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WASHINGTONAS LAUKIA SVARBAUS 

PREZIDENTO NIXONO PAREIŠKIMO
PARYŽIAUS. — Prezidento patarėjas Kissingeris pirmadienį 

atvyko į Paryžių, pasakė korespondentams aerodrome neturįs nie
ko pranešti ir tuoj nuvyko į viešbutį, kur apsistojęs Pietų Vietna
mo užsienio reikalų ministeris Lam, nors jau buvo vidurnaktis. Va
kar Kissingeris tris valandas tarėsi su Hanojaus delegatu Le Due 
Tho ir po to vėl turėjo susitikimą su Lam. Po tų pasitarimų Kis
singeris vėl sėdo į lėktuvą ir grižo į Washingtona. Vakar čia buvo 
kalbama, kad prezidentas Nixonas dar vakar vakare pasakys svar
bią kalbą į tautą. Washingtone buvo kalbama, kad jau vakar Kis
singeris padėjo inicialus po susitarimu baigti karą.

Demokratai keičia 
kongreso tradiciją
WASHINGTONAS. — Daug1 

naujai išrinktų Atstovų Rūmų ! 
narių nepatenkinti iš senų laikų: 
užsilikusią senjoriškumo siste
ma. Rūmuose yra virš 20 ko
mitetų, kai kurių labai svarbių 
ir įtakingų. Jiems paprastai pir
mininkauja ilgiausiai kongrese 
išbuvęs nariai. Ta pati sistema 
yra ir senate. Taip buvo iki šiol.

LBJ MIRĖ PAKELIUI Į LIGONINĘ
Naujas 30 dienų gedulas

AUSTIN. — Pirmadienį staigiai mirė nuo širdies smūgio bu
vęs Amerikos prezidentas Lyndon Baines Johnson, gimęs 1908 me
tais. Jis mirė pakeliui į ligoninę. Atsigulęs savo ūkyje po pietų 
pailsėti Jonsonas 3:50 min. telefonu iššaukė į savo miegamąjį sau
gumo tarnybos vyrus. Tie nubėgę rado Johnsoną ant žemės prie 
lovos mirštantį. Valdininkai bandė jį atgaivinti masažuodami 
širdį, kvėpuodami į jo burną. Tuoj buvo iškviestas gydytojas, o 
4:19 Johnsonas buvo įsodintas į lėktuvą ir 4:45 buvo atvežtas į 
San Antonio karo ligoninę, tačiau jis jau buvo miręs. Su juo lėk
tuve buvęs dr. David Abbott pareiškė, kad prezidentas mirė pri
vačiame lėktuve 4:33 vai po pietų.

Gynybos sekretorius Laird, 
kalbėdamas su korespondentais 
pirmadienį, buvo paklaustas ka
da ir kaip bus paleisti amerikie
čiai karo belaisviai. Laird atsakė, 
kad “iki trečiadienio” jis nieko 
negalįs pasakyti. Iš to korespon
dentai sprendžia', kad pasaulis 
trečiadienį sužinos apie karo pa
liaubas. Lairdo spaudos asis
tentas pridėjo korespondentams, 
kad Lairdo pareiškimas apie tre
čiadienį nebuvo netyčia padary
tas.

Anglų ir vietnamiečių spe
cialistai ir tarptautinės teisės ži
novai kasdien dirbo dailindami, 
redaguodami susitarimo tekstą. 
Neabejojama, kad taikos sutar
tis bus baigta šią savaitę. Pirmą 
kartą Kissingeris susitiko su Le 
Due TIio ne privačiose Paryžiaus 
vilose, bet puošniame Hotel Ma
jestic, kur po jų pasitarimo bu
vo pakviesti fotografai.

Korespondentai praneša, kad 
Saigone nuotaika nėra pakilusi, 
nes vietnamiečiai žino, kad ko
munistai nesiliaus bandę Įvai
riomis priemonėmis užimti Pie
tų Vietnamą. Prezidentas Thieu 
vakar pasakė kalbą, kurioje pa
reiškė, kad taikos sutarties pa
sirašymas nereiškia taikos ir ra
mybės. Komunistai pasirašys 
šią sutartį, nes jie pralaimėjo 
karą, jiems nepavyko jų inva
zija. Jie bandys kitomis prie
monėmis siekti savo tikslų. Sai- 
gono gatvėse ir kituose miestuo
se sustiprinta policijos apsauga. 
Tikrinami gyventojų dokumen
tai, kratomi vežimai ir griebia
masi kitų saugumo priemonių. 
Miestuose kratomi namai, ieš
kant neregistruotų gyventojų. 
Saigono valdžia bijo, kad karo 
paliauboms prasidėjus komunis
tai bandys inflitruoti savo žmo
nes į didesnius centrus ir čia pra
dės savo griaunančią veiklą. Po
licijai įsakyta šauti be įspėjimo 
į agitatorius, riaušių kėlėjus ar 
komunistams viešai simpatiją 
išreiškiančius žmones.

Sovietų laivai 
plauks j New Yorką

NEW YORKAS. — Po 25 me
tų pertraukos sovietų keleivi
niai laivai pradės lankytis New 
Yorko uoste. Birželio 11 d. at
plauks pirmasis laivas — “Mi- 
chail Lermontov”, šią vasarą 
laivas sustos New Yorko uoste 
tris kartus, o Montrealyje ketu
ris kartus sustos kitas sovietų 
keleivinis laivas “Aleksandr Puš- 
kin”.

Sovietų laivai plaukiodavo j 
Amerikos uostus 1947 ir 1918 m. 
Tuo metu didžiausias sovietų 
laivas buvo ’'Bosiją**, atimtas iš 
vokiečių buvęs Hamburg-Ame- 
rincan Line laivas “Patria”. Lai
vas “Lermontov” buvo statytas 
Rytų Vokietijoje, jis turi 578 pė
das ilgio ir 20.000 tonų**. Laivas 
gali paimti 750 keleivių, turistų 
klasėje.

1$ VISO PASAULIO
KINŠASA. — Zaires (buvusio 

Belgijos Kongo) prezidentas Mo
butu polO dienų vizito išvažia
vo iš komunistinės Kinijos, kur 

Į jis tarėsi ir su Mao Tse Tun- 
gu. Abi valstybės susitarė už
megzti glaudesnius ryšius ir ko
voti prieš “supergalybes”.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas su apgailestavi- ■ 
niu priėmė ambasadoriaus Mas-Į 
kvoje Jacob Beam atsistatydi-' 
niiną. Ambasadorius diplomat!-1 

Naujas ambasadorius “ AUKŠČIAUSIAS TEISMAS PADARĖ 
skirtas

BUENOS AIRES. — Peronis- ISTORINI SPRENDIMĄ DĖL ABORTŲ
kandidatas į parlamentą Ju ( WASHINGTONAS. — Aukščiausias Teismas pirmadienį iš- 

ia.n * °reno uvo nnsau as ga - visus valstijų įstatymus, kurie draudė moterų teises
\eje, kitas asmuo sužeistas. Mo- pas^ry^ abortą per pirmus tris nėštumo mėnesius, šis istori- 
reno i i šiol bu\o metalo dar- nėg svarbos sprendimas pakeis 46 valstijų įstatymus, tik New 
bimn ų unijos \a< as. j Yorko Washingtono, Havajų ir Aliaskos įstatymai jau dabar yra

WASHINGTONAS._ Išgarsin palankūs abortams. Teismas, nustato moterų teisių ribas, nu-
fa Geritol vaistų bendrovė turės spręsdamas, kad per paskutinės 10 nėštumo Avaičių, kada ge- 
sumokėti 812,000 dol. pabaudą malas jau turi galimybę išlikti gyvas, jei bus pagimdytas, valsti- 
už tai, kad ji nebandė įrodyti j°® uždrausti abortus, išskyrus tokius atvejus, kada abortas 
valdžios įstaigoms, kad jos gar- reikalingas motinos gyvybei ar sveikatai apsaugoti. Po trijų pir- 
sinimai yra pagrįsti. Geri tol ga- m^J U nėštumo mėnesių valstija gali įstatymais reguliuoti abortų 
mintojai* girdavosi kad vaistas Procedūras, dėmesį kreipiant į motinų sveikatą, reguliuojant vie- 
pašalina nuovargį, sustiprina tas ir asmenis’ ryšium su abortais.
žmogaus nervus, savijautą, sti
prumą, pakeičia “nuvargusį 
kraują”. Bendrovė nesugebėjo 
pagrįsti savo garsinimų.

BALTIMORE. — Ilgametis 
Baltimorės futbolo klubo “Colts” 
žaidėjas, lietuvių kilmės John 
Unitas buvo perleistas San Die
go klubui “Chargers”.

Maskva nenori 
laisvų idėjų

L HELSINKIS. — Sovietų Są
junga pasiūlė keturių punktų dar 
votvarkę Europos saugumo kon
ferencijai. Tai atsakymas į Va
karų valstybių anksčiau įteiktus 
pageidavimus. Sovietų amba
sadorius toje konferencijoj Vik
tor Malcev pareiškė, kad kon
ferencija turi svarstyti atskirų 
valstybių saugumo klausimus, 
santykius tarp atskirų šalių, eko
nominį bendradarbiavimą, kul
tūrinių ryšių išplėtimą ir įstei
gimą patariamosios organizaci
jos.

Į Vakarų pasiūlymus leisti 
idėjoms ir žmonėms laisvai san
tykiauti per Europos valstybių 
sienas, Malcevas griežtai kriti
kavo vadinamą “antikultūrą”. 
Jis pareiškė, kad Sovietų Sąjun
ga negali priimti platesnių kon
taktų pasiūlymų, jei tie kontak
tai reikš laisvą “pornografijos, 
smurto garbinimo, rasizmo ar 
šmeižtų bei melagingos propa
gandos platinimą”.

šitaip Maskva aiškina savo ne
norą atidaryti sieną laisvoms 
idėjoms iš laisvojo pasaulio. 
Ginklu ir melu paremta diktatū
ra niekada negalėtų atsilaikyti 
tiesos antplūdžiui.

Įdomu, kad trys iš keturių 
prezidento Nixono paskirtų teis
mo narių balsavo už abortų įs
tatymą. Teismo dauguma 7 bal
sais prieš 2 nusprendė, kad ge
malas netampa asmeniu tuoj po 
užsimezgimo ir todėl nėra ap
saugomas konstitucijos garan
tijų ir procesų. Žodis “asmuo”, 
kaip vartojamas 14-tame amen- 
'damente, neapima dar negimu
sių.

Kartu teismas atmetė kai ku
rių abortu šalininkų argumen
tą, kad moteris turi absoliučią 
teisę nutraukti bet kada savo 
nėštumą, bet kuriuo būdu ir dėl 
bet kurios priežasties. Valstijos 
interesai atsiranda tada, kada 
gemalas turi šansą pradėti gy
venimą išėjęs iš motinos kūno, 
kas įvyksta apie 10 savaitę prieš 
gimdymą.

Kardinolas Cooke ir kardino
las Krol, Amerikos vyskupų 
čonferencijos pirmininkas, 
griežtais žodžiais pasmerkė Auk
ščiausio Teismo sprendimą, ku
ris esąs neapsakoma tragedija 
Amerikai ir jos civilizuotai ben
druomenei. Septyni vyrai nuta
rė, kas turi mirti ir kas turi gy
venti. Tai vaiduokliška netei
sybė tūkstančiams dar negimu
sių vaikų. Joks teismas šalyje 
neturįs galios iš blogio padaryti 
gėrį. Abu kardinolai pareiškė 
viltį, kad amerikiečiai nesileis 
klaidinami ir laikysis moralės 
dėsnių ir Dievo įstatymų.

ST. LOUIS. — Mokytojams 
pradėjus streikuoti, St. Ixiuis 
mokykloms padaryta 7.000 dol. 
nuostolių. Be priežiūros likę vai
kai sulaužė baldus, išdaužė lan-
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VĖLIAUSIOS ŽINIOS
* ♦

♦ Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Waldheim kal
bėjo apie mirusį prezidentą L 
Johnsoną. kuris paskyręs savo 
gyvenimą, energiją ir drąsą įs
teigimui teisingos bendruome
nės.

♦ Vienoje Islandijos saloje — 
Heymaey pradėjo veikti ugnia- 
kalnis, neveikęs jau nuo 864 me
tų, kada salą pirmą kartą atrado 
vikingai. Apie 7.000 gyventojų 
evakuoti iš salos laivais ir heli
kopteriais.

♦ Čikagos nuosavybių mokes
čiai šiais metais bus pakelti, ta
čiau nedaug — 3.4%.

♦ Pasaulio sunkaus svorio 
bokso čempionas Joe Frazier 
pirmadienį buvo užtikrintai su
muštas per 4 minutes. 35 sek. 
naujo čempiono George Fore
man, kuris 1968 m. Olimpiado
je laimėjo aukso medalį. Pro
fesiniame bokse Formanas lai
mėjo visus 38 susitikimus.

♦ Graikija pasirašė sutartį su 
Sovietų Sąjunga, kuri gavo lei
dimą keleiviniams lėktuvams nu
sileisti tėnų aerodrome. Sovietų 
lėktuvai, skrisdami į Afrikos ša
lis, nusileis Atėnuose du kart 
per savaitę.

♦ Nigerijos aviacijos nelaimė
je tikrai žuvo 180 žmonių, o 22 
liko gyvi. Jordano keleivinis 
lėktuvas, skridęs su musulmonų 
piligrimais iš Mekos, migloje ne
pataikė ant nusileidimo tako ir 
suskilęs užsidegė.

Žamės ūkio sokrotorius Earl Būti 
pareiike roport»riam», kad įit pria- 
iin«i» kongreso bandymams panai
kinti vyriausybės vykdomus ūkinin
ku paramos programų apkarpymus.

gus, o vieną mokyklą net bandė 
padegti.

Pirmadienį Atstovų Rūmų de
mokratai nubalsavo pakeisti 
senjoriškumo sistemą ir komi
tetų pirmininkus rinkti balsa
vimu partijas kaukuse. Tas pa
gyvins kongreso darbus.

Kongreso narė Martha Grif
fiths iš Michigano apeliavo į na
rius nekeisti įsisenėjusios siste
mos, nes, jos žodžiais, komitetų 
pirmininkais niekad nebebus 
moterys, žydai ar negrai, nes jie 
visada sudarys kongrese mažu
mą- Jiems kelias atidarytas tik 
senoje senjoriškumo sistemoje.

Kongreso demokratai, kurių 
daugumas priklauso reformos 
demokratų grupei, laimėjo ir sis
tema buvo modifikuota.

Draugiški senų 
priešų santykiai

PARYŽIUS. — V. Vokietijos 
ir Prancūzijos valstybių vadai 
susitinka kas šeši mėnesiai pa
sitarti rūpimais klausimais. Pir- 
inadTetiio susitikimas Paryžiuje 
buvo ypatingai svarbus ir iš
kilmingas. nes buvo paminėta 
10 metų sukaktis nuo sutarties, 
kuri užbaigė šimtmečius užtru
kusį Prancūzijos ir Vokietijos 
nedraugiškumą ir įvedė naują 
erą abiejų tautų santykiuose.

Sutartis, kuri pradėjo ir pus
metinius susitikimus, buvo pa
sirašyta prezidento de Gaulle ir 
kanclerio Adenaurio Elizėjaus 
Rūmuose 1963 m. sausio 22 d. 
Tuo metu de Gaulle svajojo apie 
Amerikos įtakos Europoje su
mažinimą.

Pirmadienio susitikimas bu
vo rodomas televizijoje. Dalyva
vo visi abiejų valstybių minis
terial. kalbėdamiesi tarpusavyje 
angliškai. Kancleris Rrandtas 
vėliau padėjo vainiką prie 
Triumfo arkos Nežinomojo Ka
reivio kapd, nors tas kareivis 
žuvo nuo vokiečio kulkos.

Oficialus šaltiniai paskelbė, 
kad tarp Prancūzijos ir V. Vo
kietijos nėra , jokių nuomonių 
skirtumų. '

Prezidentas Nixonas paskelbė 
30 dienų gedulą buvusiam pre
zidentui, mirusiam 27 dienos po 
prezidento Trumano mirties. 
Pirmą kartą nuo 1933 metų 
Amerika nebeturi nė vieno gy
vo buvusio prezidento. Jo mir
tis tuoj po Trumano mirties nė
ra naujas dalykas. Du buvusieji 
prezidentai Adams ir Jefferson 
abu mirė tą pačią dieną — 1826 
m. liepos 4 d.

Prezidentas Johnsonas buvo 
36-tas Amerikos prezidentas, 
paveldėjęs tas pareigas, kai Dal
ias mieste buvo nušautas prezi
dentas Kennedy. Būdamas se
nato daugumos vadu Johnsonas 
kasdien dirbdavo po 18 valandų 
ir 1955 liepos mėn. turėjo pirmą 
stiprią širdies ataką. Po to dak
tarai jam uždraudė surūkyti tris 
pakelius cigarečių per dieną, įsa
kė numestį svorį iš 220 iki 180 
svarų ir įsakė nedirbti daugiau 
kaip 14 vai. per dieną. Pernai 
jis vėl kelis kart turėjo mažes
nes širdies atakas.

Padėjo Kennedžiui
Prezidentiniam kandidatui 

John Kennedy pasirinkus Jolin- 
soną savo partneriu rinkimuose. 
Johnsonas daug važinėjo rinki
mų kampanijoje. Tuose rinki
muose demokratai nugalėjo Ni- 
xono-Lodge kandidatūrą labai 
mažu skirtumu. Iš 69 milijonų 
balsų Kennedy-Johnsonas lai
mėjo tik 113,000 balsais. Pats 
Kennedy sakė, kad laimėta tik 
dėka Johnsono, nes jis patrau
kė daug balsų pietinėse vals
tijose ir padėjo laimėti Texas 
valstiją. Elektorių taryboje de
mokratai gavo 303 prieš respu
blikonų 219 balsų.

Būdamas viceprezidentu L. 
Johnsonas aplankė 33 valstybes 
ir Vakarų Berlyną. Jis vadova
vo erdvės tyrinėjimų programai 
ir prižiūrėjo, kad įmonėse, ku
rios daro biznį su federaline val
džia, nebūtų rasinės diskrimina
cijos.

Gynė negrų teises
Tapęs prezidentu Johnsonas 

turėjo sau palankų, demokratų 
vadovaujamą kongresą ir prave
dė daug įstatymų. Pats prezi
dentas 89-tą kongresą pavadino 
“pasakišku”. Jis pasirašė 80 
naujus įstatymus, jų taqie ne
mokamą gydymą seneliams, va
dinamą Medicare. Jis pasirašė 
negrų balsavimo teisių įstaty
mą, jis davė didesnes federali
nės valdžios pašalpos mokyklom, 
universitetų studentams, mies
tų atstatymui, nuomų subsidi
joms. Jis pravedė imigracijos 
įstatymo reformas.

Prezidentas Johnsonas daug 
padėjo negrams. Jis paskyrė 
Robert Weaver butu ir miestų 
išvystymo sekretorium’. Jis pa
skyrė pirmą negrą j Aukščiau
siąjį Teismą Thurgood Marshall. 
Svarbiausias negrų laimėjimas 
buvo 1965 metų Balsavimo tei
sių įstatymas.

Negrai jam atsilygino riaušė
mis ir neramumais- Vos savai
tei praėjus po Voting Rights 
Act pasirašymo Los Angeles ki
lo Watts rajono riaušės, kurios 
vėliau palietė Newarka, Detroi
tą, Čikagą ir kitus miestus.

Daug Johnsonui pakenkė Viet
namo karas, kurio negalėdamas 
užbaigti ir bijodamas laimėti, 
jis nebekandidatavo antram ter
minui. Dr. Eric Goldman iš 
Princetono universiteto savo 
knygoje “The Tragedy of Lyn
don Johnson” rašė, kad Johnso
nas galėjo laimėti balsus, suge
bėjo pravesti įstatymus, pajudin
ti kalnus, tačiau kažkodėl jis 
nesugebėjo laimėti žmonių pa
garbos, meilės ir prisirišimo. 
Jis stovėjo tragiškai vienas, ga
bus prezidentas, kuris buvo ne 
tas vyras, ne toje vietoje, ne tuo 
laiku ir ne tose aplinkybėse.

Bijo musulmonų 
civilinio karo

WASHINGTONAS. — Įvairių 
Amerikos miestų policija susi
rūpino dėl galimo karo tarp 
įvairių Amerikos negrų musul
monų grupių. Washingtone bu
vo išžudyta grupė Hanafi sek
tos musulmonų, neaplenkiant ir 
vaikų, kurių vienas buvo vos 9 
dienų amžiaus. Tos sektos va
das Hamass Abdul Kbaaljs šau
kia visas musulmonų grupes, 
prašydamas paramos šventame 
kare prieš Juoduosius Musulmo
nus, kurių centras yra Čikago
je ir kurių vadas — Elijah Mu
hammad.

New Yorko policija galvoja, 
kad penki negrai, kurie puolė 
sporto reikmenų parduotuvę 
Brooklyne. planavo išplėšti tos 
parduotuvės ginklus ir amunici
ją. besiruošdami karui prieš ki
tas musulmonų grupes.

Garsus Milwaukee krepšinin
kas Jabbar. priklausąs Hanafi 
sektai, saugumo sumetimai ne
lošė kelių rungtynių ir praneša
ma, kad jis nedalyvaus “žvaigž
džių” komandos rungtynėse. Bi
joma, kad kitu sektų musulmo
nai negrai gali jį nušauti.

STOKHOLMAS. — Naujas 
Švedijos ambasadorius Ameri
koje Yngve Moeller turėjo atvyk
ti į Washingtona. tačiau santy
kiams atšalus, pasiliko Švedi
joje. Čia jis gatvėje paslydo ant 
ledo ir susilaužė kelis šonkau
lius.

NAIROBI. Pasaulio Svei
katos Organizacija skelbia, kad 
daugelyje Afrikos valstybių siau
čia choleros epidemija. Kai ku
rios šalys varžosi apie epidemi
ją pranešti, tačiau per praėju
sius dvejis metus Afrikoje nuo 
choleros mirė 20,000 žmonių.

ATĖNAI. — Alexander Ona- 
ssis. 24 metų milijonieriaus Ari
stotle Onassis sūnus, sunkiai su
sižeidė lėktuvo katastrofoj. Dak
tarai iš Anglijos ir Amerikos iš
kviesti gelbėti Onassio sūnaus.



Rinktinis LYRIC OPEROS cho
ras Bilietai po $8, $7, $6, $4, 
$) ..unarai A'aznelių prekybo

je 2>01 West 71st Street, Chi- 
ca To, arba paštu Chicago Opera 
C.. 7121 South Talnuu, Ave
nue. Chicago, Illinois 60629.

LA BOHEME PUCCINI OPE11A lietuvių kalboje su pilnu 
simfoniniu orkestru įvyksta 

VASARIO 3, 4 ir 11 DIENOMIS

MARIA AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS AUDITORIJOJE
Diriguoja Lyric Operos dirigentas Giulio Favario. Režisuoja Živilė NUMGAUDAITE

Visi prašomi iš anksto 

įsigyti bilietus į lietuvių 
statomą G. Puccini 

Operą.

SKAUTIJA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN.BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St, Chicago, Ill. 60629
X i .ETAI ' NR. 4 ( 398)

Kekv’encis metais mus lydi

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO DŽIAUGSMAS
Jūrą skautų ir skaučių sueigoje keturios sesės 

pasakojo apie Baltijos jūros reikšmę Lietuvai
Chicagos Nerijos tunto jūrų skautės ir Lituanicos tunto 

jūrų skautai sausio 2'1 d. bendroje iškilmingoje sueigoje paminėjo 
Klaipėdos krašto atvadavimo ąukaktį. Sueiga įvyko 10 vai. ryto 
Jaunimo Centro mažojoje salėje. Be brolių ir sesių, sueigoje da
lyvavo visų keturių Chicagos skaučių-tų tuntų tuntininkai, Vi
durio Rajono vadeivė ps. Ir. Kerelienė, vadeiva v. s. A. Karaliū
nas, v. s. V. Talat-Kedpša, j. v. s. Br. Juodelis, jūrų skautų-čių 
vadovės-vai, tėveliai ir svečiui.

Trumpų įspūdingą sveikini
mo žodį tarė Vidur o rajono va
deivė ps. Ir Kerelienė. Iškilmin
goji sueigos dalis buvo baigta 
vėliavos išnešimu.

Vyko nuohJkingas lauželis, 
kuriam vadovavo sesė Milda 
Kupcikevičiūtė ir brolis Aloyzas 
Pakalniškis. Linksmi pasirody
mai ir dainos džiugino visus. Ge
ra buvo pasivaišinti ir Nerijos 
tunto vadijos narių, vadovauja
mų sesės Marytės Kupcikevičie- 
nės, suruošta kavute.

Sueiga baigta bendrame rate 
giedant “Lietuva brangi” ir 
“Ateina naktis”. Koresp.

IKLIMPŪSIOS 
NETIKĖTAME 
SNIEGE,

vilkiko ištrauktos, 
suspėjo įžodžiui

Prieš ketverius metus 
atsiradusi tradicija

Prieš ketverius metus Lemon-

Iš JŪRŲ BUDŽIŲ ALBUMO 
Chicago* jūrų budžiu Prez. Smetonos įgulos senjoru grupele aptarta Kaziuko Mugę.

skautų'šventė įvyks sekmadienį, 
sausio 28 d.

Visi Lituanicos tunto vilkiu- 
gai ir bebnukai (su ypatingai 
tvarkingomis uniformomis) ren
kasi 10 vai. ryto Šv. Mergelės 
Marijos Gimimo lietuvių para
pijos mokyklos sporto salėje, 
6820 S. Washtenaw Ave. šv. Mi- 
parapijoe bažnyčioje. Įžodžiai 
ir laužas 11:30 vai. sporto salėje.

Tėveliai ir skautai prašom* 
pakviesti savo draugus atsilan
kyti į šią šventę. Ten pat bus 
galima įregistruoti dar neskau- 
taujančius berniukus į vilkiu
kus.

★ Ar įsirašei į slidinėjimo iš
vyką? Ųituanicos tunto skau
tų vyčių Čiurlionio būrelis va
sario 3 d. ruošia slidinėjimo iš
vykų į Alpine Valley. Visų tun-

IR STOVYKLINES ĮRANGOS PRIMENA KLAIPĖDĄ
Jury skautai Penktoje Tautinėje stovykloje prie Klaipėdos švyturio (Rako miške).

Br. Juodelio nuotr.

Sueiga pradėta vienetų įzy- 
giavimu ir rikiuote. Darnus žy
giavimas. drausminga rikiuotė 
ir aiškūs vienetų raportai suei
gos komendantui svečiams ir 
tėveliams teikė malonų įspūdį.

Pasigėrėtinai savo pareigas 
atliko jaunieji sueigos vado
vai — komendantas vyr. 
valt. Edmundas Leipus ir 
Nerijos tunto adjutante ps.

Živilė Karaliūnaitė.

Sueigos komendanto raportą 
priėmus rajono vadeivoms, įne
šama Nerijos tunto vėliava ir 
sugiedami JAV ir Lietuvos him
nai. Sueigą atidaryti pakvies
tas Klaipėdos atvadavimo kovų 
dalyvis v. s. Vaclovas Tallat- 
Kelpša. Keturios Juodkrantės 
Laivo sesės trumpai nusakė Klai
pėdos svarbą Lietuvai. Perskai
tyti I_S Seserijos Vyriausios

Skautininkės v. s. Lilės Milukie- 
nės ir Nerijos tunto Ventės, 
Juodkrantės, Minijos ir Nidos 
laivų Įsakymai.

šešios jaunos sesytės — Dia
na Buinevičiūtė. Jūratė ir 
Audronė Avižienytės, Ne
ringos Tumosaitė, Rubija 
Petraitytė ir Linda ševsky- 
tė davė ūdryčių Įžodį, kurį 
vedė Ventės laivo vadovės 
Rasa Jovarauskaitė ir Rasa

. Domarkaitė.

Skautininkių-kų ratelyje įžo
di davė į ps. pakeltoji Nerijos 
tunto adjutante g. vyr. valt. Ži
vilė Karaliūnaitė. Įžodį vedė v. 
s. V. Tallat Kelpša, kaklaraiš
čiui užrišti buvo pakviesta bu
vusi tuntininkė ps. A. Jovaraus- 
kienė. su kuria Živilė trejus me
lus artimai dirbo tunte ir sto
vyklose.

; te (Chicagos priemiesty) įvyko 
pirmasis Nerijos tunto, tada dar 
Nidos laivo, jūrų skaučių įžo- 

, dis, kurį davė arti trisdešimt 
j jaunų sesių. Daugumas jų šiuo 
; metu yra veiklios vadovės, o kai 
[kurios jau pasipuošusios ir gin- 
tarių kaklaraiščiais. Prisime
nant tunto pradžią ir artą gražią 

i tunto šventę, kasmet Kalėdų iš
vakarėmis Įvyksta naujųjų Ne
rijos tunto jūrų skaučių įžodis- 
Prasminga tradicija.

Kaip kaklaraiščiai pakliūva 
į ledo eketę

i
Ir prieš šias Kalėdų šventes 

šiam įvykiui kruopščiai ruošta
si: mokytasi, laikyti egzaminai, 
nekantriai laukta Įžodžio die
nos. Pagaliau, šaltą gruodžio 
22 d. vakarą slidžiomis Chica
gos gatvėmis Jaunimo Cent ra n 
skubėjo Juodkrantės laivo sesės

ir vadovės. Čia visus pasitiko 
energingosios laivo vadė Milda 
ir šviesiaplaukė laivūnė Dalia. 
Netrukus vilkstinė automobi
lių pajudėjo Lemonto link. Sma
gu skrieti greitkeliu, ypač kai 
prieš akis jaudinantis įvykis. Po 
neilgai trukusios kelionės, auto 
mašinos rikiavosi svetingos lai
vo globėjos ps. A. Jovarauskie- 
nės kieme, o linksmai klegėda
mos sesės sugužėjo Į šiltus, ka
lėdiškai išpuoštus namus. Bet 
netrukus visų gerą nuotaiką pri
slėgė rūpestis — kažkodėl dar 
trūko dviejų įžodį duodančių 
sesių ir dviejų vadovių.

Praslinkus neramaus laukimo 
valandai, nutarta vykti įžodžio 
vieton. Automobilių vilkstinė 
pajudėjo Palos Parko miškų 
link. Atvykus, dar palaukta 
trūkstančių, nesulaukiant, nu- 
tarta vykdyti iškilmes. Po pras
mingų apeigų žiemos užmigdy
tame miške, degaačiom ’žvaku
tėm nešinos, sesės girgždančiu 
sniegu keliavo prie ežerėlio. Įžo
dis. Užrišami kaklaraiščiai, ku
rių galai pro iškirstą eketę lede 
su vilgomi šaltame ežero van
denyje.

VEIDAI 
IR

DARBAI
★ Amerikos Raudonasis Kry

žius ir šiemet organizuoja sep
tynių savaičių Pirmosios Pagal
bos kursus. Kursai vyks šiose 
vietovėse: Five Holy Martyrs 
Church, Bungalow Hall, 4327 
S. Richmond. Kursai vyks pir
madieniais. Pradžia vasario 5 
d. Ford City Shopping Center, 
Peacock Alley, North room. 
Pradžia — ketvirtadienis, vasa
rio 8 d. Gage Park Fieldhouse 
— pradžia pirmadienį, vasario 
5 d. St. Daniels Parish Hall, 5330 
S. Nashville. Pradžia pirmadie
nį, vasario 5 d. Valentine Boys 
Club, 3400 S. Emeral, pradžia 
trečiadienį, vasario 7 d.

Kursai vysk 7 savaites, nuo 7 
iki 9 vai. vak. Paskutines dvi 
savaites kursai bus pusvalandžiu 
ilgesni. Kursai yra nemokami, 
juos praves Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus instruktoriai. Kur
sų vadovėlis ir reikmenys kai
nuos po $1.35 asmeniui. Visi 
skautai sėkmingai baigę kursus 
įgys “Red Cross Junior First

lius. Pradžia 7:30 vai. vakaro- 
Kviečiami visų tuntų sesės ir 
broliai, valovės-vai ir tėvai. Vi
sus linksmins Tauro ragas, dai- 

| nuojančios sesės ir Ąžuolo Stel
moko orkestras.

★ Papasakos apie naująjį 
amerikiečių skautavimą. Sausio 
28 d., 3 vai. p. p., Jaunimo Cen
tre yra šaukiamas Chicagos 
Skautininkų-kių Ramovės suei
ga. Pašnekesį ves fil. s. K. Je- 
čius ir fil. s. A. Paužuolis. Te
ma: “Nauja linkmė amerikie
čių skautavime”. Visos skauti
ninkės ir skautininkai kviečia
mi dalyvauti.

ir Į savą šventę vilkiukų lau
kiame su labai tvarkingomis 
uniformomis. Chicagos Litua
nicos tunto metinė jaunesniųjų

tų sesės ir Lituanicos tunto bro
liai maloniai kviečiami dalyvau
ti. Informacijai ir degistracijai 
telefonuokite R. Strikui, 423- 
9849 arba V. Rupinskui, GR 6- 
2687.

KAZIO BINKIO LIRIKA
K. Binkį recenzuodamas Jak

štas pastebėjo, kad gamtą gebė
jo giliai, tikrai poetiškai jausti, 
o apie lyriškąsias poemėles sa
ko: “Tokių gražių idilijų, kaip 
Gėlės iš šieno. Dukružėlė ir Per
siskyrimo daina, reta rasti net 
ir mus pralenkusių tautu litera
tūrose”.

SKAITYK ’ LEMAS*• -

JOS TEIaia ŠER1AUEIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUIi . .ss •
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, ' 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė

Tai buvo vasary, Rako ai oi ne. Žygis stovykloje.
V. Vijeik.o nuotr.

Po įžodžio
— vėlybųjų įžodis

Iškilmėms baigiantis, uždu
susius nuo bėgimo atskubėjo pa
sivėlavusios sesės Bilitavičiūtė, 
Gasnerytė ir vadovės — tunti
ninkė Regienė ir skautininke 
Gasnerienė- Jų būta pakelyje 
Įstrigusių sniege, ir tik po dide
lių pastangų. {Milicininko ir vil
kiko pagalba, iš pusnyno už
versto griovio išsikapstyta. Ir vėl 
išsirikiuojama. Pavėlavusios se
sytės susijaudinusios taria įžo
džio žodžius, bučiuoja vėliavų, 
laimingos, kad dar suspėjo...

Nors kelionė ilga, 
niekas nenori skirstytis

Vėl susirenkama sesės Jova
rą uskienės namuose. Čia įvyk
sta Juodkrantės laivo kalėdinė 
sueiga. ĮžcmIĮ davusios sveikina
mos, aĮMiovanojamos gėlėmis, 
saldainiais. Sesės, vadovės ir tė
veliai vaišinasi, o po to susiren
ka smagiam lauželiui. laibai 
jauku sesių ratelyje, džiugu.
kad eilės pasipildo naujomis na
rėmis. Ir kai vadovė Milda pa
kviečia visas sugiedoti “Lietu
va brangi” ir “Ateina naktis”, 
daugelyje veidelių žymu nusi
vylimas — taip norėtųsi ilgiau 
pasidžiaugti, palu ndrauti.

Nuskubėjus paskutiniams va
karinės dainos akordams, reiš
kiami šventiniai linkėjimai ir 
skirstomas! į namus. žuvėdra

HELP STRENGTHEN 
"AMERICA S PEACE ‘’OWE® 
BUY U.S. SAVINGS BONOS

Aid Certificate” Kursantai 14 
m. amžiaus ir vyresni — įgys 
“Standard First Aid Certificate”.

Kursantai priimami nuo 11 m. 
amžiaus (privalo būti ne že
miau kaip šeštame pradžios mo
kyklos skyriuje). Visos grupės 
turi būti vadovaujamos suau
gusio asmens.

Visos Chicagos skautės ' ir 
skautai raginami pagal galimy
bę šiuos kursus lankyti. Dėl in
formacijos ir registracijos tele- 
fonuokite s. Juozui Liubinskui, 
RE 5-3397.

★ Nesivėiuokime į drauginin
kų seminarą. Primenama bro
liams ir sesėms draugininkams- 
kėms, kurie dalyvauja Lituani
cos tunto vedamame drauginin- 
kų-kių seminare, kad kita semi
naro sesija įvyks sekmadienį, 
sausio 28 d., 7 vak vak. Jaunimo 
Centre. Nevėluojame.

★ Du orkestrai ir dainuojan
čios sesės linksmins šokių vaka
re. Vasario 10 d.. Jaunimo Cen
tre įvyks Aušros Vartų tunto ba

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgu mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

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

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Sinum- 
kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

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

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

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

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

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

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotu vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6M68
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A. VILAINIS

Po Brighton Parką paklydinėjus
(Tęsinys)

ONOS IR BALIO MULIOLIŲ 
ROCKWELL KLUBAS 
(3957 So. Rockwell St.)

Nesuklysiu pasakęs, kad 
Ona ir Balys Mulioliai buvo pa
tys pirmieji iš naujųjų ateivių 
Brighton Parke atidarę užeigą, 
pavadintą Rockwell klubu. 
Užeiga yra nuosavuose dviejų 
aukštų dideliuose mūro na
muose. Kad jiems tas biznis 
labai gerai sekasi, galima spė
ti iš to, kad juodu yra įsigiję ir 
daugiau nuosavybių tame pa
čiame Brighton Parke, lietu
vių apgyventoje apylinkėje.

Lietuvoje jis, prieš bolševi
kams okupuojant Lietuvą, -tar
navo pasienio policijoje. Tuo 
metu jis ir vedė.

Balys Muliolis, bolševikams 
okupavus Lietuvą, papuolė į 
medžiojamųjų asmenų sąra
šus. Bet jis sugebėjo iš visų si
tuacijų laimingai išsisukti. Taip 
jis išsislapstęs pirmos bolševi
kų okupacijos metu jiems an- 
trukart užplūstant Lietuvą, 
spėjo laiku pasprukti į vaka
rus ir po kelių metų stovykli
nio gyvenimo laimingai pa
siekti Dėdės Šamo žemės kran
tus ir čia kaip matome, jis 
sugebėjo, nė penkmečiui ne
praslinkus, įsikibti į prekybos 
biznį.

Ona ir Balys Mulioliai išauk
lėjo lietuviškoje dvasioje bei 
išmokslino ir savo atžalyną, 
vyresnysis turėjo gražų balsą, 
aktyviai pasireiškė mūsų kul
tūriniame gyvenime, net ir sa
vo profesinį darbą suderinda
mas su kultūrinėmis meno ap-, 
raiškomis. Deja, nelemtoji 
mirtis pačiame žydėjime išplė
šė jį iš gyvųjų tarpo, palikda
ma skaudų liūdesį šeimai, tė
vams ir visiems, kurie turėjo 
progos jį pažinti. Kitas jaunes
nysis sūnus Vic. Muliolis, bai
gęs aukštuosius mokslus, tar
nauja Sears Roebuck kompani
joje, užimdamas atsakingas 
pareigas.

Mulioliai yra dideli dainos 
meno mylėtojai, 
blogą balsą ir yra dainavusi 
chore. Balys ir Ona Mulioliai 
buvo patys pirmieji pionieriai 
mecenatai, prisidėję su šimti
ne, o paskui ir daugiau auko
dami mūsų lietuviškų operų 
pastatymams Čikagoje. Remia 
jie ir kitus mūsų kultūrinius 
reikalus.

Ona turi ne-

DAKTARE EMILY V. KRUKAS 
(4146 Archer Avė.)

Iš gausaus profesianalų bū
rio, turėjusių savo įstaigas 
Archer gatvėje labai mažai bė
ra ten išlikusių. Tik dr. Emily 
V. Krukas, vaiku ir moterų li
gų gera specialistė, atidariusi 
savo įstaigą 1939 metais, 4146 
Archer Avė., ją tebelaiko ir 
šiandien. Tai buvusių stambių 
prekybininkų, Progress baldų 
didžiulės krautuvės Archer ir j 
Halsted gatvėse, duktė. Jos tė
vas buvo ne tik stambus preky
bininkas, bet ir didelis patrio
tas ir lietuvių kultūros rėmė
jas. Jie buvo kultūbos reika
lams, spaudai bei radijo va
landoms paremti išleidę stam
bias sumas per savo netrumpą 
amžių . Savo gyveninio saulė
lydyje likvidavę šį stambų biz
nį, buvo išsikėlę į saulėtąją 
Floridą ir prieš šešetą ar sep
tynetą metų ten pasimirė.

Daktarė Emily V. Krukas, 
čia gimusi ir augusi lietuvaitė, 
pasekė savo tėvų patriotų pė
domis. Ji ne tik gražiai kalba 
ir skaito lietuviškai, bet prisi
deda prie mūsų kultūrinės 
veiklos, ją paremdama. Nere
tai dalyvauja mūsų kultūri- 
hiuose renginiuose. Ji mėgsta 
mūsų tautinius apdarus ir daž
nai tokiuose parengimuose pa
sirodo jais apsirengusi. Kartais 
nustebina ir amerikiečius, jie 
domisi tokiais spalvingais, 
jiems neįprastais drabužiais. 
Tokiomis progomis ji ne tik 
paaiškina apie mūsų tautinius 
senovinius rūbus, bet ir apie 
lietuvių etninę grupę ir jos at
sineštinę tautinę kultūrą. Ir 
dabar ji nešykščiai paremia 
mūsų tautinius ir labdaros rei
kalus. Ji daug yra parėmusi 
naujuosius ateivius jų įsikūri
mo metu ne tik pinigais, bet ir 
baldais, rūbais — ir tai ne vie
ną, o galima sakyti, geroką 
jų būrį. Yra dėjusi pastangų, 
kad ir kiti čia gimusieji lietu
viai daugiau domėtųsi tautine 
lietuvių kultūra. O kad dau
giau tokių tautiniai susipratu
sių lietuvių atsirastų iš čia gi
musiųjų tarpo.

(Bus daugiau)

M. ŠILEIKIS Chicagos Akvariumas (Akvarelė)

NYKŠTUKAI - PIGMĖJAI AFRIKOJE

Kai aš jį mačiau paskutinį 
sykį, jis man atrodė dar nesu- 
senęs, toks pat tiesus, tik gero
kai papilnėjęs. 
kinėjosi savo 
stambus, tarsi 
pilies menėje.
jau į jo gražius užeigos mūrus.

Jis žvaliai su- 
užeigoje, toks 

jis sukinėjosi 
Išėjęs pažiūrė-

“NAUJIENAS” SKAITO VISI 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO 
NALAI, DVASININKAI, VALS 
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IB GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

KANADOS NAUJIENOS
WINNIPEG, Man. — Per Ka-Į Svečias dar aplankė J. O. De- 

lėdas Winnipegą aplankė “Ne- mereckus, kur maloniai išsišne- 
priklausomos Lietuvos” laikraš- kėjo su jų dukra Verute Deme- 
čio administratorius F. P. Pauk- reckaite, kuri yra sunkiai susi- 
š t ai t is. Nors oficialiai jis atos
togavo pas savo sūnų, Kanados 
kariuomenės majorą, (R. V. 
Paukštaitį, kuris čia tarnauja 
Kanados kariuomenės armijoje, 
tačiau rado laiko pabendrauti ir 
su lietuviais bei aplankyti įvai
rias lietuviškas vietoves.

Kalėdų naktį, po Bernelių Mi
šių, kartu su savo sūnum ma
joru, vizitavo vietos lietuvių pa
rapijos kleb. kun. J. Bertašių, 
kur rado progą pabendrauti su 
nemaža grupe lietuvių, kurie bu
vo susirinkę pasveikinti savo 
kleboną. Čia jis susitiko ir nau
jai išrinktą KLB-nės Winnipego 
Apyl. v-bos sekretorę Genę Fe- 
darienę, kur jie rado bendrą kal
bą apie lietuvišką jaunimą bei 
jo įjungimą į bendrą lietuvišką 
veiklą- Majoras Paukštaitis au
gina tris jaunus “vyrus” kaip 
ąžuolus, o Evereto ir Genės Fe- 
darų vienas sūnus ir dukra jau 
lanko Manitobos Universitetą ir 
reiškiasi lietuviško jaunimo vei
kloje.

Kitą dieną F. P. Paukštaitis 
lankėsi* Lietuvių Klube, kurio 
p-kas .Viktoras Novogrockas 
svečią smulkiai su juo supažin
dino, išsikalbėjo apie klubo vei

klą ir dar svečią gražiai pavai
šino. Naujas p-kas užėmė nau
ją poziciją ir neblogai klubą per
tvarko. t

Po to, svečias buvo nuvežtas 
į buvusį Onos ir Juozo Demerec- 
kų bloką, kuriame yra įreng
tas “Hungarian Coktail Lounge. 
Jį nupirko ir įrengė Joseph Ca
sar ir Adlar Farkas, buvusios 
Slovėnijos respublikos piliečiai. 
Jie Demereckams sumokėjo 45 
tūkstančius dolerių. Jo savinin
kai yra labai draugiški lietu
viams; jie asmeniškai pavaiši
no ir svečią F. P. Paukštaitį su 
jo palydovais.

žeidusi nuo vandens sporto ir 
negali vaikščioti, čia svečias 
buvo maloniai priimtas bei pa
vaišintas.

Svečias dar aplankė buvusius 
iš Lietuvos savo kaimynus G. A. 
Kuncaičius, O. A. Nolius, VI. 
Stankevičių ir kit.

Majoras R. V. Paukštaitis yra 
numatytas vykti į Vietnamą 
priežiūros komisijon, jeigu sėk
mingai baigsis taikos derybos. 
Svečias apleido Winnipegą Nau
jų Metų išvakarėse.

— KLB-nės Krašto Tarybos 
narys Juozas Grabys su savo ma
myte ir Everestas Federas per 
Kalėdų šventes buvo automobi
liu išvykę į Chicago, iš kur lai
mingai sugrįžo. Ev. Fedaras 
tarnauja Pašto Valdyboje Win- 
nipege. •

— Lietuvos savanoris-kūrėjas 
Albertas Nolius atšventė savo 
72-jų metų amžiaus sukaktį. Jį 
pasveikinti buvo atvykę nema
žas skaičius lietuvių, gausiai ap
dovanojo dovanomis, pasidalino 
bendromis mintimis bei malo
niai praleido laiką besivaišinda- 
mi. K. Strikaitis

į Lietuvių klubą užkandžių. Pa
liko liūdintį sūnų Vytautą, 2 
brolius Lietuvoje ir žmoną Ve
roniką Rockforde, ir daug drau
gę-

Reiškiu giliausią užuojautą 
sūnui Vytautui, broliams ir žmo
nai Veronikai, o tau mielas ma
no drauge Jonai, ramiai ilsėkis 
Wilwood parke anž kalniuko po 
dviem lapuočiais klevais.

žvalgas

LOS ANGELES, CALIF.
Atgyja mirusios organizacijos

Keletą metų neveikusi Los An
geles lietuvių žurnalistų orga
nizacija, staiga išsirinko naują 
valdybą, numačiusi atlikti dide
lių darbų.

Virš metų nieko nedariusi Ma
žosios Lietuvos Bičiulių Drau
gija, surengė gražų Klaipėdos 
krašto atvadavimo 50 metų su
kakties minėjimą.

žada susirinkimą padaryti 
šauliai. Jų vadas gyvena už 100 
mylių, vasarą už tūkstančio my
lių nuo Los Angeles, todėl nė
ra kaip veikti. Artėjant vasario 
16 d. šventei, gali būti proga me
daliais apdovanoti šaulius.

S- Panyla

Tips On Lawn Beauty

Fall Feeding Is Essential For Green, Healthy Lawns
r Remember last spring when 
you finished, feeding your lawn 
and said, "Well, that's done for 
another year?”
l Tbe difference between a x 
green, healthy lawn and a dis
appointing, common yard may 
well depend on one extra step: 
fall feeding.

If you want to keep or devel
op a rich, thick carpet of green 
around your bouse, some at
tention to your lawn in tbe fall

RMZOMC-

4BUSB at ęnss deterioration.
Lawn experts point out that 

under?ceding is the major 
Ouse ot grass deterioration.

Most people feed their lawn 
In tbe spring. That's fine. But 
what they do not realize is that 
continued feeding is also es- 
■entiaL Fall feeding is impor
tant to tbe continuing develop
ment of a strong root system, 
fresh new blades and off-shoot

* The application of a nitrogen- 
rich fertilizer, such as Scotts 
Turf Builder, will provide the

The value of fall laws feeding is best illustrated by what hap
pens underground. Without feeding (left) the grass plant devel
ops only a limited number of tillers (side shoots) and rhizomes 
(underground stems), and root growth is minimal. The fertilized 
grass plant (right) thickens the lawn, stays green longer in the 
fall and greens up earlier in the spring, according to Scotts 
lawn specialists.
fertilizers have a low content 
of nitrogen and are cheaper to 
manufacture; neither of these 
characteristics is of greatest 
benefit to your lawn.

Other tips for your fall lawn 
consideration are seeding and 
weed control.

With the soil warm and the 
nights getting cooler, fall is 
the perfect time to seed a new 
lawn or thicken an established 
lawn. Select seed from a num
ber of blends to fit your spe
cific needs.

Weed control is especially ef
fective in the fan. You can put 
an end to the "established"

your last weed control applica
tion or survived summer mow
ings. A product like Scotts 
Turf Builder Plus 2 will allow 
you to weed and feed in one 
easy operation. However, if 
you are planning to seed this 
fall, Scotts experts recommend 
delaying weed control until 
next spring.

For additional tips and more 
specific details about any ot 
your fall lawn activities see a 
local Scotts retailer or contact 
O. M. Scott tc Sons. Marys
ville. Ohio 43040. A booklet of 
fall lawn tips is available, or 
call toll free, 800/543-1415 (to 
Ohio, dial 800/762-4014).

ROCKFORD, ILL
Mirtis pas mus sukinėjasi

Sena Rockfordo lietuvių pa
tarlė, jeigu vienas lietuvis mirė, 
tai dar mirs keli. Jonas Petrai
tis senas gyventojas švedų ligo
ninėje mirė sulaukęs 82 metus.

Gimė ir augo Lietuvoje, atvy
ko jaunas j šią laisvės šalį bū- 
dabas 19 metų, stiprus, išmoks
lintas aukštaitis nuo Smilgių. 
Gavo darbą Barber Colman au- 
dinyčių išdirbimų įmonėje. Ve
lionis Jonas parsikvietė savo 
mylimą Onutę iš Lietuvos ir su
kūrė šeimyninį gyvenimą, už
augino sūnų Vytautą, leido į 
mokslus. Sūnus Vytautas ga
bus vaikas, gavo akių daktaro 
diplomą. Kartu įsigijo ir gero 
smuikininko vardą. Tėvas Jo
nas irgi prasimušė geru maši
nistu ir kaip technikas įsigijo 
gerą vardą. Sudrumstė jo gy
venimą jo mylimos žmonos Onu
tės mirtis.

Sūnus Vytautas atidarė savo 
ofisą — biznį Chicagoje. Tėvas 
Jonas liko vienišas, nuobodžiar 
vo, pagaliau vedė našlę Veroni
ką Vileišis. Jonas išdirbęs Bar
ber Colman Co. 48 metus išėjo 
į pensiją. Buvo gražus, links
mas gyvenimas.

Jonas priklausė prie SLA 77 
cp. ir Rockfordo Lietuvių klubo, 
mėgo su draugais pakuziruoti. 
SLA 77 kuopoje Jonas ėjo pir
mininko ir Fin. sekretoriaus pa
reigas, buvo darbštus. Lietuvių 
dubui kuriantis paskolino, fi
nansiniai parėmė, šv. Petro ir 
’ovilo liet, parapijoje ėjo sekre

toriaus pareigas. Naujienų skai
tytojas nuo įsikūrimo. Laimėjo 
)irmą prizą Naujienų užrašymo 
konkurse. Dalyvaudavo lietu
vių subuvimuose, už tad laido
tuvių eiles sudarė apie 50 au
tomobilių. Visi buvo pakviesti

help your ' 
HEART FUNdV 

help your HEART

Centrinės Afrikos Respubli- džius ir prisideda prie sėjos ir 
kos plantacijų savininkai Ba- derliaus nuėmimo, 
gandau miesto apylinkėse 
ūkio darbams atlikti 
nykštukus. Vienas jų 
džiui, turi 22 nykštukus.
juos paveldėjo iš savo tėvo ir {plantatorius, turįs kavos ir kli
juos bei jų vaikus paliks savo kurūzų plantacijas Bagandau 
sūnui, kaip ir visą kitą nuo-'miesto apylinkėje.
savybę.

Tame 
prekybos 
ventoj ų 
daugiau panašus į gyvulių gy
venimą, nei į vergų gyvenimą. 
Nykštukai priskaitomi prie 
žmonių. Jie neturi nuosavy
bes, niekad nesiskundžia, ne
turi jokios ambicijos. Bagan
dau yra “geras krikščioniškas 
kaimas”, bet nieko gero nėra 
padaryta dėl apylinkėje gyve
nančių nykštukų, teigia vie
nas prancūzu kunigas jau tre
ji metai dirbąs toje apylinkė
je. /

“Vieną kartą aš pasiūliau 
savo afrikiečiams krikščionims 
pasimelsti už nykštukus, bet 
jie prapliupo juoku”, sako tas 
kunigas, pridurdamas: “Afri
kiečiai nykštukų neskaito žmo
nėmis”.

Bažnyčios problema yra, kad 
misionieriai ten negali kartu 
dirbti su afrikiečiais ir nykštu
kais, nes afrikiečiai tuojau pa
bėgtų. Todėl buvo pasiųstas 
atskiras misionierius, kad dirb
tų vien su nykštukais.

Centrinės Afrikos Respubli- į 
kos nykštukai priklauso Ba- ( 
bingų rasei, kuri randama 
miškų masyvų zonoje, siekian
čioje Kamerūną irS Zairą. Mi- i 
sionieriai, kurie toje srityje dir i 
ba, priskaito toje respubliko
je apytikriai 25 — 50.000 nykš
tukų.

Bagandau nykštukai yra tarp 
3 ir 4 pėdų aukštumo, jų oda 
yra kavinės spalvos ir švieses
nė, nei kitų tame rajone gyve
nančių afrikonų genčių. Jų 
bruožai yra negroidų — su 
plokščia nosimi, plačia kakta 
ir didelėmis akimis. Paprastai 
jie vaikšto nuogi, tik’keletu la- nykštukai statosi pastovius na- 
pų ir raiščių prisidengę.

Dauguma šitų mažų žmonių 
priklauso afrikonų plantato
riams. Jie dirba sunkius dar- marškinius ir sijonus, 
bus: valo krūmus , kerta me-

Mano nykštukai eina į nūš- 
laiko kus medžioti ir ten pasilieka 

pavyz-inuo trijų iki šešių mėnesių, bet 
Jis Į visada grįžta ”, sako vienus

ekvatorinių
mieste su 4.000 gy- 

nykštukų gyvenimas

Nykštukai yra geri darbinin- 
iniškų kai: klusnūs, atsidavę savi, 

ninkui ir niekad nerodo nepa
sitenkinimo.

“Aš dirbu todėl, kad ponas 
mums duoda druskos ir ciga
rečių”, giriasi vienas nykštu
kas pridėdamas, kad jis savo 
žmoną ir vaikus paliko miške. 
Jis moka dimbengų ir pigmėjų 
(nykštukų) kalbas, kurias 
plantacijų valdytojai supranta.

Klausti plantatorių, ar jų 
nykštukai eina į mokyklą, būtų 
tas pat, kaip paklausti ar jie 
eina į mėnulį.

Kitas plantatorius sako, kad 
nykštukai bijo saulės šviesos 
ir dėl to nenori savo šeimų iš 

’miškų atsikviesti.
Tūlas plantatorius valdo 14 

akrų dirbamos žemės Bagan- 
dau miškuose ir laiko nemažai 
nykštukų, bet niekam nesako 
jų skaičiaus. Plantatoriai bijo 
skelbti nykštukų skaičių, kad 
nebūtų apdėti mokesčiais.

Tie maži Jmogiukai gyvena 
mažose, apvaliose lūšnelėse 
padarytose iš šakų ir lapų ir 
guli ant medžio žievės gabalų. 
Kai juos perdaug apsėda vabz
džiai, jie tą lūšnelę apleidžia 
ir statosi kitą.

Jų maistas yra maniako šak
nys, bananai ir kiti ten randa
mi vaisaia bei sumedžioti ar 
pagauti žvėrys ar paukščiai. 
Bendrai imant jie kenčia nuo 
tuberkuliozės bei maliarijos ir 
miršta jauni.

Nors labai lėtai, pasikeiti
mų vėjai pradeda prasiskverb
ti ir į Centralinės Afrikos miš
kus. Keletas nykštukų yra pra
dėję įsikurti kaimeliuose pa
gal miškų kelius pasistatant 
namelius. Tie “civilizuoti”

melius -iš purvo ir pagalių, 
kaip jų kaimynai afrikiečiai. 
Jie pradėjo dėvėti drabužius —

Nykš-
(Pabaiga 5 psl.)

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMIS.

>

Q

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos priel 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė- 

pirmo*.

Taupymo Indilla!
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metai* Te L 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Belsti reikia vieningai
Šių metų sausio 19 dienos Darbininkas įžanginiame 

įdėjo du balsu: vieną iš Vatikano, o antrąjį iš Maskvos 
Iš Vatikano atėjęs balsas skaitomas laimėjimu, o iš Mas
kvos atėjęs balsas labai jau slegiantįs.

Darbininkas, kaip žinome, yra tėvų pranciškonų lie
tuviams leidžiamas organas. Savo laiku įvairios lietuvių 
katalikų grupės Amerikoje leido kelis lietuviškus laikraš
čius — Ameriką, Darbininką ir Lietuvių Žinias, — bet 
pranciškonai, likvidavę pirmąjį ir paskutinį, pasiėmę 
minėtų laikraščių adresus, jau kelintas metas leidžia tik 
Darbininką.

Lietuviams buvo daugiau naudos, kai tie laikraščiai 
buvo leidžiami pačių lietuvių, o ne tarptautinių ordinų. 
Lietuviai savo reikalus geriau suprato, negu tarptauti
nio ordino vadovybė. Net ir religinius lietuvių reikalus 
patys lietuviai geriau suprato, negu galingų ordinų gene
rolai ar pusgeneroliai. Tuos spaudos organus prirašo lie
tuviai, bet ir redaktorius tiems laikraščiams paernka nelie
tuviai. Chicagos lietuviai katalikai turėjo nepriklauso
mą katalikišką dienraštį. Jis gynė ne tik lietuvių katalikų, 
bet ir lietuvių tautos bei Lietuvos valstybės reikalus. 
Kiekvienas katalikas, turėjęs ką naujo ir naudingo pa
sakyti, galėjo tame dienraštyje savo mintis išdėstyti. 
Bet kai tas dienraštis pateko į marijonų rankas, tai dide
lei katalikų inteligentų daugumai jo puslapiai buvo už
daryti.

Iš Vatikano atėjusi žinia, skaitoma laimėjimu, lietė 
ukrainiečius ir gudus. Naujienų skaitytojai savo laiku 
buvo informuoti apie arkivyskupo kard. Slipyj vargus, 
kančias ir protestus. Kard. Slipyj pareiškimai buvo Nau
jienose. Bolševikai ilgus metus laikė kard. Slipyj kalėji
muose ir Sibire, o kai jam vis dėlto pavyko pasiekti lais
vąjį pasaulį, tai jo dienos buvo dar kartesnės. Jis aiškino 
Vatikano vadovybei, kad Ukrainos katalikams reikalinga 
pagalba, bet į jo prašymus mažai tekreiptas dėmesys. Jis 
pasijuto esąs naujos Vatikano diplomatijos auka. Jis pro
testavo ir sušaukė atskirą Ukrainos katalikų sinodą. Kard. 
Slipyj buvo įsakyta nutilti, bet jis vis dėlto beldė Vatika
no duris. Dabar atrodo, kad jo balsas vis dėlto buvo iš
klausytas. Dabartinis popiežius vienoje audiencijoje 
pasakęs:

“Ukrainiečiai ir gudai abieji yra didžiai reika
lingi ir turi viltį atgauti savo nepriklausomybę ir 
laisvę”. (Darbininkas, 1973 m. saus. 19 d., 3 psl.).

Ukrainos katalikai keliais atvejais prašė popiežių ir 
kitus aukštus Vatikano dignitorius padaryti panašius 
pareiškimus, bet Vatikano diplomatai visą laiką trukdė. 
Diplomatams atrodė, bet koks' šiuo atveju padarytas pa
reiškimas galėtų pakenkti “pradėtiems pasitarimams”. 
Ukrainiečiai katalikai protestavo, bet paties kard. balsas 
buvo nutildytas. Ar Vatikano diplomatams pavyko su
sitarti, tuo tarpu viešai nieko nepaskelbta. Bet dabarti
nis popiežius, pristatydamas gudą arkivysk. Steponą 
Kosisco, užmiršo diplomatinės tarnybos uždėtą draudi
mą, ir pareiškė, kad ne tik gudams, bet ir ukrainiečiams 
reikalinga laisvė ir nepriklausomybė.

Darbininko redaktorius čia pat skuba pastebėti, kad 
Federico Alessandrini, Vatikano spaudos šefas, pasis
kubino paaiškinti, kad popiežius tuos žodžius pasakęs 
“grynai religine prasme”, o ne politine, tačiau popiežiaus 
žodžiai ukrainiečius nustebino. Jų aukštas pareigūnas W. 
Teodorončiukas pastebėjo, kad popiežius pirmą kartą 
prašneko apie ukrainiečiams reikalingą nepriklausomy
bę ir laisvę. Teodorončiukas mano, kad popiežius atsakė 
į Maskvos naujai paruoštą išdaigą. Ukrainos katalikus 
Maskva priskyrus! prie Maskvos ortodoksų patriarchato, 
nors ji gerai žinojusi, kad ukrainiečiai yra katalikai, nuo 
ortodokso priklausyti negali. Dalykus žinantieji pripa-

Sovisty Aškabade du ekspedicijos dalyviai maudosi lauko "vonioje", o ištroškus kupranugaris kėsi
nasi išgerti jy vonios vandenį.

žįsta, kad popiežiaus pareiškimas liečia grynai religinius 
reikalus, bet Darbininko redaktorius šitaip minėtą po
piežiaus pareiškimą vertina:

“Nors ukrainiečiai, kurie Amerikoje turi 7 vys
kupus, negauna atskiro patriarchato (jie yra Va
tikano kongregacijos rytų bažnyčios žinioje), tačiau Įtojo pareigas, 
popiežiaus žodžiai jau yra dalinis laimėjimas. Vyks
ta pagal Evangelijos patarimą: belskite, ir bus ati
daryta”. (Ten pat).
Jeigu ukrainiečiai, ilgus metus prašę ir protestavę,

labiau, apie teisės mokslą tu
rėjau gana miglotą supratimą.

Netrukus gavau teisingtimo 
ministro įsakymą, kad nuo 1923 
m. sausio mėn. 1 d. skiriamas 
eiti Seinų apskr. teismo tardy-

Atvykęs į Lazdijus, labai nu
siminiau. Jokios tardytojo 
įstaigos Lazdijuose nebuvo. 
Kreipiausi į apyl. teisėją židžiū-

vis dėlto pasiekė kad ir dalinį laimėjimą, tai lietuviai 
turėtų taip pat pasekti jų pavyzdį. Lietuviai turi pa
naudoti visas priemones, kad atgautų prarastas teises. 
3rie Vatikano esantieji lietuvių tautos atstovai turi kelti 
ietuviams daromas skriaudas ir arogantiškų nemokšų 
kenkiantį darbą. Prie Vatikano esantieji turi žinoti, kad 
nuo okupanto nukentėjusi didelė lietuvių tautos dalis ne
nori bendradarbiauti su okupantu, nenori savo vaikų 
siųsti į komjaunimo stovyklas ir nenori, kad arogantai 
niekintų garbingus veikėjus ir bandytų primesti lietu
viams labai jau nelietuvišką ir net nekatalikišką politiką.

Jeigu ukrainiečiai belsdami Vatikano duris, laimėjo, 
tai lietuviai, sudėję didesnes aukas, turi teisę į didesnį 
popiežiaus dėmesį. Jis turi pasitikėti lietuviais, atitaisyti 
ordinų jiems padarytą skriaudą ir padėti lietuviams at
gauti laisvę ir nepriklausomybę. Lietuviai turi pramokti 
dirbti vieningai ir pakartotinai garsiau belsti lietuvių
tautos draugų duris.

ną, pas kurį, anot teismo pir
mininko paaiškinimų, turėjo 
būti tardytojo bylos. Teisėjas 
židžiūnas parodė man kampe 
esantį maišą ir pasakė:

— Tame maiše rasi visą sa
vo “kanceliariją”.

Buto nėra jokio ir patarė 
kreiptis į namų , drauge ir res
torano savininką Bergsoną, 
kurio name buvo visas apylin
kės teismas. Bergsonas man 
visgi sukombinavo mažą kam
bariuką, kuriame buvo gali
ma pastatyti lovą, mažą sta
liuką ir mano maišą^su bylom.

Išsikraustęs iš maišo savo 
“kanceliariją” radau keletą 
užvestų bylų, bet be jokios ei-
gos. Bylos lietė vien porą ark- 
liavagysčių, bei vieną kitą va-

SUNKI PRADŽIA
(PLUOŠTAS ATSIMINIMŲ)

1922 m. pabaigoje, atitarna
vęs Lietuvos kariuomenėje tre
jus metus, buvau paleistas at
sargom Iki tarnybos kariuo
menėje, lankiau gimnaziją. Ją 
baigiau tik 1920 m. Tada buvau 
pašauktas atlikti karinę prie
volę.

Išėjęs atsargon, neturėjau 
nei darbo, nei buvau įsigijęs 
kokią specialybę. Todėl ilgai 
negalvodamas, pasibeldžiau j

ir
ai

mo duris, tikėdamasis gauti 
darbo. Teismo pirmininkas p. 
Stankūnas, apklausinėjęs, ką 
dirbau būdamas kariuomenė
je. pagalvojęs pasakė, kad 
tuo metu visose įstaigose labai 
trūksta žmonių betkokiam dar
bui, ir todėl jis pristatysiąs 
mane Seinų apskr. teismo tar
dytojo pareigoms, Lazdijuose. 
Seinai buvo okupuoti lenkų. 
Tokiu teismo pirmininko spren
dimu buvau labai nustebintas,

gystę, naktį įsilaužiant į gyve- 
. namą jį namą.

Reikėjo pradėti darbą. Iš
sišaukęs nukentėjusius ir juos 
apklausęs, supratau, kad ma
no darbas be prasmės. Nuken
tėjusieji, kaip vienas tvirtina, 
kad vietiniai gyventojai savų 
neskriaudžia, bet tai daro at
vykę iš anapus demarkacijos 
linijos. Turiu paaiškinti, kad 
Vakarų sąjungininkų sudaly
tai karinei misijai sustabdžius 
karo veiksmus tarp lietuvių ir 
[Želigovskio kariuomenės buvo 
’pravesta demarkacijos linija,

Marijampolės Apygardos Teis- nes apie tardytojo darbą, tuo o prie jos nustatyta neutralinė

zona, kurion įžengti lietuvių 
ir lenkų kariuomenėms buvo 
uždrausta. Neutralinėn zonon 
galėjo įžengti tik milicija. Abi
pusiai neutralinės zonos turėjo 
budėti lietuvių ir lenkų karių 
sargybos..

Šios vakarų sąjungininkų 
priemonės santykių tarp Lie
tuvos ir Lenkijos neišlygino. 
Dėl Želigovskio sulaužytos 1920 
m. sudarytos su Lenkija taikos 
sutarties, Lietuva liko su Len
kija karo padėtyje iki 1939 m. 
kovo mėn. 18 d. kuomet Lenki
ja savo ultimatumu privertė 
Lietuvą užmegsti su ja diplo
matinius santykius.

Sąjungininkų karinės misi
jos nustatytoje neutralinėje 
zonoje, civilių asmenų^judėji
mas buvo nevaržomas. Per
žengti demarkacijos lininją irgi 
nesudarė jokios problemos. Iš 
gyvenančių lenkų pusėje lietu
vių galima buvo gauti išsamias 
žinias apie padarytus Lietuvos 
pusėje nusikaltimus iš atvyku
sių asmenų iš lenkų pusės. Pa- 
siaudodamas tokia padėtimi 
ryžausi išaiškinti nusikaltėlius, 
atvykstančius iš lenkų pusės ir 
iššaukti iš lenkų pusės ten gy
venančius lietuvius liudininkus.

Numatytiems liudininkams 
Šaukimus pasiunčiau per Laz
dijų miliciją. Mano didžiau
siam nustebimui, visi pašauk
tieji iš anaupus demarkacijos 
linijos lietuviai atvyko mano 
įstaigon. Apklausinėjami nu
pasakojo, kad visus nusikalti
mus Lietuvos pusėj vykdavo at
vykę iš anapus demarkacijos 
linijos lenkų partizanai.

Išeidami visi apklaustieji 
liudininkai beveik be išimties, 
palikdavo man raštelį, kad 
perduočiau karininkui, tvar

kančiam lietuvių kariuomenės 
sargybas prie neutralios zonos. 
Tuose rašteliuose buvo nuro
dytos visos lenkų kariuomenės 
sargybos, išdėstytos anapus 
neutralios zonos. Buvo išvar
dintas netgi lenkų karininkų 
pavardės ir jų laipsniai. Tie 
rašteliai pasiekdavo savo pa
skirtį

Gyvenant pirmas dienas 
Lazdijuose , mane nustebino 
laisvai vaikščiojantieji civiliai, 
ginkluoti kariškais šautuvais. 
Užklaustas bare esančio sar
gybų kuopos vadas kapt. Čen- 
kus paaiškino, kad tie ginkluo
ti civiliai yra lietuviai, gyve
nantieji neutralinėje zonoje 
šiapus demarkacijos linijos. 
Ginklai jiems duoti apsigyni
mui nuo lenkų partizanų, ku
rie, prasiveržę per demarka
cijos liniją, užpuldinėja ra
mius gyventojus.

Mes neregistruojam kas tuos 
šautuvus gauna, sako kapt. 
Čenkus, nes tai milicijos rei
kalas. Duodam Uek, kiek pra
šo bet vistiek visus pasklidu
sius gy ventojus apginkluoti ne
įmanoma. Raiti lenkų parti
zanai daugiau švaistosi nakti
mis ir sunku skubiai suburti 
didesnį skaičių gyventojų len
kų partizanams atremti. To
kiuose susidūrimuose yra au
kų kaip iš lietuvių taip ir iš 
partizanų pusės. Lenkų parti
zanai savo žuvusius paprastai 
paima su savim. Užpuolimai 
daromi vien plėšimo tikslu.

(Bus daugiau)

SKAITYK "NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA ^ERI/’JSIAS, 
*EISINGIALSIAS ŽINIAS

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)

PAVEIKĖ POŽĖLOS KALBA
Povilas greitai susipažino su šapnagių 

jaunimu. Jis buvo labiau išprusęs, negu 
Kruopių. Kalnelių, Menčių ir kitų vietovių 
jaunimas, šapnagiečiai buvo susirišę su 
latviais, atkakliai kovojusiais prieš caro 
valdžios atstovus. Jie turėjo ryšių su Šiau
liais. Panevėžiu. Kupiškiu ir dar tolimes
nėmis vietomis. Tais laikais Kupiškis buvo 
svarbus kovos prieš carą centras. Kupiš
kyje buvo keli jaunuoliai, o apylinkėse 
buvo didokas ūkininkų skaičius, kurie bu
vo pasiryžę rizikuoti, kad tiktai greičiau 
būtų išjudinti caro valdžios pamatai.

Vieną dieną šapnagius pasiekė žinia, 
kad į Viekšnius atvažiuos revoliucionie
rius. Niekas nežinojo jo vardo ir pavardės, 
niekas vardo net neklausė. Iš šapnagių. 
nuvažiavo į Viekšnius visas būrys jaunų 
vyrų. Povilui buvo pasiūlyta vykti į Viekš
nius it pasiklausyti, ką atvažiavęs revoliu
cionierius pasakys susirinkusiems.

Pasirodo, kad visą konferenciją orga
nizavo Viekšnių maištininkai socialdemo
kratai. Tai buvo sekmadienis. Visi skubė
jo į bažnyčią, o suvažiavęs jaunimas vyko į 
didelį kluoną. Ten atsirado jaunas, liek
nas, savimi pasitikįs jaunuolis. Aiškiai 

matėsi, kad jis buvo gerai informuotas 
apie caro valdžios kovos priemones prieš 
lietuvius maištininkus. Bet jis labai gerai 
žinojo ir apie rusų persekiojamus lietuvius. 
Jis papasakojo apie Dr. J. Vaineikio bylą, 
kovą su caro administracija ir gubernato
riaus nutarimą išsiųsti Vaineikį penkeriems 
metams į Sibirą. Daktaras buvo kaltina
mas ne tik maišto organizavimu, bet pa
ruošimu ir platinimu lietuviškos literatū
ros. Teisme buvo keli tos literatūros pa
vyzdžiai.

Susirinkusiems jaunuoliams labai gra
žia lietuvių kalba buvo papasakota visa 
Vaineikio bylos eiga ir josios reikšmė lie
tuviams. Jis taip pat papasakojo apie gy
venimą Smolenske, kur buvo siunčiami 
neramūs jaunuoliai. Jis pusantros valan
dos kalbą baigė raginimu ryžtis kovoti to
liau. Jis buvo įsitikinęs, kad lietuviai, lat
viai ir kitų tautų žmonės pajėgs atsikratyti 
caro valdžios. Jis patarė ruoštis savivaldai. 
Galvoti ir pasiruošti visiems savivaldos 
reikalams tvarkyti.

Vėliau paaiškėjo, kad tas jaunas vyras 
buvo studentas Vladas Požėla. Jis buvo 
susipažinęs su didele Žemaitijos dalimi. 
Jis ėjo, jojo ir važiavo iš vienos vietos į ki
tą. ragindamas vietos gyventojus organi
zuotai priešintis caro valdžios atstovams. 
Jis pabrėžė, kad lietuviai turi mokėti sa
varankiškai viską tvarkyti. Lietuviai yra 
geriau išlavinti negu rusai. Lietuviai palys 
galės Lietuvos reikalus tiksliau ir naudin
giau tvarkyti, negu kad ją tvarko caro at-

=======^—sssaee 
siųsti kyšininkai ir netikę valdininkai.

Požėlos kalba smarkiai paveikė Povilą. 
Į šapnagius jis jau grįžo visai kitoks vyras. 
Jis buvo pasiryžęs kovoti kartu su tais jau
nuoliais, kurie buvo pasiryžę nuversti ca
ro valdžią ir įvesti teisingesnę tvarką. Pats 
svarbiausias reikalas buvo — leisti pa
tiems lietuviams ir latviams tvarkyti Savo 
gyvenimo reikalus. Važiuodamas namo, 
Povilas jau pranešė šapnagiečiams, kad 
jis pilniausiai pritaria to jauho vyro Viekš
nių kluone pasakytoms mintinis, ir kad jis 
yra pasiryžęs kartu su šapnagiečiais ben
dradarbiauti

SUSIPAŽINO SU DVIEM BIRŽIŠKAIS
Ankstyvą rudenį šapnagių vyrai dar 

kartą važiavo į Viekšnius, šį kartą ten ne
buvo jokio didesnio susirinkimo, bet buvo 
platesnis pasikalbėjimas su Biržiškais.

Vasarą į Viekšnius buvd parvažiavę 
Biržiškai. Vienas, pats vyriausias, berods, 
jau buvo baigęs gimnaziją. Jis buvo iškal
bingiausias ir labiausiai tuo metu pasiry
žęs išsikalbėti su atvažiavusiais šapnagių 
jaunuoliais. Antras buvo dar gimnazistas, 
o trečiasis į pokalbius su atvykusiais šap- 
nagiečiais visai nesileido.

Du šapnagiečiai perėjo per Viekšnius, 
o kiti pralaukė pas Biržiškus. Buvo ramus 
rudens sekmadienis. Miestelyje buvo daug 
žmonių, bet niekas į atvažiavusius nekrei
pė reikalingo ypatingo dėmesio.

šapnagių vyrai gavo iš Biržiškų kelis 
egzempliorius Vilniuje leidžiamo vieno 

lietuviško žurnalo ir didoką pluoštą atsi
šaukimų. Lapeliai kvietė krašto gyvento
jus kovoti prieš caro valdžios atstovus. 
Kiti reikalavo laisvės pavergtai lietuvių 
tautai. Viename buvo kalbama apie reika
lą sušaukti lietuvių seimą, kuris galėtų 
kalbėti visų lietuvių vardu ir organizuotų 
kovą.

Susitikimas su Biržiškais, atsišaukimai 
ir pasikalbėjimo metu užgirstos naujos 
mintys veikė jauną Povilą. Jis jau aiškiai 
buvo nusiteikęs prieš caro valdžios atsto
vus. Ginklo jis neturėjo, bet jeigu būtų jį 
gavęs, tai jis būtų ėjęs kartu su kitais to 
meto kovotojais. Jam nerūpėjo degtinė, 
alus, bet jis ne vieną kartą pagalvojo, kas 
būtų galima padaryti, kad galėtų pakenk
ti caro valdžiai.

Vėliau jau nepriklausomos Lietuvos 
laikais, kai Mykolas Biržiška buvo atvažia
vęs į Ameriką ir apsistojęs Dieve Apveiz- 
dos klebonijoje, esančioje visai netoli 
Naujienų, jis kelis kartus pasikeitė su Po
vilu atsiminimais apie šio šimtmečio pra
džios įvykusias pažintis ir nuotaikas ne tik 
Viekšniuose, bet ir visoje Lietuvos šiaurė
je. Prof. Biržiška užeidavo pas Dr. Gri
gaitį. pasikalbėti apie Lietuvos reikalus, 
bet jis rasdavo laiko sustoti pusvalandžiui 
ir pas Pnvilą, kad galėtų prisiminti sehns 
Viekšnių laikus. Tue metu Povilas jau dir
bo Chicago* Lietuvių Draugijoje, o Biržiš
ka. eidamas pas Dr. Grigaitį, turėdavo pra
eiti pro atdaras Povilo kambario duris.

Povilas priminė profesoriui savo kelie- 

nę, kartu su šapnagiečiais, į Viekšnius ir 
jo įteiktus atsišaukimus, o Mykolas Biržiš
ka papasakojo, kokių įvairiausių sunku
mų jis turėjo Vilniuje leidžiamam žurna
lui redaguoti. Tada Vilniuje socialistai 
demokratai neturėjo pinigų. Pagaliau, 
Vilniuje nebuvo lietuviškų spaustuvių, o 
kurios buvo, — nenorėjo prasidėti so so
cialistų demokratų leidžiamais rašiniais.

Prisiminimus apie kelionę j Viekšnius jis 
tęsė ir su prof. Vaclovu Biržiška, kai pas
tarasis buvo atvykęs į Chicagą ir aplankė 
savo pažįstamus. Tuo metu Ghicagoje bu
vo spausdinami abu Vaclovo Biržiškos to
mai “Senųjų lietuviškųjų knygų istorijos". 
Vaclovas, Povilas ir dar vienas Šapnagių 
jaunuolis buvo išėjęs į .Viekšnius pasivaikš
čioti.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
.Hiso telef.: PROSPECT 88229 
Rezid. toteL: WAIbrook 5-5076

NYKŠTUKAI. . .

(Atkelta iš 3 psl.)

wo 7 iki 8 vat vak. Tree, uždaryta.

AKUŠIRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crswford 

Nodical Building). Tol. LU 54446 
Priima ligonius pagal misi tarimu 

■įei neauūiepias skambinti 3743012

’•Kf.: PRospoct 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63 nd STREET 

Vai.: kas drena Po pietų 1-3: vak. 7-8 
ūkiai antradieniais ir penktadieniais, 
freėiad. ir sekmai ofisas uždarytas. 

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

DK. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

tukų moterys mielai santykiau
ja su afrikonais, norėdamos 
sukurti maišytą rasę, tačiau ir 
į “civilizuotą” nykštuką, af- 
rikonai žiūri kaip į prastesnį 
būtybę.

“Mes negalime i ė pagalvoti, 
kad ir apsirengusius nykštukus 
leisti į bažnyčią, kadangi jie 
taip smarkiai dvokia”, pasakė 
vienas daržininkas.

Bernardas Mapkiapemon, 
kuklus Afrikos kavos auginto
jas, gyvena su nykštuke mote
rimi ir turi su ja dukterį,“ bet 
atsisako ją vesti. “Mano broliai 
priešingi”, sako jis. “Jie nori, 
kad aš vesčiau afrikietę mote
rį. Aš dabar taupau pinigus 
kraičiui. Afrikos moteris bran
gi nuo 80 iki 100 dolerių, bet i
nykštukų moteris nekainuoja laiškų, 
nieko. Net ir po vedybų aš pas 
save laikysiu nykštukę Marga-

ryti su tais mažais žmonėmis, 
kadangi ii viso jie nesidomi 
pinigais ir mėgsta geriau pasi
likti miške”, pasakė prancūzų 
kelionių biuro agentas.

860 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

PHYSICIAN ANG SURGEON 
2434 WEST 71st STREET 

Ofisas: HEmlock 45849 
Rand.; 388-2233

OFISO VALANDOS: 
rinnadiemais rr ketvirtad. 1—7 
antrai, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Raz^ Gt 8-0B7J

DR. W. EISm-BSNAS 
AKU6ERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kadzie Ava., WA 5-2670
V&i&odos susitarimą. Jei neat- 

sdaepia. skambinti Mi 38001.

vaL,

DR. NINA KRAIKEI- 
KR1AUCEUŪNA1TĖ 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Tolot WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

Vl-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso toU HE 4-1818 arba RE 7-9700
Razidonciįos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.

VALANDOS: Pirmai, antrad., ket
virtai ir praMnduriiii: nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo B iki 11 vai. ryto tik

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tol. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Ofise telef.: 778-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bondra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 s f St. 
Tai.: 925-8296

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

uždaryta.
R«. tol.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 3652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso foM.: HEmlock 4-2123 
Rttid. t«W.: Glbson 8-6195

Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8*6195

ORTHOPEOA5-PROTEZISTA$
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms

2850 Wart 63rd SL, Chicago, m. 60629

biznieriai kurie GARSINASI 
’NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJk

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
kokia

$730

$10.00

$2.00 
$2.00 
$5.50 
$3.00

$6.00
$6.00

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA MENA BUTINI KRIKSC10MUI

Neduok malonei ir tiesai tave pradingti: kabink jas aplink savo katelę 
ir rašyk jas savo širdyje- Sol- p- žod. 3:3

S. Michelsoaaa, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 287 p. 
įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — -------------

Dr. V. Sruogiene, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 
pu«l dabar tik ___________ _ , ............

“Susirūpi- HOME .

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

PIRKITt JAV TAUPYMO BONUS

TeL: YArds 7-1741 - 1742

serga 
mirti
pasipik 
biuro- 

ir kla-

CTA nepagydomai 
nenori garbingai 
Visuotino čikagiečių 

tinimo verčiami CTA 
kratai pagaliau sujudo
bindami legislature duris, gal 
dar spės išvengti kelinto važ
mos kėlimo iki kol bus pigiau 
taksi važiuoti kaip miesto au
tobusu. Žmonių pasipiktini
mas yra pasiekęs ribas ir Chi
cagos laikraščiuose 
CTA straipsnių ir

pilna prieš 
skaitytojų

Turizmo ministerija deda 
pastangas nykštukus įtraukti į 
turizmo judėjimą. Ypatingais 
atvejais nykštukai buvo gabe
nami iš miškų, kad pašoktų 
savo šokius ir padainuotų dai
nų, panašių į paukščių čiulbė
jimą.

“Mažai ką mes galime pada-

GRADINSKAS
GRUNDIG 
Hi-Fi STEREO

SU 24 GARSIAKALBIAIS 
2512 W. 47 ST. — Hl 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
S525 So. Harlem Ave. — 586-1220

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustytnas 

ii įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Mace 
TeL: F Rentier 6-1882

Tūlas, pasirašęs 
nęs” Chicago Tribune rašo: 
Noriu, kad CTA verčiau imtų
si garbingos mirties” politikas 
ir važmą pakeltų iki $2. Kam 
bedelsti, jei mirtis neišvengia
ma?

Žiūrint ateitin, viskas yra 
liūdna. Čikaga — didelis inter
nacionalinis miestas, konven
cijų pasaulinė sostinė, galbūt, 
pagalviui turtinį ausi a, su 
transportacijos patarnavimu po 
50 ir 60 centų važiavimas vie
na kryptimi ! Kaip iki to priei
ta?

Ar transportacijos kaina tu
ri versti miesto darbininkus 
atsisakyti darbų priemiesčiuose, 
kad netekę darbo eitų į šelpia
mųjų gretas? Stačiai neįsivaiz
duojama, kad nežmoniškos 
susisiekimo kainos padaro 
darbininkams nebeįmanoma 
važinėtoj'miesto centrą. Aš bū
davo nu vežu žmoną ir šeimą į 
miesto centrą kino programų 
pamatyti. Dabar, pabrangintas 
važiavimas padarė tatai nebe
pakeliama. Liūdna matyti, kad 
State gatvė smunka iš abiejų 
galų, ir kad State ir Madison 
kryžgatvė nebėra gyviausias 
kampas pasaulyje.

Miesto centro muziejai, kny
gynai ir krautuvės turėtų būti 
prieinami visiems miesto gy
ventojams ir mokesčių mokė
tojams. Miesto centrui mes 
esame reikalingi. Aukštų kai
nų transportacija yra didelis 
žingsnis atgal”.

Kita Chicagos pilietė rašo: 
“Kai atvykau į Chicagą 1938 
metais, turėjome puikiausią 
pigią transportaciją didžiuliais 
tramvajais, už septynis centus, 
ir niekuomet nereikėdavo ilgai 
laukti. Bet kai tik buvo suor
ganizuota CTA daugiau nieko 
nebebuvo kaip viena bėda po 
kitos — kaskart didesnės kai
nos ir mažesnis patarnavimas.

Daugiausiai dėl to nukenčia 
dirbančioji klasė”.

M. ŠILEIKIS Potvynio Madona (Tapyba)

W0DILA URŠULE BLOUZDIS
PAGAL TĖVUS MATUTAITIS

Gyveno Worth, III. Anksčiau gyveno Brighton Parko apylinkėje

Mirė 1973 m. sausio 22 d., 8:15 vaL vakaro, sulaukusi senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 68 metus.

Paliko nuliūdę: duktė Julia Korbitz, žentas Carl, gyv. Worth, Ill., 
sūnūs William, marti Catherine, gyy. Oak Lawn, Ill., 5 anūkai, 9 pro- 
anūkai, sesuo Frances Kazlauskas ir kiti giminės draugai bei pažįs 
tami.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. California Av.
Ketvirtadieni. sausio 25 d. 8:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
mis laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Wodila Uršulė Blouzdis giminės, drangai ir pažįstami 
moširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
satarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572

FRANCES ZAREMBA 
PAGAL TĖVUS BUDRECKAITĖ 
Gyveno 3001 So. Union Avė.

Mirė 1973 m. sausio 21 d. sulaukusi senatvės. Gimusi Lietuvoje, 
Raseinių apskr., Kražių valse., Lenkvičių kaime.

Amerikoje išgyveno 63 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Frances Wagner, žentas Edward, sūnus 

Louis, marti Stella, marti Ann Zaremba, 4 anūkai — Diane Kerns, 
Denise Cwiertnia, Michael Zaremba ir Carolyn Zaremba, 4 proanū- 
kai, broliu Stanley Budreckas ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko brolis su šeima.
Priklausė Bridgeport© lietuvių namų savininkų susivienijimui.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 So. Litu- 
anica Avė.

Ketvirtadienį, sausio 25 d. 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
į St. John Nepomucene parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Nuliūdę lieka:
duktė, sūnus, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktorius Jurgis F. Rudminas. Tel. YA 7-1138.

I SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30

sek-

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60829

i/

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI

— Chicago; Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos metinis susirinkimas ivyfcs 
penktadienį, sausio 26 d. 8 v. vakaro 
Hollywood salėje. 2417 W. 43rd St. 
Nariai prašomi atsilankyti. bus revi
zijos komisijos knygų tikrinimo 
pranešimai ir yra reikalų aptarti. Po 
susirinkimo vaišės.

Eugenija Strungys, nut. rašt.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - 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 isterijų. 
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, vaisdus. gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENI6O ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo ‘Ado

maičio • šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Uetuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJ K

Naujienose galima gauti D~lki: knygų, runos papuoš bet 
knygų spintą ar lentyna.

K. Bietmis, PENKTIEJI METAI, gražiai inšta, 592 pust
K. Bielinis, DIE MOJA NT, gražiai įrišta, 464 pusL_______
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 push ____________________________
Ptof. Ved. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, 1 dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 pust, Įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — ______________________

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 1 tomas, 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 41« p..._ 
Juozas LiOdžius, RAŠTAI, 250 pusi.____________________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

M-M

NAUJIENOS,
1739 So. Hamed SU, Chicago IL Ui. — lelef. HA 1-6100

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bei 

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

labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liepiančias knygas; 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintu 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Hatated SU Chicago, I1L 60608

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
SKAITYKITE

meilė verčia mus panaudoti pagailą ir atleidimą. Ir tokiu būdu panaudoda
mi pagailą, mes kopijuojame dievišką meilę... Todėl išeina, kad kuomet 
mes turime kokį nors reikalą su kitais, kurie lygiai kaip ir mes yra nu
puolę ir netobuli, turime atsiminti šitą ypatybę, ir būti netiktai teisingais 
prieš juos, bet būti ir gailestingais, dėsningais, mandagiais, net ir prie ne
dėkingųjų, — idant per tai galėtume būti vaikais Tėvo mūsų, kūnai yra '

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausit 
parašysite tokiu adresu: F. Zevist, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 

•V. RASTO TYRINĖTOJAI

IEVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL

2533 W. 71st
Telef.: GRovehill

Street
6-2345-6

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ automobiliams pastatyti

Laidotuvių DirektoriaiMAŽEIKA&EVANS
ners moderniškos

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DOVYDAS P. GAIDAS GERALD AS F. DA1/IAID

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

MODKKMtSKVS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

S — NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL— WWNESD. JANUARY M. IETĮ



A. VII.

“Baltic Blossom” lietuvių gėlių 
krautuvėje apsidairius

Beveik pačių Kalėdų švenčių liaujant parūpinamos spec 
išvakarėse pati gražiausia ir liai lietuvių mėgiamos rugia 
didžiausia Čikagos lietuvių ko-.lės su rugių varpomis, kvie 
lonija, vadinama 
parku, susilaukė prekybos vers-jnyčiau, 
le gėlėm pražydusio naujagi
mio Baltic Blossom — gėlių 
krautuvės 2151 West (?) gatvėj, 
tel. HE I - 2O.‘J6. Ta. rodos ne
laukta staigmena atsirado Ka
zės Kuraitytės ii dviejų lietu
vaičių Dalios Statikai tienės ir 
Būtos Ghiapetta taikos dėka.

Pirmasis įspūdis, joje atsi
lankius, man buvo džiuginan
čiai malonus. I'ada dar buvo 
pirmosios tvarkymosi dienos, 
dar buvo jaučiamos naujaku- 
rystės žymės ir nepilnas , pagal 
jų norą įgyvendintas tikslas, 
įrengiant šią gėlių parduotuvę. 
Tačiau buvo gausus gėlių pasi
rinkimas, ypač kambarinių 
gėlių vazonuose. Lentynose tarp 
tu gėlių vazonų buvo skulptūri
niai medžio drožiniai, daili
ninko Igno paveikslai. Ryti
nėje sienoje elnio ragų vaini
kas ir kitur vėl lyg netyčia įsi
rioglinę suakmenėjusių medžio 
šaknų ar šakų gražūs dekora
tyviniai gabalai. Labai čia tin- 

ir tie veik nuo pačio ka
mieno besišakoją beržai, įsi
supę į baltus tošies apsiaustus. 
Vienas jų prie lango, kitas nu- 
sistūinęs į vieną pietryčių kam
pą tarp tų žydinčių gėlių atro
dė akims labai patrauklūs, 
to panašaus taip lietuviškai 
teikiančio dalyko man dar 
buvo tekę niekur pastebėti 
lių krautuvėse. Dar labiau bu
vau nustebintas, kad tie storoki 
besišakoją beržų kamienai, 
taip tinką krautuvei papuošti, 
buvo pačios Kazės Kuraitytės 
miške išrinkti ir pargabenti į 
šią gėlių krautuvę.

Dirbtinų gėlių nedaug, bet 
pageidaujant pirkėjams gali 
greit jų parūpinti. Kaip ir ki
tose gėlių krautuvėse, 
yra daugiau tik, kaip parinkti 
pavyzdžiai. Esant skubiam 
reikalui užėjusiam pirkėjui 
tuoj pat parduodamos. Pats gė 
lių parūpinimas atliekamas 
pagal pirkėjų pageidavimą iš 
gėlių augintojų ir jos parūpi
namos greit ir pristatomos su
tartu laiku. Pirkėjams pagei- si teikusi ir apsvaigus. Mūsų Jo-

ka

Mar<|uette»varpoinis ar žalumynais. A 
kad Kazei Kuraity 

.turėtų labai gerai sektis. Ji 
ri skonį ir tam specialų pan 
Šimą ir patirtį. Ji yra baig 
specialią • mokyklą ir dirb 
apie treji* metus pas kitus 
lių pardavėjus.

Apie vazonuose auginau 
gėles reikia pirkėjams pa 
kyli, kaip jas užlaikyti, 
visos jos mėgsta vienodą te 
peratūrą. Kitos nepakelia < 
mų, ne visos mėgsta net ki 
kius specifiškus kvapus. ? 
vienodą reikalauja ir drėgn 
kiekį žemėje. vYra tokių gėl 
kurios sugeria ir gerai auga 1 
veik kaip dumblu persunkti 
žemėje, kitoms reikia neda 
drėgmės, o tropikiniai augai 
jei tik yra perdaug drėgmės, 
skursta arba visai nugaišta. 
Taigi, tos gėlės, kurias mes 
dažnai lyginame su dailiąja ly
timi, yra lygiai kaprizingos, 
kaip ir gražios mergaitės. Tad 
perkant tokias gėles vazonuo
se verta ir pasiinformuoti, 
kaip jas laikyti. Tokias infor
macijas visada gali suteikti Ka
zė Kuraitytė.

Kadaise aš gyvenau pas to
kį gerą draugą Joną. Jis ret
karčiais mėgdavo stipriai nu
gerti, bet ir labai mėgdavo 
gėles. Taip vienų Joninių pro
ga jis gavo puikiai sulapojusią 
ir raudonais žiedais pražydu
sią gėlę vazone. Džiaugėsi jis 
pats ir rodė kartu su juo nuge
riantiems draugams. Vienas 
iš jų gal tyčia jam patarė kar
tas nuo karto ją palaistyti 
alumi. Esą tai naikina atsiran
dančias kirmėles ir pagelbsti 
jų žydėjimui. Mūsų Jonas tuoj 
pat pritaikė šį patarimą. Gėrė 
pats ir nepamiršo ir tą gėlę pa
laistyti net po kelis kart į die
ną alumi. Kadangi tos garsio
sios Joninės nusitęsė net iki 
Petrinių, tai vazono žemė greit 
buvo pavirtusi į alumi permir
kusią balą. Po poros dienų tos 
gėlės žiedai nusviro, lapai nu
vyto, ir atrodė, kad ir ji, kaip 
mūsų Jonas buvo linksmai nu-

Šeimininkė (Tapyba)M. ŠILEIKIS

HELP WANTED ~ MALE 
Darbininky Reikia

WAREHOUSE SUPERVISOR

Experienced man looking for opp. 
to run his own show. Take charge type 
who can assume full responsibility 
for all receiving stock functions at 
new store of expanding retail chain. 
Exc. salary and outstanding benefits 
including profit sharing. Must speak 
and understand English.

286 — 2544
FIRST DEPT. STORES

4810 N. PULASKII__________________________
NIGHT WATCHMAN 

for enclosed lumber yard. Middle 
age or elderly man preferred.

English speaking.
MALKOV LUMBER CO. 

Roosevelt Rd. and Campbell Ave.
733-7900

A. G. AUTO REBUILDERS 
reikalingas darbininkas mokąs auto
mobilius plauti, garažą šluoti ir mo
kas mašina važinėti. Taip pat reika
linga anglų kalba. 5M dienos savai
tėje. Nuolatinis darbas. Skambinti 
tel. 776-5888

REIKALE. G AS prityręs auto me
chanikas. California Super Service, 
4824 So. California Ave. Skambinti 
Eringiui VI 7-9327.

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui Į Namai, Žarna — Pardavimui

"“PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Ki- 
nu- 
ne- 
gč-

gėlės

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI I LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

įvairių prekių pasirinkimas. motodklal. šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 Wert 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Ivslrlų prekių. 

AUTOMOBILIAI, tALDYTUVAI, MAISTAI, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos

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

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

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halrted Street, Chicago 8, Illinois
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— Shedd Akvariumas prie 
12 ir Lake Shore Drive įsigijo 
porelę pakrančio įninku — har
bor seales, jūros liūtų giminės 
žvėrelių. Jie yra patalpinti į 
6,000 galionų stiklinį baseiną 
ir galima pamatyti darbo va
landomis. Jie minta silkėmis, 
kurių kasdien suėda po 4 sva
rus.

nas po poros savaičių su skau
dančia galva dejuodamas išsi
blaivė ir pasveiko. Deja, gra
žioji gėlė iš to apsvaigimo taip 
ir nepabudo. Ji mirė kaip pa
skenduolė alumi persisunku
sioje baloje.

Tad verta atkreipti dėmesį į 
šią lietuvišką gėlių parduotu
vę ir kitų kolonijų lietuviams. 
Tokių progų mums visada atsi
ras, nes gėlės žmogų lydi nuo 
lopšio iki karsto. Gėlės puošia, 
guodžia ir teikia visiems džiaugs 
mo. Tad reikalui esant kreip
kitės į Baltic Blossom, 2451 
West 69-ta gatvė, tcl. HE 4-2036.

— Cicero lietuviai mėgsta, 
vertina ir remia Naujienas. 
Jonas Jakubaitis ir Ona Stuo- 
pienė, mokėdami prenumera
tas atsiuntė vajui po 3 dol.

— Juozas Strvmskis, Fort 
Richey. Fla., ilgametis Naujie
nų skaitytojas, kartu su pre
numerata atsiuntė vajui 5 dol.

— Kostas Marcinkus, Nau
jienų bendradarbis iš Hot 
Springs, Ark., atsiuntė vajui 5 
dol. Anksčiau jis gyveno Chi- 
cagos Brighton Parko apylin-

— Louis Geathe, 
Wis., atnaujindamas 
ratų atsiuntė vajui 3

Kenosha, 
prenunie- 
dol.

San Cle-— V. Dovydaitis, 
mente. Calif., atsiuntė Naujie
nų vajui 5 dol. Šioje vietovėje 
prie Barniojo vandenyno kran
to turi vasaros rezidenciją JAV 
prez. Richard Nixonas.

— Stasys Raštikis. Monterey, 
Calif., atsiuntė už kalendorių 
2 dol. Paskutinė jo atsimini
mų knyga išleista Akademinio 
skautų sąjūdžio, susilaukė

J. AUGUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
Kaina $1.50154 pusi, knyga.

Nei vienas žmogus, noris 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 pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.

J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti Į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelate
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 dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu;

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDĖLĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik--
Minkštais viršeliais tik _______________ ___ ___ ______ .

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
till ......... .................... - ... ......... .. .......... ... . .... H.......... .. . ............

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba 
money orderį.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. >0608

$3.00
$2.00

$1.50

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660 
-

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkię Reikia

SIUVIMO MASINOS 
OPERATORĖS

reikalingos tuojau. Patyrusios arba 
bus išmokytos. Nuolatinis darbas. 
Puikios darbo sąlygos. Nereikia ang
lų kalbos.. Maywood-Hillside busas 
už 1 bloko.

Kreipkitės arba skambinkite

J. W. JOHNSON CO.

3100 W. Randolph. Bellwood, Ill 
Phone: 544-4100

ypatingo dėmesio teigiamai 
vertinant ir perkant.

— Marquette Parko Lietu
viai remia Naujienas. Mokė
dami prenumeratas atsiuntė 
vajui: J. Vaičius 10 dol., M. 
Januševičius 5 dol. ir Jonas 
Anysas 3 dol.

— A. Sederavičienė, Omaha, 
Nebr., atsiuntė vajui 5 dol. Va
jaus komisija visiems rėmė
jams nuoširdžiai dėkoja, pra
šo visus skaitytojus palaikyti 
Naujienas ir stengtis surasti 
bent po vieną naują skaityto
ją. Visi lietuviai yra kviečiami 
užsisakyti Naujienas. Pasime
timo laikotarpyje jos užsitar
navo visų lietuvių dėmesį ir 
paramą. Dabar jos yra visiems 
reikalingos, net būtinos.

— Įvairiems parengimams ir 
progroms prityrusi šeimininkė 
gamina maistą. Visokie užsaky
mai yra priimami ir bus gardžiai 
ir skoningai pagaminti. Kreiptis: 
RUMŠOS krautuvė, 4359 So. 
Maplewood Ave. Tel. VI 7-2149.

(Pr.)

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FEIENM

Oar wildlife bra ao defease 
against the curies use af ire. 

So please Mio* Stnokey’s ABCs: 
Always boW matAes all crid. 
Be sole » draws all campisea, 

stir the asbea, aad draws 
tham again. Crash all

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

A. 6. AUTO REBULDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

PAŽVELK
ORIGINAIUS APARTAMENTINIS 

NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6,600 metams. 
Prašo $45.000. Priims rimtas derybas.

ERDVUS 6 KAMBARIU MŪRAS 
20 metų. 1% vonios, alumin. langai, 
gazu šildymas, apsaugotas beismantas, 
2 auto garažas, arti Nabisco, greit ga
lite užimti. $22.000.

M. A. š I M K U S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

kitoki blankai.

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

_ INCOME TAX _ 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobiliy draudimai

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 
-———--—--z

Everyyear wefidL 
to educate thousand^ 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet 
will tell you how you can help.

PuMMd M • puMc Sen**

Aft MAT NO. MR-4147 
SegtiMMxHBnM)

Menas] 
k—• Tommnfe——

įjBhmai ta«() peria * pnrdw h 
• progas wtmo blrt»< cn

PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36.000.

12 BUTU MŪRAS Marquettev Parke. 
$17.500 pajamų metams. Našlė pra
šo ^84.000

KAMBARIU didelis Georgian. 
1% VONIOS. Trenktas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kain nairias. $23 000.

4 BUTU po 5 kambarius mūras _ 4 
auto mūro garažas. Naujas gazo~ šil
dymas. Platus lotas. Arti Tėviškės 
bažnveins — Marauette Parke. $49.500.

2 BUTU 6 metu luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Vienguneiui įrengtas 
bei'montas. Arti ofiso. $48.800.

9 KAMBARIU g metu mūro reziden- 
ciia. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil
dymai Cent, oro vėsinimas Garažas. 
Arti Kedzie ir Darko. $40.000

2 BUTU gražus mūras arti vienuo- 
Ivno. Naujas ea7n šildymas. 2 auto mū
ro garažas $2R 500.

6 KAMBARIU modemus medinis. 
Nauias eazo šildymas. Arti Margučio 
rad’io $15 800.

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metu 
mūras. Cent oro vėsinimas. Įrengtas 
heismnntas ba^as vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24 000.

PLATUS VERTINGAS T OTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900.

8 KAMBARIU 1% aukšto 10 metų 
mūra®. 2 vonios. įrengta® heisman- 
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32.000.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
kus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22.000.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 80609. Tel.: VI 7-3447

DEL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AI, BEI.VAET1R TW, MAJRM

Federaliniu I* vrtstllos palamų 
mokeVfp apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašu pa liūdi (imas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

tel. 436-7878

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




