekaltų žmonių žudyti, ir nepasmerkti 
vyriausybę uz tokius žiaurius Sirijos miestų bombarda- mirtinų prievartos veiksmų. Nebaudžiamai žmones žudo 
vimus. Libanas taip pat pasiuntė skundą Jungtinėms tiktai komunistai, sauvaliaujantieji kitoje geležinės už-

žmones žudo

Tautoms, bet neieikalavo saugumo tarybos posėdžio. dangos pusėje.

. laikais 1831 metais už sukilimą. 
prieš carą ištisi lietuvių kaimai 
buvo ištremti į Tomsko guberni
ją. Toliau 1863 metų sukilime 
dalyvavusių dar didesnis skai
čius lietuvių buvo ištremti prie 
Volgos, kur buvo susikūrę išti
si lietuvių kaimai rusiškais pa
vadinimais.

Tat šiandien, kuomet masko
liai gabena rusus iš S. S. Į Lie
tuvą, tai vardan teisybės ir žmo
niškumo, ar ne tuos carų tremti
nius iš Tomsko gubernijos ir Vol
gos reiktų pirmiau atkelti — su
grąžinti Lietuvon, ir tuomi pa
sauliui parodyti, kad dabartiniai 
S. S-gos valdovai yra priešingi

ŽUVO 66 POLICININKAI
f * *• ? ■

Per paskutiniuosius 8 mė
nesius, kaip praneša FBI, vi
soje Amerikoje banditų buvo 
nužudyti 66 policininkai. 1971 
m. buvo nužudyti 84 polici
ninkai. ..............  $j.

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS
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Dėdės Vinco aš beveik nepažinau. Aš buvau 

žas, o jis jau išėjo savarankiškai gyventi. Jo dingimas 
sukėlė tokią nejaukią nuotaiką. Namuose niekas mū
šy netikėjome likimo ar kokios dvasios nešamomis 
nelaimėmis, bet miestas kaimui buvo paslaptingas. 
Xienas kitas kaimietis, įkeldavo koją į miestą ir ten 
galėdavo gyventi, bet būdavo ir nelaimingu atsitikimu.

Dar nelaimingesnis buvo mano dėdės Antano liki
mas. Jis. kaip jau minėjau, išvažiavo į Ameriką. Pagy
venęs kuri laiką New lorko apylinkėje, persikėlė gy
venti i Chicago. Ten rado pažįstamų,^gavo darbo ir 
tikėjosi uždirbti pinigų. Nežinau, ar jis rengėsi vėliau 
Lietuvon grįžti .ar jis rengėsi šeimą Amerikoje sukur
ti, bet žinau, kad ir jį ištiko didelė nelaimė.

Vėliau iš pažįstamų patyriau, kad ir jį ištiko didelė 
nelaimė. Jis nusišovė. Jis nenorėjo atimti sau gyvybes, 
bet taip padare*. Man pasakojo, kad dėdė Antanas 
Gustainis Chicagoje buvo gavės darbo pas siuvėjus ir 
gyveno kartu su kitais dviem savo draugais, maždaug 
vienamečiais. Visi trys kartu dirbo, du siuvo, o vienas 
prosino. Prosytojas, rodos, šiek tiek uždirbdavo dau
giau ,nes ir darbas būdavo truputį sunkesnis.

Siūti buvo nelengva. Ilgai užtrukdavo, kol lietuvis 
kaimietis pramokdavo adatą naudoti. Reikėjo kietus 
ir nelanksčias pirštus apmokyti ne tik įverti siūlą, bet 
ir adatą paimti nuo stalo. Kitaip sakant reikėjo adatą 
išmokyti lipti prie pirštų. Jeigu kuris vyras neišmoky
davo adatos jo klausyti, tai geru siuvėju jis negalėjo 
būti. Daugelis prasilavindavo, bet ne visiems sekėsi 
Mano dėdė buvo prosytojas. Jis gerai uždirbo, buvo 
tvarkingas ir turėjo kelis gerus draugus.

ma-

šio šimtmečio pradžioje Chicagoje buvo keli siu
vėjų streikai, Visos dabartinės siuvėjų unijos ir net' 
siuvėjų sudėtų pinigų bankai, ligoninės ir kitos įstai
gos atsirado tiktai tada, kai siuvėjai susiorganizavo ir 
gavo geresnį atlyginimą už savo darbą, šimtmečio pra
džioje Chicaga tapo ne tiktai dideliu javu centru; bet 
ir pramonės centru, čia vyriški ir moteriški drabužiai 
buvo gaminami tūkstančiais. Ką sakau, tūkstančiais. 
Čia įvairiausius drabužius siuvo tūkstančių tūkstan
čiais. Chicagoje įsisteigė kelios siuvimo bendrovės, ku
rios pasiutus drabužius siuntinėjo po visa Ameriką. 
Vėliau drabužius siuvo ir siuntė Į užsienius.

Kad Chicagos pirkliai galėtų atlaikyti drabužių 
rinką, jie turėjo pigiau pardavinėti. Bet Chįcagos.siu
vėjų streikai pakėlė darbininkams atlyginimą. Suor
ganizavimas siuvėjų į uniją tas algas dar labiau pakė
lė. Drabužių gamintojai buvo priversti kelti algas, bet 
jie išgalvojo geresnius darbo metodus, šimtmečio pra
džioje kiekvieną eilutę kirpėjai kirpo skyrium, o vė
liau kirpėjas sutirpdavo kelias eilutes iš karto. Pra
džioje kirpdavo paprastomis žirklėmis, o vėliau pasi
gamino elektrines žirkles ,kurios galėdavo lengvai per
kirpti net po dvidešimt eilučių.

Buvo išrastos naujos mašinos ir drabužiams siūti. 
Lietuviško kaimo bernai greitai su mašinomis apsi
prato. tapo specialistais. Sekančiais metais unija pa
statė dar griežtesnes sąlygas ir išsiderėdavo iŠ darbda
vių aukštas kainas. Ne kiekvienas streikas taip leng
vai pasibaigdavo. Siuvyklų savininkai bandydavo 
laužyti streikus, samdydavo streiklaužius, atsivežda
vo juos i.š Rochesterio, N. Y., kur darbai sulėtėdavo. 
Streikuojantieji čikagiečiai vesdavo kovas sų streik
laužiais. \ ieniems užtekdavo pasakyti, kad nekištų no
sies, kur nereikia, bet kiti įspėjimo nežiūrėdavo. To
kius tekdavo pagąsdinti. Gerai, jeigu, jam užtekdavo'

žangieji” mums galėtų paaiškin
ti, nes lietuviams, tuo pačiu kve
pia carų vestas imperializmas,

SKAITYK ’NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS ‘ ■ V.,-. < ri Ann ? b 1

kumščio į šoną, bet kiti bandydavo atsikirsti ir ne-iją mažiausiai galėčiau pasakyti, nes palikau ją labai 
.... „ . mažytę, vos kelių metų.

Mano broliai vadinosi Bronius ir Jonas Gustainiai, 
o sesuo vadinosi Liudvika Gustainyte.

Tėvas būtų norėjęs ūkį palikti man, bet aš norė
jau dar pasimokyti. Tėvui atrodė, kad Griškabūdžio 
dviklasės ūkininkui užteko ,o man atrodė, kad turė
čiau dar bent kelias klases išeiti. Kai jis neleido manęs 
Į gimnaziją, tai aš atsisakiau ūkiol Gustainių ūkis tada 
atiteko mano broliui Jonui. Jis buvo už mane jaunes
nis. Jam taip pat teko kiek pasimokyti. Jis, kaip ir aš, 
mokėsi Griškabūdyje. Man teko mokytis caro dvikla- 
sėje, o brolis jau mokėsi liaudies mokykloje. Baigęs 
liaudies mokyklą, jis patenkinamai išlaikė kvotimus 
ir įstojo Į šakių Žiburio gimnazijos pirmąją klasę. 
Man mokykloje sekėsi, o mano jaunesniam broliui Jo
nui nesisekė. Šakiuose jis nesimokė. Visą laiką galva 
jam buvo pramušta žaidimais, svaidymu sniego gniu
tulių, bet ne pamokos. Iš šakių jis buvo perkeltas į 
Vilkaviškį. Galima sakyti, kad iš Bliuviškių susisieki
mas su Vilkaviškiu buvo geresnis negu su šakiais. 
Kelias buvo geresnis. Kelias į šakius buvo duobėtas, 
o į Vilkaviški buvo lygus. Jis buvo lygus vasarą ir žie
mą.

kreipdavo dėmesio į įspėjimus.

Reikalai dar labiau pasunkėjo, kai į siuvyklų savi
ninkų ir siuvėjų reikalus Įsimaišydavo policija. Chi
cagoje yra buvusių labai kruvinų susirėmimų tarp 
streikuojančių siuvėjų ir policijos. Siuvėjų unija suor
ganizavo darbininkų apsaugą. Buvo sudarytos darbi
ninkų grupes, kurios turėdavo suvaldyti ne tik streik
laužius, bet ir. policininkus. Didmiestyje įvyko keli 
kruvini susirėmimai ir gyvybės neteko keli lietuviai 
siuvėjai.

*■ ♦ f* ? •

Anksčiau siuvėjai apsiginkluodavo adatomis, no- 
perekais (piršteliais) ir žirklėmis. Prasidėjus strei
kui pas siuvėjus atsirado ir ginklu. Pats pavojingiau
sias ginklas buvo revolveris. Apsukresnieji greitai 
pramoko juos naudoti, bet tai ne toks lengvas daly
kas. Atrodo, kad ginklas yra paprastas. Jis lengvas 
patyrusio ginklą vartoti žmogaus rankose, bet jeigu 
kas ginklo nepažįsta ir jo vartoti nemoka, tai labai 
lengvai gali susižeisti

• c t I 3

Atrodo, kad mano dėdė, gyvendamas kartu su 
dviem savo draugais, pradėjo vartalioti nuo streiko 
laikų pas siuvėjus užsilikusi revolveri. Jis, matyt, re
volverio nepažino. Bevartaliodamas ji ir bebandyda- 
raas, pats nusišovė. (Bus daugiau)

BROLIAI IR SESUO

Parašęs kelis žodžius apie mano tėvo brolius ir se
seris, noriu žodį kitą pasakyti ir apie savo brolius ir 
seserĮ. Aš'turėjau du brolius ir vieną seserį. Buvome 
keturi vaikai- Berods, buvo dar vienas brolis, bet jis 

pūre, tai jo ir nebeprisimenu. Mūsų šeimoje 
visi buvo berniukai. Kai gimė sesuo, tai namuose bu
vo didelio džiaugsmo. Ji buvo pati jauniausioji. Apie

f >5
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DR. ANNA BALIONAS
AKIU, AUSŲ

IR GtRKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS

28SB W. 63rd STRgfr
Ofiso telef.: 8-3?2s
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

KAsdien nuo 10 iki 12 vai ryto 
Itin 7 iki 9 vai vak TreČ uždaryta

Reri tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-644$ 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepiąs sisambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1E2LS 
gydytojas ir chirurgas 

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

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

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ |R 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.; 3fi8-2233
OFISO VALANDOS: 

.Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrad., penKtadienį nuo 1—5, treč. 
„ . ir šestad. 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 - 
KRiAUCBUUNAiTi 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
.6132 So. KEDZIE AVĖ, 

Telef. WA 5-2670. 
'Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal . susitarimą.

Ofiso td.: 2hB 4-18J6. firb» RE 7-9700 
Bszidsncijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS UGŲ ŠPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PIECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LTETUVIŠKAJ 
2818 W. 71$t St — TeL 737-5149 
Tikrins akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’'
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree

DR LEONAS SclBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
1656 WEST 63rd STREET 

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

Ofise telef.: 776-2880 
.Niuį«$ rez. telef.: 448-5545

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

Off<a< „2750 West 71 st St.
Tel.- 925-*296

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

uždaryta.
Rez. t>lu WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

lendre praktike, *ptc. MOTERŲ lia©’ 
©fleet: 2652 WEST 59th STREET 

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

.pagal .susi tarimą

V. Tumascnis, M. D., S. C. 
C H IR 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.
i ORTHOPEDAS-PROTEZI5TAS
■ Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
i dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t. t

2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI, kurie garsinasi 
•NAUJIENOSE”. — TURI LERL* ( SLą 

PASISEKIMĄ BIZNYJt

KUN. URBAITE SUGADINO R1
Kun. P. Urbaitis, Amerikoje 

aukas rinkęs ir vėl išvažiavęs į 
Italiją, gerokai sugadino reikalą 
kitiems misijų atstovams ir au
kų rinkėjams. Kun. Urbaitis, 
aukų prisirinkęs ir atskaitos nie
kam nedavęs, išvažiavo, o pava
sarį Amerikoj atvažiavusi sese
lė Ksavera čia pasiliko. Draugas 
labai gražiai apie jos ir kun. 
Bendoraičio misijas parašė, bet 
p. A. Pilionis suabejojo ir sesele 
Ksavera, šių metų rugs. 5 d. 
Naujienose jis parašė straipsnį, 
kuriame prašo truputį daugiau 
aiškumo apie kun. Bendoraitį ir 
seselės Ksaveros misijas.

Seselė Ksavera, artimos savo 
draugės lydima, praeitą savaitę 
buvo užėjusi į Naujienas ir prašė 
įdėti josios paaiškinimą. Seselė

GRAD1NSKAS
NAUJOSIOS TV

LENGVIAUSIAI NUSTATOMOS

2512 W. 47 ST. — F R 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LlETUVji

(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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
SEVERLY HILLS GELiNYČU 

2443 WEST 63ra STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR S-OSZH

KRAUSTYMAI

Leidimą? — Pilna žodraudi
| ŽEMA KAINA

R. i E K Ė N A S
' 2047 W. 67th PL WAIbrock 5-3063

A pd raustis per kraustymas 
ii įvairiu atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
323 West 34 Place 

TaL: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

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

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

turi labai daug paveikslų, vaiz
duojančių pranciškonų vedamą r 
darbą Amazonos upyne. Ji ap- - 
gailestavo, kad Chicagos lietuvių * 
kazimieriečių vyresnioji josios 
nesuprato, o kard. Kodis net ne
panoro josios priimti. Kardino
lui ji būtų parodžiusi fotografi
jas ir kun. Bendoraičiui pasiųs
tų aukų sumas.

Seselė Ksavera, parinkusi dau
giau aukų, rengiasi išvažiuoti j 
Braziliją. Prieš išvažiuodama, 
ji paprašė įdėti į Naujienas že
miau spausdinamą josios paaiŠ- 
kinirna:>

Del pageidaujamo aiškumo
Šių metų rugsėjo 5 d. Naujie

nų numeryje p. A. Pilionis, lies
damas mane, parašė straipsnį 
“Daugiau aiškumo”, čia eina 
mano atsakymas:

Buvau jau kalbėjusi apie save 
per Lietuvių Radijo Forumą ir 
Margutį. Be to, ankstyvesniuo
se Draugo numeriuose buvo apie 
tai rašyta. Esu tokia nereikš
minga Lietuvių Bendrumenėje, 
man net į galvą neatėjo, kad vi
sa tai būtų reikalinga.

Bet dėl visa ko dar trumpai 
pakartoju:

Esu gimusi Lietuvoje, Utenos 
apskr., Debeikių vis., Kalvelių 
kaime. Priklausau Pranciškonų 
Trečiojo Ordino Kongregacijai 
Prancūzijoje, 1963 m. gavau vie
tinio vyskupo leidimą dirbti 
Amazonos misijose.

Apsilankydama šį pavasarį 
Amerikoje, pirmiausia prisista
čiau Cleveland© naujosios para
pijos klebonui. Marquette Par
ke du kartu bandžiau padaryti 
tą patį, bet klebono neradau, o 
tik jo pavaduotoją kanauninką 
Zakarauską. Brighton Parko pa
rapijoje tas pats atsitiko, tik Ci- 
cerije šiuo atžvilgiu .buvau lai
mingesnė.

Bandžiau taip pat prisistatyti 
Chicagos kardinolui, bet man bu
vo atsakyta, kad jis tiktai su mū
sų vyskupu galįs turėti reikalų...

Su.savim turiu aukotojų kny
gą, kur joje yra surašytos jų pa
vardės ir adresai. Ten įlipdytas 
ir mūsų misijų vyskupo liudiji
mas su jo antspaudu ir parašu, 
notaro .patvirtintu.

Kas liečia kunigą Bendoraitį, 
žinau iš tikro šaltinio, kad mū
sų vyskupas Dom Gomez de Ar
ruda yra siuntęs lietuvių baž
nytinei vyriausybei Amerikoje 
paliudymą apie kunigą Ben
doraitį ir jo darbus.

Seselė M. Ksavera 
(Emilija šakėnaitė)

PITTSBURGH, PA.
Per daugelį metų, trijų vals

tijų lietuviai klausosi Lietuvių 
Radijo programų, kurios duoda
mos iš Pittsburgho, kas sekma
dienis, per galingą radijo stoti

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

laikus,
ir latimės
laukus...

S. Petersenlene

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne nažiau . kaip žaidimai, 
^rykstavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
lems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 
'(ŪKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais is valkų pasaulio, 
ruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS 
mažiesiems. Jūratės Eidukaites iliustruota, 
□is leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams Dail. V. Siman
avičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUME DAŲME. 17 eilėraSčių. kaip 
uasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Zemeje. Labai gražus. leidinys, 
lidelio formato, kietais viršeliais, gausiai dali. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, 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 pasakos 
/aikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
tūiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir Žemai 
*iai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
.pratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo- 
ų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk- 
ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

K A U J J E N O S,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060b.

6 pasakos ir DVY 
Abi gausiai jtitfs*

KIŠKELIS, pasaka
Didelio formato, 24 psl., gra-

į

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS = 
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Paveiksle matome kun. Bendoraitį ir seselę Ksaverą. Priešakyje stovi 
trys pranciškonų misijos pagydyti, aprėdyti ir apmokyti Amazones miškų 
ir vandenų berniukai. Kun. Bendoraitis turi laivą, kuriuo važinėja Amazo
nes vandenimis ir atlieka Prancūzijos dvasiškos vyriausybės pavestas misi

jas. Berniukai savo tėvų nepažįsta, |uo$ išaugino amazonės ir paliko.

JVBNTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAABKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Kas neneša kryžiaus savo, ir neeina paskui mane, negali būti ma

no mokytiniu. Luko 14:27.

Viešpaties Jėzaus kryžiaus nešimas susidarė iš pildymo Tėvo valios 
neprielankiose aplinkybėse, šitokis jo pasielgimas užtrankė ant jo pavydit 
neapykantą, piktybę, vaidą, persekiojimą, ir kt. nuo tų, kurie vadino save 
Dievo zmonenus; bet Dievas, kursai skaitė jų širdis, pasakė kad jie buvo 
vaikais velnio, jų tėvo. O eidami tuo pačiu “siauru keliu”, kuriuo ėjo mūsų 
v lespats, galime drąsiai tikėtis, kad mūsų kryžius bus panašus į jo; kaip jis, 
taip ir mes turėsime prieštaravimų, kada darysime dangiškojo Tėvo valią, 
kada dirbsime jo darbą ir žibinsime savo šviesą pagal Tnnsu Viešpaties ir 
Vado paliepimą. ‘

, , . Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kun yra tikroji. Krikščioniui reikaline;, tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 

adresu: Mr- F- Tavist, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Illinois 60629.

SV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

W. P. I. T., abejom bangom, tai 
yra, AM ir FM.

Aną dieną teko susitikti šios 
lietuvių L. R. programos vedėją 
Povilą P. Dargį, iš kurio pa
tyriau, kad jis jau per 40 me
tų, sykiu su savo žmona Ger
truda, ne tik tvarko ir veda šią 
programą, bet sykiu ir visus gar
sinimus surenka, ši L. Radijo 
programa išsilaiko tik gauna
mais garsinimais. Jokių aukų 
nerenka.

čia tenka pažymėti, kad Dar-, 
gių vedama Radijo programa 
gerai išgarsino Lietuvių Bibli
jos studentų (iŠ Spring Velley, 
III.) programą, nes ji seka tuo
jau po Dargių duodamos progra
mos. Abiejų Radijo programų 
klausosi tūkstančiai lietuvių, gy
venančių Pennsylvanijoje, Ohio 
ir West Virginia valstijose.

Klausytojas

NEW KENSINGTON, PA. 
Netekome garbingo žmogaus
Apie 20 mylių nuo Pittsbur

gho yra New Kensingtono mies
telis, Savo laiku (prieš 20 metų) 
čia gyveno daug lietuvių, kurie 
pragyvenimą užsidirbdavo, dirb
dami anglių ■ kasyklose. Tačiau 
daugeliai kasyklų užsidarius, pri
augantis jaunimas apleido šią 
apylinkę, ieškodamas darbų ki
tose vietose, todėl, šiuo metu, 
lietuvių šeimų skaičius New Ken- 
singtone yra sumažėjęs.' ‘

Per daugelį metų, (dar ir šian
dien) šiame miestelyje iš visų 
lietuviškų orgahizacij ų, savo 
veikla geriausiai reiškiasi, S. L. 
A. 192 kuopa, kurios ilgametis 
pirmininkas buvo 'J. Sakalaus-

Su liūdesiu tenka pranešti, kad 
rugsėjo S^čią dieną savo na
muose mirė J. Sakalauskas, pa
šventęs vfsą savo gyvenimą lie
tuvių ir jų organizacijų gerovei.

Reiškiame užuojautą a. a. J. 
Sakalausko šeimynai.

SLA narys

/CHICAGO, ILL.
Jonas Kanavolas, gyv. 6034 

So. Troy St., atšventė 70 m. sa
vo amžiaus garbingą sukaktį. Jis

yra susipratęs lietuvis, nuolati
nis Naujienų skaitytojas, išau
gino ir išauklėjo gražias duk
teris Oną ir Leonidą. Jos, atsi- 
lygindamos tėveliui, surengė 
staigmeną — turtingas vaišes 
ir sukvietė gimines ir artimuo
sius jo draugus Onos ir Roberto 
Čepelių rezidencijoj, 819 N. 11 
Ave., Melrose Park, Hl.

Ona ir Robertas čepelės augi
na gražią lietuvišką šeimą. Vy
resniąją dukterį Vidą apvesdi
no su Algiu Ingauniu, kurie au
gina du sūnų lietuviukus. Ri
mas jau lanko gimnaziją, groja 
akordeonu ir dalyvauja lietuviš
kuose parengimuose. Dalia ir 
Linas lanko pirmuosius skyrius 
ir gražiai šoka tautinius šokius, 
šeimininkai parengė turtingas 
vaišes ir ragino visus vaišintis.

Vaišių dalyviai: sesuo Kotry
na ir Vilius Rudžiai, Vida ir Al
gis Ingauniai, Emilija ir Sta
sys Zinkevičiai, Algis ir Jadvy
ga šliažai, Dalia ir Vytautas Juš- 
kevičiai sukaktuvininką apdo
vanojo įvairiomis ir brangiomis 
dovanomis. Kun. St. šantaras 
pasveikino sukaktuvininką ir pa
linkėjo laimingo gyvenimo pa
kviesdamas svečius užtraukti il
giausių metų.

Jonas Kanavolas džiaugėsi’sa
vo dukterų ir žentų gerumu, tur
tingomis vaišėmis, gražiais vai
kaičiai ir anąkėmis, ypatingai 
ketvirtąja karta ir dėkojo vi
siems už dovanas. S. š.
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TĖVAS IR SUKUS

71st Street
Telef.: GRoveiuU 6-2345J

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

EUDEIKI
SENIAUSIA Iii DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

.LASDOTUyiU DIREKTORIAI:

DOVYDAS !. GAIDAS GERALD AS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

f

i

u-,-,-, B Toni mja.

Lšturaz tog peria T p 
t ir progas wino tiktai per

(O5III EIK XX X 5 S I XXII

Metine Mirties Sukaktis

VITO ZUNAS
Gyv. 1209 Mulford St., Evanston, Ill.

Mirė 1971 metų rugsėjo mėn. 12 dieną Amerikoje, Bc- 
ckemyer,-Illinois, sulaukęs 63 metų amžiaus. Gimęs Ame
rikoje, Beėkėmyer, Illinois.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Adella Zunas, sunns Wayne,k, 

marti Barbora, teta Stačkienė, gyvenanti Rockforde, Illi-. 
nois, ir daugelis kilų giminių, draugų bei pažįstamų. ,,

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmirši- r 
■ me. Tu-pas-taus jau nebesugrįši, bet meN-anksčiau 
Jiati pas Tavfe nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė. f

Nuliūdę lieka:

žmona Adella, sūnus, marti ir giminės.

4

MODEKNiSKOS AIK-CONDITIONEI) KOPLYČIOS

— Lithuanian National Democratic | 
klubo susirinkimas įvyks trečiadienį, Į 
rugsėjo 13 d., Hollywood salėje, 2417 j 
W. 43rd St. Malonėkite dalyvauti, i 
Po susirinkimo bus vaišės.

Susirinkimu ir parengimu 

PRANEŠIMAI

NARIAI: AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS DIENA 
IR NAKT|

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LBTUANICA AVENUE. Phone* YArus 7-340)

BUTKUS-.V AS ATTIS
1446 So. 50th Are., Cicero, Ill. 'Phone: OLympic 2-1003

'PETRAS BIELIŪNAS
AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LlTUANtCA AVĖ. TeL: Y Artis 7-U3d-1139

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

f

i

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arde 7-1911
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Kongreso atstovas Frank Annunzio visą laiką rėmė ir teberemia Pavergtu Tautu komiteto vedamą darbą. Komiteas ji pagerbė, įteikdamas 
jam pažymėjimą. Paveiksle iš kairės i dešinę matome Rėmą Aldis, Chicagos Pavergtu Tautu Komiteto pirmininką Viktorą Vilksnins, 

Amerikos Lietuviu Tarybos pirmininką Dr. Kazį Bobelį, Jūratę Micutaitį ir Gražiną Česnaitė.
Foto De. O'Neil

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MODERN FOLDING 
CARTON PLANT

NEEDS EXPERIENCED
• GLUE MACHINE OPERATORS 

For Post S. L. and International R. A.
• CUTTING PRESSMEN — 

M1EHLE FLAT-BED
’ REAM CUTTER OPERATORS
• FEEDERS FOR LITHO-PRESS

ROOM.
ROCKFORD

PAPER MILLS, INC.
7000 N MANNHEIM RD. 

ROSEMONT, ILLINOIS
Davs — call — 312 — 774-7000
Eve. — call — 312 — 956-0169

Ask for Mr. YOUG A

machine shop
EXPERIENCED SHORT RUN SHOP. 

Permanent plus fringe benefits. 
Paid vacation.

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

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių R.ikia

SEWING
CHENTLE AND EMBRODERY 

MACHINE OPERATORS 
Experience Necessary. 

LOCKHART’S
SPORT SHOP 

352-4538
LAGRANGE

PL Jaunimo kongreso nutarimai (3)

P. STRAVINSKAS
Trečiuoju Jaunimo kongreso 

nutarimu, pavadintu “Talkos at
skiriems kraštams reikalu” ke
liama iš esmės labai gera, graži 
idėja, tik, mano nuomone, prak
tiškai neįvykdoma. Juo kreipia
masi i PLB Valdybą ir prašoma, 
kad ji paruoštų “talkos kadrus, 
kurie JAV “Peace Corps” pa
vyzdžiu: 1) ištirtų, kuriose pa
saulio vietose yra trūkumų ir 
pageidavimų atsiųsti iš šiaurės 
Amerikos mokytojų ir kitu vei
klos talkininkų; 2) tuos asme
nis, kurie sutiktų ilgesniam lai-

kui apsigyventi tokiose vietose 
su tikslu talkininkauti ten gy
venantiems, paruoštų; 3) kad 
sektų to darbo pasekmes, kol 
vietovės jaustųsi pakankamai 
tvirtos savo jėgomis darbą tęsti 
toliau; 4) kad rūpintųsi reika
lingomis lėšomis šiam projektui 
Įgyvendinti.

Tai jau ne šimto, o gal kokių 
500 ar 1000 kupranugarių naš
ta, kurios net ir gražiai prašo
ma P LB Valdyba, mano nuomo
ne, neįstengtų pakelti.

Na, Į Vokietijoje veikiančią

Hgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia 
tas

dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki- 
trenities vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekĮ arba Money Orderi tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
---------- -.A-.-.-.. > ..-I'.,.............

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

Didelis pasirinkimas {vairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, ill. 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. VALANTINAS

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
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REAL ESTATE FOR SALS REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTAPJATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Vasario 16-sios gimnaziją gal Emily Surwill, pranešė, kad per 
dar ir pasisektų kokį vieną “vei- abu piknikus klubui pelno liko 
kėją - talkininką” sužvejoti, bet 
ne daugiau. O važiuoti iš šiau
rės Amerikos Į kokią Braziliją 
ar kitas žymiai sunkesnio gy
venimo vietas “daraktoriauti”, 
manau, neatsiras nei vieno pa- 
siaukojėlio.

Jei toks pasišventėlis atsiras
tų, tai siūlyčiau jį tuojau pat, 
nelaukiant kol atsisakys, pa
kelti į PLB garbės narius ir iš
mokėti jam algą už kokius me
tus pirmyn, avansu...

Būčiau labai dėkingas tiems, 
kurie įrodytų man šitą mano 
skeptišką galvojimo ir spėjimo 
klaidą.

Kadangi šis PL Jaunimo kon
greso nutarimas, tikriausia, ne
bus vykdomas, liks archyvuose 
gulėti tik mirusios raidės pavi
dale, va, jau septinti metai gu
li juose I-jo PL Jaunimo kon
greso “politinė rezoliucija”, tai 
daugiau apie jį čia nei nerašysiu.

Skaitytojus atsiprašau, rodos, 
už visai nekaltą ir nieko neįžei
džianti pajuokavimą.

viso S285. Reikia pastebėti, kad 
vasaros oras buvo gerai karšto
kas, bet komisija ir darbininkės 
nebijojo 
dirbti.

HOUSEKEEPER NEEDED
4 days a week 12 noon to 6 P. M., 
cook 1 meal, washing, ironing, light 

housework.
Oak Lawn area.

Call Dr. RATAJIK 
GA 2-4755 or GA 2-6056

sunkiai ir smagiai

Klubo 
1972 m. 
Inn salėj, šiam baliui parengi
mui visada siunčiamos atviru
tės kiekvienai narei. Narės, ku
rios nedalyvaus,.' turės užsimo
kėti už bilietą ir dar bausmę. 
Taip eina pagal senus klubo Įs
tatus. šio smarkaus parengimo 
komisijoj yra Bernice žemgulis, 
Helen Vengeliauskas ir Mary 
Gurskis. Tikimasi, kad ši ko
misija nesėdės ant rankų.

Buvo pranešta, kad narė Sa
lomėja Sidlauskas serga ir guli 
Holy Cross ligoninėj. Pagal klu
bo nutarimą, jai buvo nusiųs
ta “Planter” ir linkėjimas grei
tai pasveikti. E. M. McNamee

metinis balius Įvyks 
lapkričio 5, Hollywood

SUAUGUSI MOTERIS nori nuomoti
4 kambarius Bridgeport© apylinkėj. 

Skambinti La 3-2736 
nuo ryto iki 6 vai. vak.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

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

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

56-TA IR MOZART. 4 mieg. mūrinis 
su rūsiu. Tik $22.000.

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

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

48-TA IR KARLOW, 5 ir 6 kamba
riu 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
6 kambariu butu. $390 oaiamu i 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
EXPERIENCED COOK

For modern kitchen at Lake Forest 
College. Excellent benefits including 
paid vacations, good working condi
tion, uniforms Ifurnish^d. A nuly at 

SZABO FOOD SERVICE 
% Lake Forest Collet

SHERIDAN RD. KAKE FOREST. ILL. 
Or for appt., Call 234-1060

^ncsaEsatismeaCTS^.^. a.zzs |

A. £ L. INSURANCE Z R>ALT*

A. LAURAITIS ■

SAUGUMAS NAMUOSE
LIUKSUS MODERNUS beveik nau

jas 5% kambarių mūras. Sausas, 
įrengtas beismantas, air-ccnd., 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

3 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 
ir 4 auto muro garažas. Gazo šildv- 
mas. Puikios pajamos — gyventi 
Marquette Parke. $69,900.

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.

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AV2.

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

Lietuviai Amerikos
Mediku Draugijos žurnale

Amerikos medikų draugijos 
žurnale (The Journal of the 
American Medical Association, 
535 North Dearboru Street, Chi
cago. Illinois 60610), pačiame di
džiausiame pasaulio profesinia
me savaitraštyje išeinančiame 
keliu šimtu tūkstančiu tiražu, 
jau ilgą laiką dirba vyresniojo 
redaktoriaus pareigose Dr. Ze
nonas Danilevičius. Beje, jo dė
ka to žurnalo redakcijoje dirba 
šie lietuviai: Aldona J. Zailskas 
— perrašinėjimo viršininkė. Dai
na Danilevičius, — korektorė. 
Aldona M. Tndreika — redak
toriaus pagalbininkė. Iš 80 re
dakcijoje dirbančių asmenų. 5 
procentai yra lietuviai. Ne be 
reikalo lietuviški pavadinimai 
žurnale tiksliai surinkti, pav. 
rugp. 28 d. numeryje sakoma, 
kad sausio mėn. 12 d. miręs Dr. 
Jonas Sadauskas iš Decatur, TH., 
1940 m. baigęs studijas Vytauto 
Didžiojo Universiteto Medicinos 
Fakultetą. Kaune. Lithuania. 
1940 m., su kepure ant ž raidės.

Šimoliūnas

3-

Kompensacijos 
iš Vokietijos

Anatolijus Čepulis (LA 
1387) gavo iš oficialiu vakaru
Vokietijos Įstaigų, pranešimą, 
kad dar galima gauti kompensa
ciją iš vakarų Vokietijos, jeigu 
kas karo metu nustojo darbingu
mo ar kitaip nukentėjo. Pasiro
do, kad kompensaciją gali gauti 
ir tie, kurie mano, kad anksčiau 
padaryti vokiečių teismu spren
dimai buvo netikslūs. Galima at
naujinti ankstyvesnių teismų at
mestas bylas. 1 . • ’

Raštas pataria tuojau rašyti 
Nukentėjusių nuo nacių visų tau- 
tvbių komiteto pirmininkui K. 
Odrobnv, kuris tebegyvena Va
karų Vokietijoje, Velbert mies
te. Vokiečių valdžia pasižadė
jo peržiūrėti anksčiau padary
tus sprendimus, jeigu i ją 
dokumentuotai kreiptasi.

.. Saulius

Moterys renkasi
Lietuviu Brighton 

terų klubo susirinkimas po atos
togų Įvyko 1972 m. rugp. 7. Su
sirinkimą atidarius, pirmininkė 
Nellie Skinulis, pranešė, kad per 
vasara 3 nares. Barbara (Bes
sie) Zapolis. Theresa Veselis ir 
Mary Butchnus, yra prasišalinu
sios iš gyvųjų tarno. Narės pa
gerbė jas atsistojimu ir vienos 
minutės tyla.

Komisija, kuri surengė 
smagius piknikus — Ann 
mas, Helen Vengeliauskas

ir dirba
Parko Mo-

du 
Kli- 

ir

bus

na-
na-

Namu savininku 
susirinkimas

Marquette Parko Lietuvių 
mų savininkų organizacijos
rių susirinkimas įvyks rugsėjo 
mėn. 15 d. 7:30 vai. vak. para
pijos salėje, 6820 So. Washtenaw

Prašome visus, kurie norėtų 
sumokėti nario mokestį ir norin
čius Įstoti naujais nariais, at
vykti 30 m in. prieš susirinkimo 
nradžią. Tarnyba lauks jūsų. 
Rus svarstomi svarbūs mūsų ko- 
lonia ir namu savininkus liečia 
reikalai. Narius ir svečius pra
šome gausiai dalyvauti, rašytis 
naujais nariais, tuo būdu stiprin
ti mūsų organizacijos najėgu- 
mą. Savo gausiu dalyvavimu Įro
dysite. kad rūpinatės savo kolo
nijos saugumu ir išlaikymu.

Patys atvykite ir prašykite ki
tus. kad atvyktų.

Stasys Patlaba

KARAS MINI 
SIJONĖLIAMS

Rodezijoje kažkoks Moku
me Įsakė gaudyti moteris, ne
šiojančias trumpus sijonėlius. 
Pirmoji sugauta moteris su 
mini sijonėliu baudą turės su
mokėti — gaidį, antroji —ož
ką. o trečioji — karvę. Įdomu, 
kokia bauda reikėtų skirti 
amerikietėms nešiojančioms 
mini sijonėlius. Turbūt auto
mobilių. sj

1 TRUMPAI I

— Žymaus advokato ir visuo
menininko a. a. Zigmo Tifliušio 
mirties metinės sueina šiandien, 
ru usė io. jį? e

^ri 
^jų

LĮ^- šfot. tį^^^iMkėda^^š- 
k ptr radi jpląįęĮflė-
jėv,j. Dabar, '-sakysiw dvidešhnt 
šeštą kanalą.-nustatyti yra tąip 
lengva, kaip iv antrą: tik brakšt 
—l pasukai, ir viskas. Tuos ’pa
togiuosius nebrangius 19 inčų 
juoda balta aparatus jau galite 
isigyti Gradinsko parduotuvėje. 
2512 W. 47th St.. Chicago. Ill., 
tel. FR 6/I99S. (Pr).

♦ Kernavės Tunto Tėvų Komi
tetas ruošia smagią gegužinę ir 
laužą Tėvų Marijonų sodyboje, 
Clarendon Hills, Ill. Sekmadie
ni, rugsėjo 24 d. U.00 vai. p. p. 
Pasinaudokite proga patj pas
kutini karta smagiai laiką pra
leisti Tėvų Marijonu sodvboje!

(Pr).

(Currency Exchange tstaigof)
Pigūs lutomoblllu draudinuL

X. E R i N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERV1CI 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVS.

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-WS

3—Bwna^MgiiiH iri r ■urw—jnuur

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar
Chicago, III. 6G632. Tai. YA 7-5988

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21.900.

GRAŽUS 6 BUTU 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 $27.900.

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 
olvtelės. šaldytuvai ir virimo pečiai, 
sūdymas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamu anie $23 000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150.000.

b NERIS REAL ESTATE
M. A. š I M K U S

Real Bstatf, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. TtL 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybė^’ ‘ pareiškimai i 

kitokįį blankai.< ■■ . z

^^'.T........... ......... ...........

TSR R k ,. :
Bnrtgenybėt, Laikrodžiai, Dovine* 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
32081/2 W. 95th SL

GA 4-8654
irh ’■.re • c Co-nwnK

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

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

Tel.j REpublie 7-1941
—_______ i„ .u i. . ...........................- --- ------------------ *

A. G. AUTO REBUiLDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžininga* 
ir gerai, prityrusiu darbininku. Kai

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

TEL. — 776-5885
Anicetu Garbečlau^cti, jjv

SKAITYK 'NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

1 x A .AiA ,jA. a., a A ^jiįj^ĮĮiA '^4i ,4 4i A 4<4ii4

3009 WEST 63rd STREET
TeL: 4714)321

m AUKŠTO 6 ir 3 kambariu 20 
metu modemus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

12 BUTU MŪRINIS 7 metu. įvai
raus-dydžio butai. 63-eia ir Pulaski. 
Labai nelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
riu — 2 miegami. Centralinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli kamba
riai. naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra- 
rnentn. — 24.500.

5 KAMBARIU — 3 miegami. 10 
metų. Labai gražiai įrengtas skle- 
nas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25.500.

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

TEL. 436-7878

MARQUETTE PARKE savininkas par
duoda 2 butų do 4_ kambarius mūrini. 
Aluminijaus langai, spintelės^ uždari 
porčiai. sausas skiepas. .2 mašinų ga
ražas, gera transportaciia. S195 nuo

mos. Tel. GR 6-5924.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVĖ.

Chicago. Ill. 60609. Tel.: VI 7-3447

DEL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogu dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valvmas. Mūrininko, 
staliaus cemento ir dažyčio darbai. 
Veltui ikainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS TEL. 238-8656

BTZNTERIai. KURTE GARSINASI 
'NAUTlENO^v*' —TURI GFPTAUSTĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE




