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LONDONAS. — Britanijos darbo partijos vykdomasis komi
tetas po trumpų diskusijų nubalsavo priešintis Britanijos įsto 
jimui į Bendrąją Europos Rinką. Balsavime 16 komiteto narių 
pasisakė prieš rinką ir 6 — už. Premjeras Wilsonas, rekomen
duodamas priimti rezoliuciją prieš rinką, kvietė visus darbo par
tijos narius, įskaitant esančius parlamente, paremti vykdomąjį 
komitetą ir išlaikyti partijos vieningumą. Wilsono pavaduotojas 
Roy Jenkins ir buvęs užsienio reikalų ministeris Michael Stewart 
paskelbė balsuosią parlamente už įstojimą į rinką.

Kada darbo partijos vadas 
Wilsonas buvo premjeru, jis ir 
pradėjo derybas su rinkos vals
tybėmis, reikalaudamas, kad jos 
priimtų ir Britaniją. Dabar jis 
pakeitė nuomonę. Rezoliucijoje 
sakoma, kad sąlygos britų įsto
jimui yra nepalankios, kad bus 
nuskriaudžiama Naujoji Zelan
dija, kad britų gyvenimo lygis 
nusmuks.

Spauda, svarstydama Brita
nijos įstojimą į rinką, sako, kad 
ne visi konservatoriai balsuos 
parlamente už įstojimą ir ne vi
si darbiečiai balsuos — prieš. 
Manoma, kad parlamentas nu
balsuos įstoti ir darbo unijų bei 
darbo partijos nuotaikos klausi
mo nenulems. Parlamento balsa
vimas numatomas spalio mėnesį.

Naujas delegacijos 
vadas Paryžiuje

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas. Nixonas paskyrė amba
sadorių Pietų Korėjoje William 
Porter vadovauti Amerikos de-

- legacijaf Paryžiaus Taikos de
rybose su Hanojaus atstovais ir 
Viet Congo delegacija. Iki šiol 
delegacijai vadovavęs David 
Bruce, kuris į tą vietą buvo pa
skirtas'jau iš pensijos, dėl svei
katos pasitraukia.

Porterio vietą P. Korėjoje gau
na buvęs Bruce pavaduotojas 
Paryžiaus delegacijoje Philip 
Habib. Bruce grįžta Į pensiją, 
nes jis jau 73 metų.

‘ 1 'Naujas derybų vadovas Por
ter yra savotiškas Amerikos di
plomatas dviem atžvilgiais. Jis 
yra gimęs Anglijoje ir Ameri
kos piliečiu tapo tik 1936 metais, 
prieš pradėdamas tarnybą vals
tybės departamente. Jis buvo 
privatus Amerikos ambasado
riaus sekretorius Budapešte. Vė
liau tapo pirmu JAV ambasa
dorium 'Alžire. Du su puse me
tų Porter išbuvo Saigono amba
sadoje pavaduotoju.

Porter yra vienas nedaugelio 
ambasadorių, kurie nėra baigę 
universiteto ar kolegijos. Jis 
tačiau laikomas geru diplomatu.

Paskyrė naują 
Rusijos premjerą

• MASKVA. — Sovietų komu
nistų partija paskyrė naują Ru
sijos respublikos premjerą — 
57 m. Michailą Solomencevą, ku
ris paskutiniu laiku vadępavo 
partijos sekretoriatui sunkiosios 
pramonės reikalams. Buvęs Ru
sijos premjeras Genadi Voronov 
paskirtas Liaudies Kontrolės Ko
miteto pirmininku.

Voronovas buvo iškilęs Chruš
čiovo laikais, o Solomencevas — 
senas Brežnevo bendradarbis, 
kartu su juo buvęs Kazachstane, 
vadovavęs Rostovo partijai. Ga
limas daiktas, kad Solomence
vas pakeis Voronovą ir partijos 
politbiure.

+ Valstybės pasekretorius 
Sisco pradėjo derybas Izraelyje.

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Vie
nuolika žinomų konservatorių 
veikėjų, politikų, redaktorių 
paskelbė, jog jie neberems pre
zidento Nixono dėl jo užsienio 
politikos veiksmų. Pareiškime 
sakoma, jog Nixono vyriausybė 
flirtuoja su komunistine Kini
ja, ji neatsakė į sovietų įtakos 
plitimą Viduriniuose Rytuose, 
leido Vokietijai nusileisti sovie
tams ir Rytų Europai.

DACCA.—Pakistanas skelbia, 
kad Indijos kariuomenė apšau- 
dydamas iš artilerijos R. Pa
kistano miestą Comillą, užmušė 
5 civilius ir 13 sužeidė.

ČIKAGA. — Amerikos Len
kų Kongresas reikalauja, kad 
sen. John McClellan atsiprašytų 
visu Amerikos lenku. Jis senato 
apklausinėjime paklausė nusi
kaltėlių sindikato nario, kokiai 
tautinei grupei priklauso gangs
terių gaujos nariai. “Ar jie ita
lai, poliakai, vokiečiai ar kas?” 
— paklausė senatorius. Lenkai 
labai užsigavo dėl to “poliakai”.

NEW DELHI. — Indijos vy
riausybė siekia parlamente ypa
tingų galių, kurios net kryžiuo
jasi su konstitucija ir aukščiau
sio teismo sprendimais. Prem
jerė Gandhi susilaukė iš opozi
cijos partijų piktos kritikos.

NEW YORKAS. — Vartotojų 
reikalų įstaiga New Yorke pa
tikrino krautuvėse 2,296 įvairių 
prekių pakelių ir rado, kad iš 
to skaičiaus net 1,998 pakeliai 
buvo mažesnio svorio, negu nu
rodyta ant pakelio. Nė vieno pa
kelio nerasta, kur produkto bū
tų’ daugiau, negu nurodyta. Ap
skaičiuota, kad tokios suktybės 
kainuoja vartotojams per me
tus 17 milijonų dolerių.

WASHINGTONAS. — Preky
bos sekretorius Stans siūlo įves
ti Amerikoje per ateinančius 10 
metų dešimtainę metų sistemą, 
pereinant iš svarų ir colių į gra
mus ir metrus.

SEOULAS. — Potvyniai ir že
mės slinkimas nužudė Pietų Ko
rėjoje 64 žmones, sužeidė 50, su
griovė 1,100 namų ir paliko 3,- 
600 benamių.

LONDONAS. — Princas Char
les, atlikdamas aviacijoje ap
mokymą, šoko su parašiutu iš 
lėktuvo į jūrą. Jis greit buvo 
ištrauktas. Už mėnesio princas 
gaus aviacijos karininko laipsnį 
ir tada eis į karo laivyną.

ROMA. — Vatikanas prie šv. 
Petro Bazilikos durų pastatė se
serį vienuolę, kuri tikrina įei
nančių moterų drabužius. Su 
trumpom kelnaitėm ar sijonė
liais moterys neįleidžiamos.

♦ Jugoslavijoje Tito vėl bu
vo perrinktas 5 metams prezi
dentu. Kitų kandidatų nebuvo.

♦ Praėjusią savaitę P. Viet
name žuvo 13 amerikiečių.

♦ Indijoje nukrito sovietų 
transporto lėktuvas, paskolintas 
Indijai Pakistano pabėgėliams 
pervežti. Visi septyni rusai pi
lotai užsimušė.

Pernai spalio mėn. Amerika susitarė su Sovietu Sąjunga suplanuoti savo erdvėlaiviams ir erd
vės stotims bendrus susijungime įrengimus, kad prie Amerikos stoties galėty prisijungti rusę 
erdvėlaiviai ir atvirkščiai. Neseniai Houstonc erdvės tirimy centre lankėsi 20 rūsy erdvės specia

listu, kurie apžiūrėjo amerikieoiy pastatytą susijungimo modelį.

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas įsakė kariuome
nei nutraukti šnipinėjimo lėktuvų skridimus virš komunistinės 
Kinijos. Vyriausybė prisimena, kad numatytas prezidento Ei- 
senhowerio ir Nikitos Chruščiovo susitikimas 1960 m. buvo Krem
liaus atšauktas po to, kai sovietai nušovė U-2 žvalgybos lėktuvą 
virš Sovietų Sąjungos, žvalgyba ir toliau bus vykdoma iš erdvėje 
skriejančių satelitų, kurie laikomi mažiau provokuoją, nes jie 
yra už Kinijos teritorinės erdvės ribų. Manoma, kad Tautinės 
Kinijos turimi U-2 lėktuvai ir toliau žvalgys komunistinę Kiniją, 
kurios radaras esąs pakankamai geras, kad atskirtų Amerikos lėk
tuvus nuo Formozos lėktuvų.

Tariasi Comekon 
kraštų premjerai 
BUKAREŠTAS. — Vengrijo

je vyksta komunistinių Rytų Eu
ropos valstybių premjerų pasi
tarimas ekonominiais reikalais. 
Dalyvauja ir sovietų premjeras 
Kosyginas. Jugoslavija šioje 
konferencijoje turi tik stebėto
ją šalia astuonių valstybių prem
jerų.

Premjerai svarsto Comekon 
organizacijos reikalus, ši eko
nominio kooperavimo organiza
cija turi sunkumų, nes kitos val
stybės spiriasi nesiduodamos 
akiplėšiškam sovietų išnaudoji
mui. Rumunija yra aiškiai pa
sakiusi, kad tarp jos suvereninių 
teisių yra ir ekonomikos plana
vimas, kurio ji negalinti perleis
ti jokiom organizacijom.

Paskutiniu metu Lenkija, Ven
grija ir pati Sovietų Sąjunga 
kreipia didesnį dėmesį vartoto
jus ir jų reikalavimus. Tas pat 
pastebima Čekoslovakijoje ir 
Rytų Vokietijoje.

Šiandien vakare 
nusileis mėnulyje
HOUSTONAS. — šiandien 

Apollo 15 astronautai persiskirs 
mėnulio orbitoje ir du jų nu
sileis ant mėnulio paviršiaus, 

kur jie pasiliks tris dienas. Iki 
Šiol kelionė vyksta normaliai, 
neskaitant mažų sutrikimų: 
blykčiojančios lemputės instru
mentų lentoje ir vieno aparato 
rodyklę dengiančio stiklo sudu
žimas. Stiklo šukes astronautai 
rūpestingai surinko su elektriniu 
siurbliu ir limpančia juostele.

Astronautai Scott ir Irvin bu
vo įėję į nusileidimo laivą, pa
tikrino jo baterijas ir visus apa
ratus, kurie veikia normaliai.

Didesnis deficitas
WASHINGTONAS. — Vy

riausybė paskelbė, kad finansi
niai metai, pasibaigę birželio 30 
d., davė valstybei deficitą 23.2 
bilijonų dolerių. Tokio didelio 
deficito Amerika nėra turėjusi 
nuo II-jo Pasaulinio karo dienų. 
Deficito buvo tikėtasi, tačiau jis 
yra 4 bilijonais dol. didesnis, ne
gu laukta.

Deficitas padidėjęs todėl, kad 
ekonomika nekilo taip greit, kaip 
buvo tikėtasi ir buvo daugiau be
darbių, negu buvo laukta, vietoj 
4% bedarbių, jų buvo virš 6%.

TIT v« i = vriečia Kovą pnį?
heroiną Vietname

X.

SAIGONAS. — Amerikos ka
rinė vadovybė paskelbė, kad ko
vodama prieš narkotikų naudo
jimą, ji patikrins visus Vietna
me esančius kareivius, ieškoda
ma daugiausia heroino naudoto
jų, kurie tampa to vaisto ver
gais. Pastebėta, kad nemažai 
kareivių tyčia užsirašo pasilik
ti kariuomenėje ir, būtent, Pietų 
Vietname, neąjie žino, kad čia 
jie greičiau galės gaut heroino ir 
pigiau, negu namie, Amerikoje.

Karinė vadovybė nutarė įta
riamus heroino naudojimu ka
reivius nepalikti Vietname, bet 
siųsti juos į ligonines, kur jie 
atpratinami nuo narkotikų ver
gystės.' šiais metais apie 12,000 
buvo suimti ar patys pasidavė 
gydymui nuo Įpratimo Į heroiną.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Pramoginės
muzikos konkursas

< Teisėjo Otto Kemerio, bu
vusio Illinois gubernatoriaus, fi
nansinę padėtį tikrina pajamų 
mokesčių inspekcija. “Chicago 
Today” skelbia, kad Remeris, 
būdamas gubernatorium, pirko 
ir už 10 mėn. pardavė arklių lenk
tynių stadijono akcijas, uždirb
damas 150,000 dol.

+ Buvęs valstybės dep. sekr. 
Dean Rusk kalbėjo senato komi
tete, nurodydamas, kad kongre
sas negali reikalauti, kad pre
zidento patarėjas ar pats prezi
dentas svarstytų su senato ko
mitetu savo užsienio politikos 
veiksmus.

Paryžiaus taikos konferen
cijoje vėl buvo pasikeista kalti
nimais ir jokios pažangos nepa
daryta. Tai paskutinė derybų 
sesija, kurioje Amerikai atsto
vavo ambasadorius Bruce.

+ Argentinos valdžia paskel
bė, kad demokratinė valdžia pra
dės kraštą valdyti nevėliau kaip 
1973 gegužės mėn.

+ Patikimi šaltiniai Washing
tone kalba, kad Amerikos plieno 
streikas prasidės šeštadienio vi
durnaktį. .Nesą vilčių susitarti.Vilniuje gegužės mėn. įvyko 

rengiamas ketvirti metai iš ei
lės, estradinės (pramoginės) mu
zikos konkursas, “Vilniaus bokš
tai”. Pramoginės melodijos da
bar skleidžiamos per radiją ir 
televiziją. Konkurso laureatais 
buvo pripažinti vilnietė Zina 
Jurgutytė, atlikusi T. Saldaus- 
ko, R. Žigaičio dainas ir panevė
žietis Gintautas Steponavičius, 
atlikęs T. Makačino ir M. Vait
kevičiaus dainas. Dar pasižy
mėjo vilniečiai Silvija Zinkevi
čiūtė ir Benediktas Gadeikis bei 
šilutiškis Romas Balčytis. (E)

Agnew sugrįžo 
iš ilgos kelionės

WASHINGTONAS. — Vice
prezidentas Agnew, aplankęs 10 
valstybių ir pasikalbėjęs su jų 
vadovais, sugrįžo į Washingto- 
ną, kur jį Andrew aviacijos ba
zės aerodrome sutiko vyriausy
bės nariai su valstybės sekre
toriumi Rogers priešakyje. Bal
tuose Rūmuose Agnew pasvei
kino prez. Nixonas ir po pata
rėjas Kissingeris.

Viceprezidentas pradėjo ra
portą apie savo kelionę ir pasi
matymus su svetimų valstybių 
galvomis.

Kaltina Libiją 
lėktuvo pagrobimu
NEW YORKAS. — Britanija 

apskundė Jungtinėse Tautose Li
biją, kuri pažeidė JT rezoliucijas 
prieš lėktuvų grobimą ir praėju
sios savaitės ketvirtadienį pagro
bė keleivinį britų lėktuvą, iš ku
rio buvo išvesti du Sudano ka
rininkai. Jie abu jau sušaudyti 
Sudane, kuriam Libija juos ati
davė. >

Sudano informacijos ministe
ris pareiškė spaudai, kad teismo 
laukia dar apie 1,000 sudanie- 
čių. Policija ieško penkių ko
munistų partijos centro komite
to narių. Vyriausias partijos va
das buvo jau pakartas, o jo pa
vaduotojas Ibrahim Nugud yra 
suimtas.

Sudano komunistų partijos li
kučiai platino Khartoume lape
lius, kuriuose buvo grasinama 
nušauti prezidentą Nimeirį, jei 
partijos vadas Mahgoub bus pa
kartas. Tie lapeliai vyriausybės 
nepaveikė, nes pasirodė jau po 
Mahgoubo mirties. Be penkių 
komunistų vadų kariuomenė ieš
ko dar 39 civilių, kurie prisidėjo 
prie trumpai trukusio pervers
mo.

Polemika šokių 
reikalu

B. Kalveliui “Komj. Tiesoje” 
pasisakius prieš šokius, juos gin
ti ėmėsi R. Rasikaitė, gydytoja 
ir kiti. Rasikaitė tame pačiame, 
jaunimui skirtame laikrašty, ge
gužės 25 d., pažymėjo, kad jau
nimas šoka tai, kas šiuo metu 
artima jo dvasiai. Kalvelis, tei
gia gydytoja, aistringa.šokio mė
gėja, nebuvo įsigilinęs nei į šian
dieninio jaunimo poreikius, nei 
į jo dvasinę struktūrą. Jis sa
ko: supraskit, kad jaunam žmo
gui šiandien jau neįmanoma be 
tranzistoriaus, televizoriaus, ma
šinų triukšmo, žmonių klegesio...

Polemika šokių .reikalu tebe
vyksta. A. Počiulpaitė ten pat, 
birž. 3 d. teigia, kad buvusios 
nuomonės — daugiau karštako
šiškos. Esą, reikia ieškoti šokių 
kultūros.- šiuo požiūriu lietavras 
pralenkia estai su latviais. Es
tijoje vaikai pramoginių šokių 
mokomi jau per 30 metų, Lietu
voje pabandyta mokyti vos prieš 
porą metų. Lietuvoje Kaunas 
jau virto pramoginių šokių cen
tru;— šokių .mokoma ir kai ku
riose vid. mokyklose, steigiami 
šokių rateliai, vyksta varžybos, 
konkursai ir pan.r

Keliamas klausimas — reikia 
daugiau dėmesio šokių kultūrai, 
reikia auklėti šokių mokytojus, 
trūksta plokštelių bei magneto
fono įrašų. Norima, kad pasi
sakytų pedagogai ir kiti ir nori
ma, kad jaunimas šoktų kultū
ringai. Pagaliau, tvirtinama, 
kad šokyje žmogus išreiškia pats 
save ir savo pasaulėjautą. Esą, 
šokis virtęs internacionaliniu, ta
čiau... šokis bei jo kultūra esą 
ir bendros tautinės — naciona
linės kultūros dalelė. (E)

SAN RAFAEL. — Komunis
tė negrė Angela Davis teisme 
kalta neprisipažino, jos teismas 
prasidės už 60 dienų.

Naujas Atominės Energijos komisi
jos pirmininkas James Schlesinger, 
kuris pakeičia pasitraukianti Glenn 
Seaborg, Nobelio premijos laureatą, 
kuri* sugrįžta profesoriauti j Berke
ley universitetą Kalifornijoje.

Erdvės satelitai daro daug fo
tografijų, tačiau jos ne viską 
parodo. Jei satelito nuotrauko
je pastebimas naujas lėktuvo 
modelis, tada siunčiami žvalgy
bos lėktuvai SR-71, kurie jau 
gali nustatyti lėktuvo sparnų už
rašus ir jo apginklavimą. Tie 
SR-71 skrenda 80,000 pėdų aukš
tyje, jie lekia 2,000 mylių per 
valandą ir jų kameros per va
landa gali nufilmuoti 60,000 
kvadratinių mylių plotą. Senes
nieji U2 gali skristi tik 65,000 
pėdų aukštyje ir jų greitis — 
500 mylių per vai.

Virš Kinijos, šiaurės Korė
jos ir šiaurės Vietnamo avia
cija naudodavo ir lėktuvus be 
lakūnų( kurie paleisti iš tran
sporto lėktuvo, skrisdavo nusta
tytu keliu ir apsisukę sugrįž
davo nusileisti su parašiutais 
jūroje. Tų lėktuvų apara
tais irgi pasakydavo įvairių 
paslapčių. Ir jų skridimai virš 
Kinijos sulaikomi.

Vyriausybės pareigūnai sako, 
kad iki prezidento kelionės į Ki
niją bus saugomasi nuo Kini
jos įžeidimo. Kinija jau paskel
bė virš 500 įspėjimų Amerikai 
už jos oro teritorijos pažeidimus. 
Kinija dar neturi priemonių 
Amerikos žvalgybos lėktuvams 
numušti.

Kinijos premjeras Chou En 
Lai dar kartą paskelbė sąlygas 
normaliems santykiams su Ame
rika užmegzti. Pirmiausia Ame
rika turi pripažinti Kiniją vie
nintele legalia kinų liaudies vy
riausybe. Taivanas ar Formoza 
yra neatskiriama Kinijos dalis, 
jos provincija. Trečia — Tai- 
vano klausimas yra išspręstas 
Kairo ir Potsdamo deklaracijo
mis. Negali būti jokių “dviejų 
Kini jų”, nėra ir negali būti jo
kių “nepriklausomo Taivano ju
dėjimų” ir paskutinė sąlyga: 
Amerikos sutartis su Chiang 
Kai Sheku ginti Taivaną yra ne
legali, negaliojanti. Amerika tu
ri iš Taivano pasitraukti. Šių še
šių sąlygų Kinija laikėsi ir lai
kysis.' Nusileisti turinti Ameri
kos vyriausybė.

Siūlo įrengti 
ateizmo muziejų

Buvusiose Kauno kapinėse 
(dabar vadinamame miesto cent
ro parke) tebestovi nedidelė me
četė. Dabar siūloma, vieno skai
tytojo “Tiesoje”, kad šioje me
četėje, girdi, verta įrengti “ma
žutį ateizmo muziejų”. Esą, šia 
mečete daugiau susidomės eks
kursantai. (gali būti priešingai, 
nes turistai bei kiti Kauno sve
čiai kaip tik galės vengti siūlo
mo naujojo turinio mečetėje... 
Red.). (E)

BRIGHTON. — Anglijoje jau
nas garažo mechanikas, pama
tęs užsienietišką automobilį ne
žinojo, kur pilti gazoliną ir per 
klaidą supylė jį į alyvos tanką. 
Mašina tuoj užsidegė.



Pavergtų Tautų protesto žygis
bus
Kai

Pavergtų Tautų Savaitė bu
vę plačiai atžymėta vietos spau 
doje ir per radiją- Tai didelis 
Wisconsino lietuviu auppel- 
uąs, kad jie sugebėję sureng
ti tokį reikšmingą minėjimą. 
. Minėjime turėjau progos su
sitikti. ir pasikalbėti su visa ei
le lietuvių, įskaitant ir S. P. 
Bacevičių iš Kenoshos (nors 
jis ir yra bendravardis, bet ne 
giminė: jis yra tikras žemai
tis, o aš kilęs iš Suvalkjjosj,

Šia proga noriu ir pasiaiš
kinti dėl labai menkos rock
fordiečių reprezentacijos. Kaž 
kaip, neiškenčiu nepažymėjęs 
to fakto, kad mūsų kolonijoje 
kai kurie daug šūkauja apie 
vieningumą ir lietuvybę. Bet 
tik šūkauja ir kitus ragina ne
nukrypti nuo lietuvybės, o pa 
tys, įsigiję namus ir puikius 
automobilius, mėgsta ežerus 
bei kitas pramogines vietąs. 
Tąip,. noriu paklausti,, kur 
dingo mūsų ‘B-nė, kuri taip 
mėgo švaistytis labai skam
biais šūkiais, apie lietuvybės 
išlaikymą?

Taigi labai daug buvo kvies
tų, bet labai mažai teatsirado 
norinčių važiuoti į tikrai lie
tuviams svarbų parengimą. Ne 
be reikalo Aleksas Dičiūnas, 
susižavėjęs tuo, parengimu, pa
reiškė: “Tebūnie gėda tiems, 
kurie galėjo važiuoti, bet ne
važiavo”. .. Žvalgas

’evergty Tautų Savaitės surengtame 
foto M. Nagio

Vytauto Didžiojo šauliu kuopos vadovybė važiuoja atidengtu a 
protesto žygyje Chicagos vidurmiestyje.

nės uždangos. Jų laisvė 
visuomet mūsų tikslas, 
laisyęj gręsia pavojus bet kur, |

. I
Prieš 50 metų komunizmas i 

-buvę nereikšmingas. Šiandien 
3/5 viso pasaulio yra dominuo 
jayias komunizmo. Todėl bū
tų labai lengvapėdiška pasy- 

lieka. viai galvoti apie komunizmą.
Kcuuunizmas grūmoja 2/5 lais- 
voją pasaulio.
‘ Nėra joks netikėtumas ma
tyti tas pačias nuolaidas dary-r 
tąs Sovietų S-gai ir dabar pra
dedamas daryti Raudonajai 
Kinijai. Bet tas reiškinys yra 
daug aiškesnis tiems, kurie 
yra susipažinę su nuolaidumo 
politika ir jos įtaka Pavergtom 
Tautom. Dabartinė “Ping- 
pong” diplomatija ir jos vysty 
masis prieštarauja žmonišku
mo deklaracijoms, nustaty
toms- Jungtinių Tautų Chartoj. 
Pavergtų Tautų rezoliucijoje ir 
Amerikos demokratinėse tra
dicijose. Tokia politika žiau
riai tyčiojasi iš pavergto žmo
gaus, kuris žiūri su viltimi į 
Vakarus, o ypatingai į JAV, 
kaip išlaisvintojus iš vergijos. 
Pavergtoms Tautoms vietoj 
vilties būti išlaisvintomis ma
to šią savo svajonę nykstančią.

buvo sukvietęs tai gresia jai ir Amerikoje...

1971 m. liepos 15 d. Sher
man viešbutyje Pavergtų Tau 
tų Spaudos Komiteto vadovas 
P. Žumbakis
spaudos atstovų konferenciją.

Posėdį atidarė stud. V. B. Sa 
dauskas. Jis trumpai priminė 
Pavęrgįoma Tautoms daro* 
m as skriaudas ir aiškino, kad 
komunizmas ir toliau
žiaurus, tik jo metodai keičia
si. Kitaip sakąnt, koncentra
cijos lageriai pakeisti beprot
namiais ir pan.

Posėdžiui vadovauti jis pri
statė dr. K. Jusą, kuris savo 
kalbu ją išryškino Pavergtų 
Tautų Savaitės reikšmę, ilgiau 
apsistodamas prie. Simo Kudir
kos. Jis yra simbolis kovos už, 
laisvę. Pavergtų Tautų Komi
tetas stengiasi išaiškinti tau
tos. primestą komuniziho tiro-- 
niją.

Be spaudas atstovų į konfe-= 
renciją buvo atvykęs Laisvos 
Kinijos gen. konsulas. Savo 
kalboje jis priminė komunizr 
mo daromus imperialistinius 
kėslus.

Ta proga buvo išleistas me
morandumas, pradėtas Ri
chard M. Nixon žodžiais: “Mes 
niekad nenurašysime milijo
nus pavergti] žmonių už geleži

Nuolaidų politika veda Į nusi
minimą, kartais prašviesėjan-

rabi- 
kun, 
John

SPECIALŪS BUŠAI Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ
Sekmadienį, rugpiūčip 15 dieną, specialūs CTA busai veš či

kagiečius į ^Naujienų” Pikniką. Lygiai 12:00 vai. po pietų 
busai paims žmones nuo “Naujienų” (18-tos ir Halsted gat
vių kampas). Už kelių minučių jis sustos Bridgepor te 
ties Lietuvių Auditorija ir paims ten piknikan norinčius nuva
žiuotu Vėliau jis važiuos Archęr Avenue. Sustos ties Archer ir 
Western, Archer ir California. Pasuks į California Ave. Sustos 
ties California ir 43rd SL, California ir 55 SL, California ir 63rd 
SL, California ir 71st SL, o iš ten jau važiuos tiesiai į Willow 
Springs ir Bučo Sodą, kur bus piknikas.

Lygiai 1 vak po pietų išvažiuos antras busas. Vietoj Califor
nia. Ave., jis važiuos S. Western Ave. iki 71-mos, šia gatve pa
sieks S. Kedzie ir važiuos tiesiai- Į Bučo Sodą.

Iš pikniko, busai išvažiuos 6:00 valandą vakaro.
Kelionė Į Pikniką ir atgal (round trip) kainuos $2.50.

i

1

*

$

Rugp. 15 d. NAUJIENŲ pik
nikas įvyks Bučo sode, kuris 
yra prie German Church Road, 
83-čios gatvės tąsa. Bučo sodas 
yrą tarp Willow Springs kelio 
ir Wolf Road,

Taigi visi keliai, kurie vęda 
prie 83-čios ir Willow Springs 
Road sankryžų, veda tiesiai. į 
NAUJIENŲ pikniką.

Iš 18-os kolonijos, Bridgepor- 
to, Brighton Parko ir kitų mi
nėtų apylinkių kolonijų geriau
sia yra paimti Archer Road, ku
ris vėliau vadinasi ŲS 4-A ir 
važiuoti iki Willow Springs 
miestelio. Tenai reikia pasukti 
į dešinę, pervažiuoti du tiltus, 
einančius per Chicagos kanalą ir 
Desplaines River ir pasukti ] kai-

rėje esantį Bučo sodą, vadinamą 
Willow West Picnic Grounds.

Kas važiuoja iš šiaurinės arba 
vakarinės Chicagos dalies, tai 
tiems geriausia naudotis Wil
low Springs arba Wolf Road. 
Abu šie keliai nuveda tiesiai iki 
German Church Road.

Iš Marquette Parko važiuo
jantieji gali naudoti 79-tą kelią, 
87-tą kelią arba 95-tą kelią. Jie- 
turi pasiekti Wenthworth Road, 
pervažiuoti jau suminėtus ka
nalus, pasiekti. German Church 
Road ir įvažiuoti. Į Bučo 
sodą. ,

Kviečiame visus čikagiečius 
atvykti į NAUJIENŲ rengiamą 
pikniką.

Komisija Piknikui Ruošti

vergtų žmonių sukilimais arba 
bandymais pabėgti. Kaip pa
vyzdžius, galima paminėti 
kelis sukilimus ir bado strei
kus Sovietų koncentracijos la 
gėriuose , Nesenai įvykęs be
viltiškumo pavyzdys yra lietu
vio jūrininko Simo Kudirkos, 
bandžiusio gauti azylo teisę 
Amerikoj, prievarta grąžinto į 
rusų laivą ir pasmerkto kalėti 
10 metų koncentracijos lagery
je už bandymą pasirinkti lais
vę. Pasipiktinimo banga už
liejo visą pasaulį dėl begėdiš
kos Sovietų neteisybės. Tas la 
bai pagarsėjęs įvykis sukrėtė 
ne tik pavergtų žmonių pasi
tikėjimą, bet ir laisvo pasau
lio laikiusio Ameriką teisy
bės ir laisvės tvirtove.

Tironiški Sovietų įstatymai 
ne tik suvaržo emigraciją, bet 
ir žmogaus protą. Du pavyz
džiai to intelektu ališko bruta
lumo: yra ukrainietis moksli
ninkas Valentyn Moroz ir ku
bietis poetas Heberto Padilla. 
Tie du asmenys kartu su kitais 
intelektualais ir menininkais 
buvo apšaukti bepročiais dėl 
to, kad jie pareiškė nepasiten 
kinimą komunizmu. Kaltė yra 
ne menininkų, bet valdžios, 
kuri tiki, kad ji gali kontro
liuoti žmogaus protą ir laisvės 
troškimą.

Pavergtos, Tautos visą lai
ką bando atsikratyti pavergėjų. 
Tų visų sukilimų priekyje yra 
Pavergtų Tautų jtunimas. Per 
paskutinius 15 m. matome dau 
gybę bandymų numesti ver
gijos grandines: Rytų Vokie
tija 1953 ra., Vengrija — 1956 
m., Lenkija — 1956 m., Kuba 
— 1962 m., Čekoslovakija — 
1968 m. Kiekvienas bandymas 
buvo sutriuškintas kruvinais 
Sovietų tankais.

Pavergtieji žmonės paauko
jo savo gyvybes aukščiausiam 
tiksliu — laisvei. Jan Palloch 
pasirinko save naikinančią 
mirtį-Pragoję, bet jis tapo gy
vas įkvėpimas jauniems tau
tiečiams, Laisvės troškimas 
tebėra, nežiūrint visų žiaurių 
komunizmo priemonių.

1971 m. liepos 17 d. jau nuo 
pat ankstyvo ryto State gatvė 
buvo papuošta pavergtų tautų 
valstybių vėliavomis. 12 va
landą prasidėjo Pavergtų Tau
tų protesto žygis, dažnai klai
dingai vadinamas paradu. Pa
vergtų Tautų atstovai pražygia 
vo per Chicagos vidurmiestį. 
Kiekviena pavergta tauta nešė

ROCKFORD, ILL
Keliavome į Wisconsino Lietuvių Dieną

Keno-
Edwin 
Lietu- 
ponia

oj,

hi

Jau išėjo seniai, laukta
Juozčs Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čeki ar Money orderį tokiu adresu:

I

gį D

17X9 S. Halsfed St, Chicago, lit 60608

Kenoshos lietuviai surengė 
tikrai įspūdingą Lietuvių die
ną ryšium su Pavergtų Tautų 
savaite, paruošdami visais at
žvilgiais gerą programą. Rock- 
fbrdiečiai, kaip ir kitais me
tais, iš anksto pradėjo ruoštis į 
kenoshiečių parengimą. Tik 
šį kartą ilgą iešmą bedrožiant, 
tas iešmas labai susmailėjo...

Petras šernas ALT-os sky
riaus pirmininkas, daugiau
sia pasidarbavo prie išvykos 
suorganizavimo. Jis telefoną-, 
vo daugeliui pažistamų ir iš jų 
gavo “tvirtą pasižadėjimą”, 
kad važiuos Į Kenoshą. Tokiu 
būdu susidarė pakankamas 
skaičius vienam autobusui už
pildyti. '?•

Tačiau gyvenime pasitaiko 
visokių netikėtumų. Plačiai 
žinomas P. Puidokas buvo už
sirašęs į važiuojančių skaičių. 
Ir tai ne vienas, bet kartu su 
dukrele Lucille. Bet štai penk
tadieni ivyko nelaimė: Puido- 
kaitė, važiuodama į darbą au
tomobiliu, (susidūrė su kita 
mašina ir buvo skaudžiai su
žeista. Ji buvę nuvežta i šve- 
dų ligoninę. Dėl tos nelaimės, 
aišku, negalėjo važiuoti ir tė
vas. Tokiu būdų (autobuse at
sirado dvi neužpildytos vietos. 
Bet niekur nieko iš anksto ne
pranešęs, atsisakė važiuoti 
dar keturi. Dėlei to važiuojan
čių skaičius dar labiau suma
žėjo, nes paskutinę valandą 
nebebuvo įmanoma naujų pa- 
sažierių” gauti.

Nors autobusas ir nebuvo už
pildytas, bet vistiek nutarėme 
važiuoti. Oras pasitaikė pui-

kus. Buvo tikras malonumas 
keliauti per Wisconsino ža
liuojančius laukus. Ir juste 
nepajutome, kaip prabėgo dvi 
valandos ir mes privažiavome 
Kenoshą. Sustojome prie par
ko. Jau šimtai žmonių buvo 
susirinkę. Mūsų Rockfordiečių 
grupelė tikrai nekaip jautėsi: 
juk tai labai menka reprezen
tacija. Bet Kenoshos tautiečių 
nuoširdumas išblaškė mūsų 
niūrias nuotaikas. Ūpas page
rėjo, kai mus labai draugiškai 
sutiko Kasputis, Kasparaitis, 
Tamulėnas, Petrušaitis, bro
liai Počiuliai, iš Chicagos at
plaukę jūrų skautai su kap. 
Maksvyčiu priešakyje. Skau
tai buvo atplaukę net dviem 
laivais ir dalyvavo apeigose. 
Pasitiko p, Janusas bei buvęs 
ĄLTos. centro pirmininkas p. 
A, Rudis, kuris pasisveikinęs 
išskubėjo su Racine ir Keno
shos merais atsivežti Wiscon
sin valstijos gubernatoriaus 
Patrięk J. Lucey. Matyti, ne
toli tereikėjo važiuoti, nes po 
kokios valandos sugrįžo, ir at
sivežė gubernatorių.

Atvykusi gubernatorių susi
rinkusi minia pasitiko su di
džiausiomis ovacijomis, suda
rydama jam taką eiti. Guber
natoriaus palyda susidėjo iš 
Kenoshos ir Racine merų, p. 
A. Rudžio ir kitų. Praeidamas 
pro susirinkusius, gubernato
rius ne vienam paspaudė ran
ką. Tos laimės aš nesulaukiau, 
nes buvau trečioje eilėje (va
dinasi, garbingoji ranka ma- 
.nęs nepasiekė...). Apie 40 
’jaunų vyrų ir mergaičių kape-

la traukė marinų maršą, gu
bernatoriui einant į tribūną. 
Buvo nešamos Amerikos ir 
Pavergtų Tautų vėliavos. Ne 
šė tautiniais rūbais apsirengu
sios mergaitės. Progrąjųę^ ve
dėjas iššaukė Pavergtų Tautus 
atstovus. Visi įię susėdo prię 
garbės stalo. Iššaukė ir daly
vaujančių organizacijų pirmi- 
ninkus. Nugirdau dr. Bobelio 
vardą, kuris yra Altos centro 
pirmininkas. Iššaukti taip pat 
buvo ir Altos, Rockfordo sky
riaus. pirmininkas Petras šer
nas., šv. Petro parapijos kle
bonas ir keli kiti.

Invokacijas sukalbėjo 
nas Sidnev Goldstein, 
Stanley Spalis ir kun.
Seidęn. Amerikos vėliavai prie 
saikos tekstą perskaitė 
shos apskrities šerifas 
Poląnsky. Amerikos ir 
VOS himnus, sugiedojo
Tamulėmenė, pritariant dūdų 
kapelai. Atliko tai tiesiog pa
sigėrėtinai.

Prasidėjo kalbos. Angliškai 
ir lietuviškai kalbėjo Antanas 
Rudis, apibūdindamas tas 
skriaudas, kurias tenka pakel
ti Lietuvos gyventojams dėl 
bolševikų okupacijos. Jo kal
ba padarė didelį įspūdi susi
rinkusiems. Kalbėjo Wiskon- 
sino kongresmanas Les Aspin, 
kuris yra' kilęs iš> ateivių tėvų, 
todėl su Pavergtų Tautų liki
mu (įskaitant ir lietuvių) yrą 
gerai susipažinęs. Pagrindinę 
kalbą pasakė Wisconsino gu
bernatorius Patrick J. Lucey. 
Tai, palyginti jaunas ir gražus 
vyras, nojrs. ilgi jo plaukai jau 
linkę į, sidabrinę spalvą. Kal
bėjo jis. apie žmogaus teises. 
Balsas stiprus. Nesigriebda- 
mas prašmatnių žodžių, kal
bėjo labai populiariai,' Jokio 
vargą nebuvo, jo kalbą sekti 
tiems, kurie anglų kalbą dar 
nėra tinkamai “nugalėję”..

Savo kalboje gubernatorius 
kaip tik ir pabrėžė tą faktą, 
kad komunistai, pavergdami 
visą eilę 'tautų, yra pažeidę, su
trypę pagrindines žmogaus 
teises,.. Kai jis, baigė kalbėti, 
tai jam buvo sukeltos didžiau
sios ovaciojos, kurios tęsėsi 
gana ilgai.

’ Meninė programos dalis su
sidėjo iš šokių. Chicagos jau
nimo centro studentų ansamb
lis, atliko kelis šokius.

Ryto. Įmetą (9:30 vai.) kata
likų ir protestantų bažnyčiose 
buvo pamaldos už žuvusius 
okupuotuose kraštuose žmo
nes. Pamaldos taip pat įvyko 
ir sinagogose.

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

I

SKAITYK PATS IR PARAGINS 
KITUS SKAITYTI 
N A U. J I EN A Š

savo vėliavą, o taip pat Įvai
rius plakatus, skelbiančius 
pavergėjo kėslus.

Lietuviai, kaip ir visad, pa
sirodė gerai. Labai šauniai at
rodė uniformuoti šauliai.

Protesto žygiui lietuviams 
vadovavo Chicagos LB apygar

dos, pirm. Jonas Jasaitis ir 
Chicagos Alto skyr. pirm. J. 
Pakalka.

Pavergtų Tautų protesto 
žygis susilaukė daugybę žiū
rovų. abu.

WY M. 1 UVWGS 3ONDC

SHOW’S YOUR NOSE FOR NEWS?!
10

What occurred where? Study the map pnd match, 
the numbers with the events listed in the box at right. 
Score yourself 10 points for each correct answer. □ Invasion

Q Planning trip
□ Big bundle
□ BattWietd Jookoot

MATCH 'EM UP
□ Girim birtMajf '
□ S««ing stars. .
□ Big walk
□ Copping the copper
□ Dress rehearsal

------------- —,——-------------- ,

yon're pretty sharp. A score of 90 or more—ęongrato? 
lotions to a real news hawk!

'——— ....... .. .. , . -—— ----------—---------------------

NEWS QUIZ MAP 
ANSWERS ’

IGKIM BIRTHDAY-Ex 
Hassan II escapes rebel
lion though 30 birthday 
guests at summer palace 

i and 150 rebels die. (5) 
jTRIPLE OPEN—Lee Tre

vino wins British. Open, 
third in a three-way 
sweep, U.S. Open, Cana- 

' dian Open, British Open.
(8)

.SEEING, STARS—American 
League All-Stars score 6-4 
victory over National 
League rivals in 42nd re
newal of the mid-season 
dash. (I) '. ' .

INVASION—Vires, fatal to 
horses and causing fldike 
Illness in humans, has 
spread from Mexico into 
TcX3S- (4)

■ BIG WALK—Communica
tions workers began their 
predicted national strike. 
(7)

PLANNING TRIP—Presi
dent Nixon annoDoces he’U 
undertake a journey to 
Chfna before next May to 
confer with Premier Chou 
En-lai. (3)

COPPING THE COPPER— 
Chile acts to take over 
copper mining properties 
now partly owned by 
American companies. (6) 

BIG B U N D L E—President 
Nixon signs bill providing 
$5.15 billion for education, 
largest such appropriation 
ever. (9)

HRESS REHEARSAL— 
Electrical power fluctua
tion mars Apollo 15 re
hearsal for launch. (2) 

BATTLEFIELD LOOKOUT 
—National Park Service 
acquiesces, will allow 
building of controversial 
tourist tower at Gettys
burg. (10) ■
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KAZYS ŠKIRPA1940-41 M.FRONTAS
(Tęsinys)

Kai dėl to, ar iš tikrųjų ir ka
da buvo pradėta rimtai ruoštis 
didžiajam žygiui prieš sovieti
nį bolševizmą, tai tas, apie ką 
anuomet tebuvau girdėjęs iš sa
vo pokalbio partnerių, vokiečių 
dr. Leibradto ir dr. Kleisto ir 
tik labai bendrais žodžiais, pasi
darė po karo žinoma tiksliai. 
Pirmą kartą Hitleris palietė tą 
klausimą 1940 m. liepos 13 d. 
(Werner Haupt. Baltikum 1941, 
Die Wehrmacht im Kampf, Band 
37, 1963, psl. 30-31). generolo 
Jodlio, Operacijų Valdybos šefo, 
(Chief der Wehrmacht-Fiiehr- 
ungs Stabes), raporto apie pa
dėtį metu, pareikšdamas susirū
pinimą dėl Sov. Sąjungos aki
plėšiškas laikysenas. Po kelių 
dienų jau įspėjo vyriausiąjį sau
sumos jėgų vadą, jog gali tekti 
atsikreipti į Rytus, o liepos 21 d. 
jau paliepė sausumos jėgų va
dovybei “imtis rusų problemos”. 
Pirmas įsakymas permesti kari
nes pajėgas iš Vakarų į Rytus 
(Dr. P. Kleist, op. cit., psl. 125) 
buvo duotas 1940 m. rugpiūčio 
17 d.

Visi tie nepaprastos reikšmės 
aktai buvo padaryti kaip tik tuo 
metu, kada mezgiau slaptą mez
ginį su dr. Kleistu Lietuvos su
verenumui atkurti, jei Berlyno- 
Maskvos paktas būtų tuomet 
susprogęs, kaip buvo galima ti
kėtis. Bet to dar neįvyko, So
vietams tyliu būdu prarijus kar-. 
toką piliulę, kurią jiems buvo su
daręs Reicho karinių jėgų trau
kimas iš Vakarų į Rytus. Mums 
visiems, kuriems taip rūpėjo, 
kiek galint greičiau nusikratyti 
sovietiniais okupantais, tatai 
reiškė, jog inprovizuotos akci
jos reikalas, kuris buvo aptar
tas ankstyvesnėse skiltyse, bu
vo atkritęs ir kad teko pagalvo
ti apie planingesnį pasiruošimą 
bei kitokį veikimo metodą, pri
derintą pasikeitusiai padėčiai. 
Kad išaiškinčiau tolimesnės vei
klos galimybes buvau netrukus 
po mano suminėtų pasikalbėji
mų Vok. Užs. Rkl. M-joje, vėl 
susiėjęs su- dr. Kleistu ir dr. 
Leibrandtu viename restorane 
puoduko kavos bei aptarti padė
tį, tik gerai nebeatsimenu datos.

Man painformavus savo tuos 
talkininkus apie susidarymą Lie-

LIETUVIŲ AKTYVISTU t i instrukcijų savo p;
kuriuo, kaip netrūkus paaiškėjo, 
buvo dr. Ehrentfried Schuette, 
kad jis pasirūpintų nuo savęs vi-

tuvos Tautinio Komiteto ir apie 
jo funkcijas, ir kad Užs. Rkl. 
M-ja ima dangstytis “gerų san
tykių” su Sovietais mistika, pir
mas prasitarė dr. Kleistas. Jis 
trumpai paaiškino, kad tai su
prantama kodėl: Ribbentropas 
tebelaikąs tuos santykius prak
tiškai naudingais Vokietijai ir 
todėl negali imtis aktyvesnės 
politikos Lietuvos klausimu. Jam 
pačiam, dr. Kleistui, buvę nu
rodyta pasitraukti iš Sov. amba
sados seklių stebėjimo ir kad to
dėl artimomis dienomis jis Ber
lyną kuriam laikui paliksiąs. 
Bet pridėjo, jog jį pavaduos vie
nas jo bendradarbių, pilnai orien
tuotas man rūpimame reikale, 
ir pažadėjo mane su juo supažin
dinti pats. Dr. Leibrantas irgi 
buvo mažai kalbus. Jis pasakė, 
jog teksią palaukti, kol politinis 
laikrodis atsuks į geresnę valan
dą. Patarė man išnaudoti tą lai
ką atgaivinti senoms pažintims 
karių tarpe, nes tai galėtų 
būti prasminga. Kariai, esą, 
žiūri reališkiau į dalykus, ne
gu politikai. Iš savo pusės te
galėjau su dr. Leibrandto min
timi pilnai sutikti. Pasakiau, jog 
ir aš pats jau buvau apie tai 
manęs ir kad tatai, tikiuos, ga
lėtų man žymiai pagelbėti pri
siderinti su savo Lietuva gelbėti 
planas prie eventulinių vok. ka
ro valdovybės planavimų kovo
je prieš bendrą bolševikinį prie
šą. Paklausiau, ar dr. Leibrand- 
tas negalėtų tarti už mane palan
kų žodį, kur tai būtų tikslinga. 
Pažadėjo tai padaryti ir, jei ne
klystų, net buvo suminėjęs pa
vardę vieno karininko, kuriam 
pavesta palaikyti' kontaktą su 
Pabaltijo tautomis. Tai buvo 
pulk. Itn. dr. Graebe, kurį’pats 
pažinojau net nuo daugelio metų.

Ta pat proga dar buvo aptar
tas reikalas suburti atbėgėlius 
iš Lietuvos į vieningą organiza
ciją antikomunistinės kovos tik
slais. Ir dr. Kleistas ir dr. Lei- 
brandtas tam sumanymui pilnai 
pritarė. Jie reiškė nuomones, 
kad tam jokių kliūčių iš įstaigų 
pusės negalėtų būti, jei nebus 
daroma kokių viešų, prieš So
vietų Sąjungą nukreiptų, de
monstracijų, ypač pareiškimų 
raštu, kuriuos Sov. ambasada 
Berlyne galėtų panaudoti kaip

kytomis įstaigomis.
Be politiškai dieologinio mo

tyvavimo, aš turėjau dar ir ki
tokių motyvų pabėgėlių subūri
mui į specialią organizaciją, tik 
to savo pasikalbėjimo partne
riams tada nemačiau prasmės 
dėstyti, kaip grynai lietuviško 
vidaus reikalo.

Tuo metu, kai grįžau iš Ro
mos konferencijos, lietuvių pa
bėgėlių nuo komunistinio tero
ro Lietuvoje jau buvo prisirin
kę Vokietijoje keli šimtai, ypač 
Rytprūsiuose, iš kur jų geras 
būrys buvo prasiveržęs ir į Rei
cho sostinę. Kiekvienas jų mėg
davo rodyti man ne tik savo lie
tuvišką patriotizmą, bet ir pa
teikti įvairių sumanymų, kaip ir 
už kokio galo griebtis Lietuvai 
gelbėti. Jų tarpe nestigo suges
tijų, kad nestatyčiau Lietuvos 
nepriklausomybės reikalavimo, 
ir tuo neatbaidyčiau vokiečius 
eventualios pagalbos Lietuvai nu 
sikratyti sovietinio jungo. Kai 
kas net kalbino mane sutikti su 
Vokietijos protektoratu Lietu
vai, kad tik pagelbėtų pašalinti 
iš mūsų krašto sovietinius įsi
brovėlius. .Buvo net ir tokių, 
kurie antibolševikinę kovą lyg 
stato aukščiau paties Lietuvos 
atkūrimo reikalo. Taip, pavyz
džiui, buvau gavęs iš pabėgė
lių Gleisgarbeno stovykloje ko
lektyvinį laišką, datuotą rug
piūčio 23 d., kuriame, be išlieji
mo kartumų dė buvusio režimo 
ir partinio susiskaldymo Lietu
voje, pagrindiniai punktai bu
vo šie:

“Greta daugelio atbėgėlių, ku
rie čia atsirado vien savo kailį 
gelbėdami, yra nemažai ir to
kių, kurie nori įsijungti į akty
vią kovą su bolševizmu į tą ko
vą, kuri vėliau ar anksčiau tu
rės iš čia prasidėti. Tam reika
lui mes turime pradėti ruoštis 
iš anksto. Kadangi šiai kovai 
vadovaus Reichas, tai mes turi
me atsiduoti visiškon jo dispozi
cijon. Bet, būdami išsisklaidę 
po plačią Vokietiją, turime tu
rėti vieną vadą, kuris ne tik 
mus visus sujungtų, bet taip pat 
jau dabar reikštų visų užsieniuo
se (bent Europoje) gyvenančių 
lietuvių valiai jiems atstovautų 
ir rodytų aktyvumą.

pretekstą demar^am nei

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, minkšL $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu: 

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
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Prancūzų dainininkė ir šokėja Sylvie
Vartan vaidina Hollywoode suka
mam filme "Portrait of Sylvie and 

Johnny".

Raginkite savo apylinkę * 
augti - taupykite!

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF 55,000, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

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

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

Taupymo indeliai 
Apdrausti iki S20r000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, III 60008

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti----

“Žinodami Tamstos nusistaty
mą ir paskutiniu metu žygius 
bei pastangas gelbėti lietuvių 
tautą atitinkama politine veikla, 
mes, vad. voldemarininkai, lai
kome Tamsta vientinteliu asme
niu, galinčiu tas pareigas pasi
imti. Gal būt, šios pareigos bus 
atsakingos ir sunkios, bet po
litikos žmogus nebėra sau žmo
gus. Tamstai, kaip kariui ir di
plomatui, labiausiai ir dera šian
dien atsistoti priekyje aktyviai 
kovojančios lietuvių tautos da
lies”.

Laišką buvo pasirašę J. Džen- 
kaitis, St. Puodžius, P. Skuraus- 
kas, J. Pyragius, gen. št. majo
ras Bulika, S. Matulevičius ir 
dar keli, kurių pavardžių čia ne
galiu minėti jų asmens saugu
mo motyvais.

Nors man ir buvo siūloma pa
sidaryti neišvengiamos kovos 
“vadu”, ir pats jau buvau ėmę
sis iniciatyvos mūsų tautos jė
gas tam telkti, tačiau man vi
sai nebuvo miela laiško sugesti
ja “atsiduoti visiškon Reicho 
dispozicijon”. Aš galvojau pir
moje vietoje apie kovą už nau
ją Lietuvos valstybinio suve
renumo atkūrimą, o apie siūlo
mą antibolševikinę kovą tik tiek, 
kiek ji neišvengiamai buvo rei
kalinga čia suminėtam mums 
pagrindiniam, Lietuvos valsty
bės atkūrimo tikslui, prisideri
nant prie Reicho tada dar tik 
planuoto žygio prieš Sovietų Ru
sijos bolševizmą. Laikinas susi
derinimas kovoje prieš bendrą 
priešą visai nevertė mūsų pa
čius išsižadėti savo teisės į vals
tybinę nepriklausomybę arba da
ryti kokias koncesijas vokie
čiams, asitenkinant Reicho ro- 
tektoratu mūsų kraštui ar ko
kiu kitokiu Lietuvos valstybin
gumo apribojimu. Priešingai, 
man atrodė, jog privalėjome Lie
tuvos valstybinės nepriklauso 
mybės reikalavimą pabrėžti kiek
viena proga, kad nekiltų vokie
čiams nė mintis, jog kas nors 
iš lietuvių galėtų tos savo šven
tos teisės ir to savo politinio 
idealo išsižadėti, net už galimą 
vokiečių pagalba.

Pagrindinis tikslas lietuvių 
pabėgėlių politinės organizaci
jos, apie kurios reikalingumą 
kalbėjausi su dr. Kleistu ir dr. 
Leibrandtu, buvo sutelkti visus 
juos po bendra kovos vėliava Lie
tuvai atkurti, tuo būdu juos ap
saugojant nuo politinio suside- 
moralizavimo, susiskaldymo ir 
susikompromitavimo mūsų tau
tos akyse. Jų subūrimas į or
ganizaciją pačioje Reicho sosti
nėje kovai už Lietuvos valsty
bės atkūrimą savaime jau vei
kė, kad ir be atitinkamos vie
šos propagandos — paskatina
mai ir pačioje Lietuvoje. Kitaip 
sakant, kalbama organizacija 
turėjo pagelbėti suburti ryžtin- 
gesniąsias kovos jėgas pačiame 
krašte po bendra visiems vals
tybinės nepriklausomybės vė
liava ir už visai tautai pagrindi
nį politinį idealą Be tokio ide
alo bekompromisinio skelbimo 
tautos kovą siekiant išsilaisvi
nimo iš svetimo jungo, būtų iš

ai supratę ir m 
ok iečiai ir todėl nedarė 

jokių ypątingų kliūčių sa- 
idealą skelbti ir konspira

tyviai mobilizuoti mūsų tautos 
jėgas jam pasiekti.

Mano ano meto padėtis Ber
lyne buvo labai ypatinga, ir dėl 
to negalėjau ribotis šabloniško
mis diplomatinio santykiavimo 
taisyklėmis. Ano meto mano pa
dėtis buvo visai teisingai ir taik
liai apibudinta vienoj e, po karo 
išleistoje, knygoje (Lietuva Ti
ronų Pančiuose, 1947, psl. 296) 
sekančiais žodžiais:

’’Škirpos, kaip Lietuvos įga
lioto ministro, padėtis žymiai 
skyrėsi nuo kitų ir kitur esančių 
Lietuvos diplomatinitų atstovų 
padėties. Mat, jo padėties ypa
tingumas parėjo nuo Vokietijos 
santykių su Sovietų Sąjunga. 
Kadangi visas Lietuvos klausi
mas tuo metu priklausė nuo vo- 
kiečių-sovietų santykių, tai 
Škirpa noromis-nenoromis turė
jo įsitraukti į aktyvesnę veiklą, 
ir pačios būtinybės buvo pasta
tytas priekyje kovos dėl Lietu
vos laisvės”.

Sekančioje skiltyje skaityto
jas ras ištisai paduodamus su
planuotos organizacijos platfor
minius metmenis, kuriuos sura
šiau ne aš. vienas. Prie jų ga
lutinio suformulavimo buvo pri
traukta visa eilė inteligentinių 
pajėgų iš tada Berlyne buvusių 
pabėgėlių tarpo, kurių mūsų val
stybininkų, ekonomistų, kultū
rininkų ir publicistų. Jiems vi
siems, o ne man vienam, rūpė
jo surasti tokia platformą, kuri 
visus jungtų, nežiūrint kas ko
kiai seniau politinei partijai pri
klausė arba nepriklausė.

(Bus daugiau)

NAUJIENŲ
rugpiūčio

BUČO
Willow Springs, III.

PIKNIKAS
15 dieną 
SODE

psl.

rin-

169

POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia, 
Laimink mūsų siekį — 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas roerijos leidiniu:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

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

Kišeninio formato/157 psL $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 

Kaina SL00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos 

kinys. 95 psl. $2.00.
5. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. S1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lvrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. S2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. $0.75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lvrika. 64 psl. $2.00.
11. Alė Rūta • Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai anie 

t išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. ^5 psl. S1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika. 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii lvrikos knyga. 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psl., $1.00.
18. “
19.
20.
21.
22.

55 psi. si.oo.;
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.
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Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. S1.00. 
Eugeniius Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psL. $1.00.
Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50. 
Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,

1739 So. Halsted St, Chicago, UI 60608

rugpiūčio 15
BUCO

WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI.
VISA LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS.
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skirdavo prie artimiausio sovehozo arba kolchozo. Ūki
ninkai labai nenorėjo, bet jie buvo verčiami " stoti kolcho- 
zinėn atsiųsto ruso vergi j on.

Vaitekūnas, kalbėdamas apie lietuvių bėgimą iš kai
mo į miestą, pradeda “buržuazine Lietuva”. Jis tvirti
na, kad “buržuazinės Lietuvos laikais”, atsiradus gy
ventojų pertekliui kaime, vieni važiuodavo į miestus, kur 
niekas jų nelaukė, o kiti emigruodavo į užsienius. Jis net 
pacitavo Vinco Kudirkos tokį sakinį: “Lietuviui bėgti į 
Ameriką toks pats paprastas daiktas, kaip vasarą lietus, 
o žiemą sniegas.” Okupantas dar neišleido nei vieno Ku
dirkos raštų tomo, bet jiems (parankų sakinį leido 
pacituoti.

Vaitekūnas tvirtina, kad “tarybinė” valdžia sustab
dė nepageidaujamą emigraciją į užsienį, kartu, žinoma, i

Lietuvius varo iš kaimo
Albino Žukausko jprieš 25 metus Kaune suorgani

zuotas ir komunistų partijos iš Lietuvos gyventojų plė
šiamais pinigais leidžiamas žurnalas Literatūra ir Menas 
pradėjo straipsnių eilę visai neliteratūrinėmis temomis. 
Pradžioje šis savaitraštis buvo skirtas grynai literatūros 
ir meno klausimams gvildenti, o dabar jis jau kelia nie
ko bendro su literatūra neturinčias problemas. Matyt, 
kad okupantas naujai keliamam nešvariam darbui nori 
gauti kelis plunksną vedžioti pajėgiančius jaunuolius.

Paskutiniame Literatūros ir Meno numeryje atsi
rado Stasio Vaitekūno ir Juliaus Volungevičiaus straips
niai. Nei pirmasis, nei antrasis literatūros klausimais 
niekad nerašinėjo. Vaitekūnas yra demografas, o Volun
gevičius yra “liaudies kontrolės komiteto inžinierius”. 
Literatai jų nepažįsta, bet komunistų partijos centro ko
mitetas jais pilniausiai pasitiki. Jiedu įpareigoti įtikinti 
plunksną vedžioti pradėjusius jaunuolius apie reikalą pa
teisinti žiaurų komunistų elgesį su Lietuvos kaimiečiais.

Pirmomis sovietų okupacijos dienomis buvo atimta 
iš kaimiečių žemė ir visas ūkio turtas. Kaimiečiai prie
varta pradėti varyti į kolchozus. Jeigu kuris turėjo drą
sos vis dėlto į kolchozą neįsijungti, tai tokį suimdavo ir 
išveždavo į Rusijos gilumą įvairiems prievartos darbams. 
Jeigu pasitaikydavo neišvežtas ir provincijos gilumoje 
nesukolchozintas ūkininkas, kuris vis dėlto drįsdavo ne
sitraukti nuo savo žemės, tai tą ūkininką rusai apkrau
davo tokiais dideliais mokesčiais, kad jis nepajėgdavo APIE PASAULIO LIETUVIU KONGRESĄ 

Pirmasis pasaulio lietuviu kongresas. M. šumausko 
melo kūrinys. Lietuviai bolševikai kongrese. Jų žy
giai. Jų atsilankymas kalėjime. Pasaulio lietuvių są
jungos dėtos pastangos įsikurti ir L. Bendruomenė.

baudos sumokėti. Tada valdžia konfiskuodavo ūkį ir pri-. X VLKS.

trims mėnesiams '___ ______  $6.00
vienam mėnesiui$2.00

Kanadoje;
metams __ _ - .....______ $22.00
pusei metų _______ , $12.00
vienam mėnesiui . $3.00
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metams   $23.00
pusei metų  $13.00 
vienam mėnesiui  $3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Ill. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Ir į Ameriką. “Nepageidaujamą emigraciją” į Ameriką 
nutraukė ne “tarybinė” Lietuvos valdžia, bet geležinė 
sovietų policijos siena, nieko ne išleidžianti į užsienį. Jei
gu lietuviai galėtų, tai iš “tarybinės” Lietuvos žmonės 
važiuotų į Ameriką dar didesniais būriais, negu jie va
žiavo Kudirkos laikais. Rusas lietuvių Amerikon neišlei
džia, bet įvairiems prievartos darbams lietuvius pats ve
ža į Rusiją. Pokariniais laikais tūkstančius vežė policijos 
pagalba, vėliau jaunimą “kvietė” velėnų plėšti Kazach
stane, o mokslus baigusį jaunimą šiandien veža miškų 
kirsti, tiltų statyti ir kelių tiesti pačioje Rusijoje.

St. Vaitekūnas, norėdamas paaiškinti lietuvių bėgi
mo iš kaimo priežastis, savo rašinyje turi šitokį pa
ragrafą:

“Kaimas vis dar atsilieka nuo miesto buitiniais 
patogumais. Kol kas retas respublikos kolūkis turi 
gyvenvietę, aprūpintą karštu ir šaltu vandeniu, du
jomis, kanalizacija. Be to, šituos įrengimus mies
tietis gauna vyriausybės sąskaita, kolūkis — savo. 
Prekybinės organzacijos vis dar nepakankamai at
sižvelgia į kaimo gyventojų poreikius. Dalgį, šakę, 
kastuvą tenka pirkti už dešimties ar daugiau kilo
metrų, pakyla įrankių kaina, gaištamas laikas. Yra 
dar viena problema, kuri iš esmės labai svarbi jau
nimui. Bet kurios miesto įmonės ar įstaigos darbuo
tojas gauna komunalinį butą, tuo tarpu kolūkie
čiams tokių galimybių nėra. Tiesa, kaime pradeda
ma kooperatinių gyvenamųjų namų statyba, bet tai 
problemos neišsprendžia — dažnai jauna šeima fi
nansiniai dar nepajėgia statyti kooperatinį butą”. 
(Literatūra ir Menas, 1971 m. liepos 24 d., 10 psl.). 
Kolchozo derlių išveža rusai. Už ilgą dienos darbą 

moka labai menką atlyginimą. Tuo tarpu kolchozams 
reikalingi įrankiai yra brangūs, o dažnai ir gauti ne
galima. Vyresnieji iš kolchozų neišleidžiami, nes rusams 
reikalinga pigi darbo jėga. Iš kolchozų bėga jaunimas. 
Tėvai padeda jaunesniems baigti mokslus ir ištrūkti iš 
pačios žiauriausios vergijos — “komunistinės” kolchozo.

Iš Vaitekūno ir Volungevičiaus straipsnių aiškiai 
matyti, kad dėl bėgimo iš kaimo kalta sovietinė sistema, 
kuri vienokį matą taiko miestiečiams, o visai kitokį ma
tą taiko kaimiečiams, tuo tarpu Vaitekūnas ir šiuo at
veju kaltina mokytojus, nepajėgiančius įtikinti jaunuo
lių, kad jie pasiliktų kaime ir tęstų kolchozinio vergo gy
venimą. Kol Lietuvoje bus dabartinė “tarybinė” sant
varka, jaunimas bėgs iš kaimo. Šią santvarką okupan
tas sąmoningai įvedė, kad išvarytų lietuvius iš Lietuvos 
laukų.

Tą geležėlę rado ne bet kuris 
eilinis nūdienės Lietuvos gy
ventojas, bet pats Lietuvos oku
pacijos didysis ramstis Motie
jus šumauskas.

Nugi, pereitais metais jis pri
siminė buvusi 1935 m. rugpjū
čio 11 d. Įvykusi Pasaulio lietu
vių kongresą Kaune. Prisimi
nęs jis nudžiugo lyg geležėlę ra

dęs ir Tiesoje pabėrė melų gniūž
tę apie tą kongresą. Mat, norė
ta Įrodyti, kad anais Lietuvos 
nepriklausomybės metais lietu
viai, rusų bolševikus pasekę, 
nors ir užsieniuose gyveną, ne
snaudė ir iš JAV atsiuntė savo 
atstovus Į Pasaulio lietuviu, 
kongresą.

Tas M. šumausko tūpęs Tie

soj straipsnis šiais metais bu
vo Įdėtas į Šių dienų Lietuvoje 
leidžiamą savaitinį kalendorių, 
skirtą užsieniuose gyvenantiems 
lietuviams.

Pavergtos Lietuvos skaityto
jams tas straipsnis dalinai šį tą 
priminė ir pro tuos melus kai 
ką rado įsidėmėtino ir verto pa
lyginti Lietuvos nepriklausomy
bės metus su šių dienų jos pa
dėtimi. Gi, užsienių lietuviai tą 
straipsnį, jei kas jų skaitė, ga
lėjo tik įsitikinti, kad komuniz
mo varovams melas yra kas
dieninė duona, nors iki šiol ir 
meluoti gerai neišmoko.

Mat, pereitais metais suėjo 
35 m. nuo to kongreso M. šu
mauskas tuo įvykiu atsirūgo ir 
ėmėsi melo. Jis tada sėdėjo 
Kauno kalėjime kaipo vienas iš 
Kremliaus imperializmo agentų. 
Tai Pasaulio lietuvių kongrese 
jis nedalyvavo, žinias apie jį iš 
savo bendradarbių sėmė arba 
pats šį tą iš savo penkių pirš
tų “sukūrė”.

Pasidairykime po jo tą kūri
nį. Apie Pasaulio lietuvių kon
gresą jis rašo:

“...1935 m. birželio 30 d. — 
liepos 1 d. Klivlende Įvyko vi
suotinis JAV lietuvių darbinin
kų suvažiavimas. Apsvarstęs ki
tus klausimus, suvažiavimas taip 
pat išrinko delegaciją Į viso pa
saulio lietuvių kongresą, Įvyk
siantį Kaune. Delegatų grupę 
sudarė F. Abekas, K. Kielienė, 
J. Mažeika ir J. Ormanas. Ka
nadiečiai taipogi pasiuntė savo 
delegatą — Matą Gobą”.

Bet kuris lietuvis gyvenęs, 
Klivlende, gerai prisimena, kad 
jokio tais metais birželio 30 d. 
visuotinio JAV lietuvių darbi
ninkų suvažiavimo nebuvo. Bu
vo tik atsitiktinas kai kurių ko
munistuojančių lietuvių pasima
tymas, ir jie nutarė tame kon
grese dalyvauti ir išrinko savo 
atstovus. Tikėjos gal Į Draugi
jos Užsienio lietuviams remti 
šauktą Pasaulio lietuvių kon
gresą jų atstovų neįsileis, tai 
bus proga Lietuvos buržuaziją 
pakeiksnoti. Bet toji menamai 
buržuazija, tuos bolševikuojau
čius atstovus Įsileido, ir jie ra
miausiai galėjo perskaityti sa
vo “deklaraciją”.

Tame straipsnyje M. šumaus- 
kas toliau šiaip porina:

“1935 m. rugpiūčio mėn. 11 
dieną prasidėjo kongresas. Pa
žangių Amerikos lietuvių dele
gatai kongreso metu kiek galė
dami stengėsi padėti Lietuvos 
darbininkams jų kovoje už de
mokratinių laisvių atkūrimą, 
siekė, kad būtų pagerinta liau
dies masių padėtis, kad iš ka
lėjimo būtų paleisti politiniai ka
liniai revoliucionieriai. Tačiau, 
kaip ir buvo tikėtasi, Lietuvos 
fašistai visokiais būdais truk-' 

d ė pažangių užsienio lietuvių de
legatų veiklai”.

Tai gryno melo gniūžtė. Į to 
kongreso atidarymą atsilankė, 
be Mato Gobio, visi kiti keturi 
atstovai. |F. Abekas iš rašto 
sunkiai ir vos girdimai paskai
tė savo deklaraciją. Ir perskai
čius visi jie iš kongreso išsine
šė ir toliau posėdžiuose ne- 
Abekas išvyko savo giminių Vil- 
dalyvavo. Rytojaus dieną F. 
kaviškio apskrityje gyvenančius 
lankyti: J. Ormanas, kelias die
nas Kačerginėj praleido tarp žy
dukų, išvyko Į Sovietų Rusiją, 
anot jo, gerų kailių nusipirkti. 
Ta jo kelionė po Rusiją buvo 
plačiai tada Naujienose aptar
šyta. Tarp kito, J. Ormanas dar 
gyvas ir New Yorke verčiasi nuo 
ugnies draudimo bizniu.

Visi kiti tos delegacijos na
riai pranyko, niekur veik nepa- 
sirodę. Tiesa, jie norėjo atsilan
kyti pas Lietuvos prezidentą ir 
Įteikti jam raštą, kur buvo su
minėta “atkurti laisvę” paleisti 
revoliucionierius iš kalėjimo ir 
panašiai. Vadinasi, reikalauta 
ne politinius kalinius iš kalėji
mo paleisti, bet revoliucionie
rius. O kas tais revoliucionie
riais buvo? Tik jau ne komu
nistai, nes kas ginklu rankoje iš
eina prieš tautų apsisprendimo 
teisę, kas imasi įgyvendinti dik
tatūrą, tokius priimta vadinti 
kontrrevoliucionieriais. Vienpar
tinės sistemos šalininkai komu
nistai yra tipingi kontrrevoliu
cionieriai. Jų žygis Į Čekoslo
vakiją užgniaužti judėjimą, ku
ris siekėsi nusikratyti vienpar
tinės sistemos, Įgyvendintos vi
daus santvarkoje yra tvirtas Įro
dymas, kas Kremliui yra kontr
revoliucionieriai.

Toliau M. šumauskas meluo
ja šiaip:

“Lietuvos Komunistų partija 
kongreso išvakarėse- ir jo metu 
išvystė plačią antifašistinę kam
paniją, kvietė remti pažangius 
kongreso delegatus. Kongreso 
atidarymo dieną miesto sode, 
prie Valstybės teatro rūmų, kur 
vyko kongresas, susirinko gau
sios darbininkų minios. Darbi
ninkai protestavo prieš antide
mokratišką kongreso pobūvį- 
Vos tik atvykus Į kongresą pre
zidentui, buvo iškelta raudona 
vėliava su užrašu: “Laisvė poli
tiniams kaliniams antifašis
tams!” Darbininkams išsklai
dyti buvo iškviesta policija. 
Kauno darbininkai, kuriems ne
buvo-leista susitikti su pažan
giais delegatais pačiame kongre
se, lankė juos tose vietose, kur 
jie buvo apsistoję, plačiai in
formuodami apie politinę ir eko
nominę Lietuvos darbo žmonių 
padėtį”.

Jokių demonstracijų, jokių 
komunistų atsišaukimų nebuvo 
ir niekas nematė prie valsty-

i bll~ 
rinkusių darbininkų, nei poli
cijos būrių. Tai pasakėlė tiks
lu pasigirti, kad ir mes arėme.., 

štai kitas melo burbuliukas: 
“Baigiantis kongresui, pažan

gūs Amerikos lietuvių delega
tai paskelbė savo pareiškimą, ku
riame pasmerkė Lietuvos vyriau
sybės politiką ir ragino viso pa
saulio lietuvius kurti platų liau
dies frontą kovai už demokrati
nu santvarką Lietuvoje”.

Paskutinę Pasaulio lietuvių 
kongreso dieną jos posėdžiuose 
niekas nematė tų delegatų ir 
niekas negavo jų menamai su
rašytų reikalavimų.

Bet štai kas iš to straipsnio 
Įsidėmėtina ir jau veik be melo 
atpasakota.* '

“Greit sužinojome, kad kon
greso delegatai antifašistai rū
pinasi gauti leidimą aplankyti 
politinius kalinius revoliucionie
rius, sėdinčius Kauno sunkiųjų 
darbų ir IX forto kalėjimuose. 
Tokius delegatų pageidavimus 
fašistai sutiko labai nenoriai, 
tuo parodydami savo tikrąjį vei
dą. Kaip pasakoja buvęs kon
greso, delegatas J.-Mažeika, jau 
pačioje kongreso pradžioje du 
jų delegacijos atstovai buvo nu
ėję pas Kauno sunkiųjų darbų- 
kalėjimo viršininką H. Šalkaus
ką, kad jis suteiktų jiems gali
mybę aplankyti kalėj imą-ir pa
simatyti su politiniais kaliniais 
Po to delegacijos atstovai dar 
kartų lankėsi pas teisingumo mi
nistrą St. šilingą bei kalėjimų 
inspektorių L. Garbaliauską, ta
čiau vis be jokių rezultatų. Tik 
rugpiūčio 17 dieną, kai po pa
skutinės kongreso sesijos pažan
giųjų Amerikos lietuvių delega
cija atvyko Į viešbutį, čia buvo 
rastas tokio turinio pranešimas 
delegacijos vadovo J. Ormano 
vardu: “Skambino iš teisingu
mo ministerijos ir pranešė tams
tai, kad galėsite pirmadienį, t. 
y. 18 d. 10 vai. ryto nuvykti į 
teisingumo ministerijos kalėji
mų skyrių, kaip buvo kalbėta^ 
bus leista su tais žmonėmis ap
lankyti kalėjimą”.

Sekančią dieną, rugpiūčio 18- 
ąją, J. Ormanas, J. Mažeika ir 
M. Geba nuvyko į teisingumo 
ministerijos kanceliariją, o po 
to Į Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjimo viršininko H. Šalkausko 
raštinę, šių Įstaigų atstovai il
gai sekė pasakėlę, Įrodinėdami, 
kad politinius kalinius maitina 
beveik geriau, negu “Metropo
lio” restoranas savo klientus. Jie 
atsikalbinėjo, bijodami rodyti 
kalėjimus ir savo juodus dar
bus. Tik delegatų priremti, bur
žujų tarnai pagaliau nusileido 
ir sutiko leisti aplankyti politi
nius kalinius. Tačiau delegatam 
jie kategoriškai atsisakė leisti 
pasikalbėti su kaliniais.

(Bus daugiau)
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Užmirštoji Dievo gatvė
7

Mažai yra išlikusių gyvųjų žmonių tar
pe, kurie prisimintų, o daugelis visai nė 
nežino, jog Morgano gatvė prieš šešias
dešimt — aštuoniasdešimt metų buvo pats 
svarbiausias ir didžiausias prekybos cent
ras visame Bridgeporte. čia buvo susitel
kusios pačios stambiausios prekybos krau
tuvės ir profesinės verslavietės. Visko čia 
galėjai gauti: maisto, rūbų, avalynės, bal 
dų. Visas prekes, kurios buvo žmogui rei
kalingos pačiam, ar jo namų apyvokai. 
Buvo ir restoranų, netrūko ir užeigų. Vis
ko, o visko buvo šioje Morgano laimingoje 
gatvėje.

Ir vaizdas buvo stačiai pritrenkiantis. 
Lentynos lūžo nuo prekių gausumo. O vai
sių, daržovių, ūkiškų gėrybių tai kaip 
pažertos iš Dievo gausios rankos buvo už
kloti net šaligatviai. Kraukis kiek nori, 
mokėk pinigą ir neškis, kiek gali pakelti. 
Tada dar sunkvežimiai, dulkėmis aplipę, 
aprūkę prekių negabeno Į krautuves. Jų ir 
nebuvo. Vežė arkliais. Žmonės pirko gau
siai prekes ir matė, kaip arkliai vilko ku
pinai prikrautus vežimus, kad tas gėrybių 
šaltinis niekad neišsektų. O degtinė, ku
rią tada stačiai Į užeigas bačkomis gabeno, 
arkliai net sušilę, garuodami, įsikibdami 
kaustytomis kanopomis Į kietą grindinį 
tempė nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vaka
ro. Viskas buvo pigu. Už vieną nikeli žmo

gus galėjo alaus kvortą iš gerti ir gerai pri- I 
sivalgyti. Tuomet užkandžiais būdavo ap- Į 
krautas stalas. Davė gerieji smuklininkai 
priedu prie gėrimų veltui. Ir niekas tuo
met vandens vandeniu nenuplaudavo kaip 
dabar tai daroma. O žmonių krautuvėse 
pilna, kaip musių. Rodos, jie tyčia lenk
tyniavo su tais sparnuotais skraidančiais 
mažais vabalėliais. Užsiminus apie muses, 
tai reikia pasakyti, jog jų buvo pasiutusiai 
privisę daug. Visur ūžė, kaip bičių spie
čiai. Pusbalsiai ir susikalbėti dėl to ūžimo 
nebuvo galima. Reikėjo šaukti kitam žmo
gui, lyg jis būtų kurčias. Ta geroji gadynė 
ir tepasibaigė jau mūsų laikais. Joms ta 
baisioji naktis prasidėjo su Richardo Da
ley atėjimu į miesto valdžią. Išrinktas 
miesto meru jis pirmiausia pradėjo nuo 
apsišvarinimo darbų. Ir taip švarino, kad 
musės ėmė mirti dar neužgimusios. Jei 
dar jis užsimanytų likti šeštam terminui, 
tai jų nebktų nė veislei. Nebent norint pa
rodyti, kokių kada gyvių daugiausia turė
jo Čikaga būsimoms kartoms — zoologijos 
sode Įrengtoj po stiklu joms baloj su atma
tomis.

Gal kas nustebęs pasiklaustų, ar tada 
dar nebuvo tos per pati Bridgcportą ker
tančios Halsted gatvės. Buvo jau, kaipgi. 
Jos pakraščiuose ir namų jau buvo pasta
tyta. Tiesė jau ir susisiekimui bėgius 
gatvės viduryje. Jau daug kas nujautė, 
jog kas nors šioje vietoje gali ir nepapras
to atsitikti. Bet biznio atžvilgiu tai buvo 
dar tik kūdikis savo pirmuose vystykluose. 
Tik žydų tautybės asmenys čia pirmiausia 

apsidairydavo. 0 jie, kaip žinia, ir gim
dami, rodos, iš tėvų atsinešė nujautimą, 
kaip ir kur galima geras biznis padaryti. 
Greit apie tuos reikalus ėmė nuvokti ir 
Morgano gatvės prekybos galvos. Jie kaip 
Įtūžę varžovai šoko prie miesto galvų, rei
kalaudami, prašydami, kad pagrindinė 
susisiekimo linija jų neaplenktų. Gerai 
suprato, jog geras susisiekimas — tai kaip 
kraujo arterija į pačią biznio širdį nusitęs. 
Bet kaip jie neprašė, kaip nemeldė, vistiek 
jų norai buvo be vilties. Nieko jiems mies
to galvos nebūtų pagelbėjusios, jei jie bū
tų po jų kojomis ir aukso maišą pakloję. 
Kaip pagelbės, jei jų gatvė, kaip kokia sa 
la ežere, šiaurėje ją užsklendžia mūrai, o 
pietuose su Trisdešim devintąja gatve 
Stokjardų imperijos žemė su pa'statais, su
pintais geležinių rėmų, kaip voratinkliu 
padengta. Blogiau, kaip į Kinijos sieną 
atsimušus. Dar gal ir būtų galima kas iš
galvoti šiaurinėje dalyje, tai jau pietinėje 
dalyje nė krust. Nenutarsi ten pramušti 
skylę, o jei dar padalytum, tai kaip ir iš 
kur atsilyginsi Stokjardų magnatams. Pa
reikalautų tokios sumos, kad ir pusė to 
metinio miesto biudžeto neužtektų. Ne, to 
nebuvo verti nė patys visi, drauge sudėjus, 
biznieriai. Taip ir nudardėjo visas Morga
nas tarsi i bedugnę.

Nereikėjo npi pojvs1 ddšifittmečių laiko, 
kaip Halsted gatvė sulapojo, sužaliavo ža
liais dolerio lapais. Morgano gatvė tuo pat 
laiku susmuko. Taip Halsted gatvė, nuo 
Trisdešimt pirmos gatvės imtinai, iki Tris
dešimt šeštos virto vien tik gyva prekyvie

te. Neliko nė vieno .namo, kur nebūtų 
krautuvės ar kokios kitos verslavietės. Dak
tarai, dentįstai, advokatai jau ir antruose 
namų aukštuose atidarinėjo savo Įstaigas. 
Eitum ar važiuotum tuo Halsted gatvės 
tarpsniu, matytum tik iš visų namų žiū
rinėjas vien metalines iškabų akis. O Mor
gano gatvėje uždarinėjo prekyviečių pa
talpų duris. Daug matėsi aklinai užkaltų 
langų, kad kartais smalsūs praeiviai ne
žiūrėtų Į vidų ir neužsimanytų, palikusį ko
ki daiktą pasiimti nemokamai. Kai kur 
prie šaligatvių akmenų prasikalė žali ve
jos daigai. Jau jei tada būtų atklydusi kad 
ir pabėgusi iš skerdyklų ožka, nebūtų čia 
mirusi iš bado.

Dabar, kai stoviu dviejų gatvių susi
kirtimo sankryžoje, dairaus Į vieną ir kitą 
pusę, žiūriu Į pietus ir šiaurę. Atrodo tik
rai kažkaip nyku. Tokia apmirusi, kaip 
paties Dievo visai užmiršta gatvė. Tiesa, 
jau buvo spėjęs nusiirti ir ligi Stokjardų 
mirusios imperijos ribų. Ir čia viskas, kaip 
užmirštame kapinyne. Kiti jau buvę ir pa
statai spėta nugriauti. Tas, kaip voratink
liais apraizgytas bėgiais, neapmatomas 
plotas, apaugęs tiršta veja. Taip ir rodos, 
lyg čia būtų niekeno žemė. Nebėra likę nė 
to nosį užimančio nemalonaus kvapo. At
lekia tik šiltas vėjas. Atlekia atnešdamas 
nebląukų ir pievų kvapsnį. Jis jau ir per
sisunkęs tartum medum dvelkiančiu ete
riu. Galvoju jog laikas gali būt piktesnis 
už kandis ir rūdis, — jis viską gali suėsti, 
nieko nepalikdamas.

Vakarinėje gatvės pusėje matosi fabri

kų pastatų virtinė. Vieni jų dar prisišlieję 
prie pačios gatvės, kiti toliau atsitraukę. 
Vieni su kaminais, kiti, ir be jų, jau api- 
pilkėję atrodo, lyg būtų aprūkę ar dulkė
mis aplipę. Ta virtinė toli nusidriekia Į 
vakarus. Jie brenda vakarų kryptimi, siek
dami net kanalo pakraščius. Yra jau ir ji 
persikėlusių ir atsirėmusių prie Ashland 
gatvės grindinio. Tai tarsi visas kvartalas, 
panaikinęs, užstojęs ir prabėgančių gat
vių linijas. Daug reikšmės tiesioginiai jis 
Morgano gyventojams neturi. Gal kad 
šiuose fabrikuose dirba vienas kitas darbi
ninkas. Juose, žinoma, dirba ir nemažas 
skaičius iš Bridgeporto. Gal daugiausia 
lietuvių yra Joslyn fabrike. Čia yra lietu
vių jau išdirbusių po kelias dešimtis metų 
ir vien bendrovės paskolos lakštų yra su
sitaupę po kelias dešimtis tūkstančių dole
rių. Yra lietuvių ir į bosus išsimušusių. 
Taip vieno skyriaus bosas yra net ir vienas 
iš naujųjų ateivių — V- Pernarauskas.

Kita rytine to trijų blokų pusė yra be- 
veink tuščia- Tik keli maži apsmukę na
mukai. Tušti, tik kiemai, tur būt, palik
ti automobilių pastatymui, atvažiuojančių 
į darbą darbininkų. Tik vieną temačiau 
tuose tyruose gundančią užeigos iškabą. 
Išvaizda jos irgi nepuošni. Gal prisitaikiu
si prie aplinkumos,

■ (Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujiena s”
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DR. anna baliukas 
AKIŲ, AUSŲ, NOSiU 
IR GERKL1S ŲGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2868 W. (w,a STREET 
Ofiso telef.: PRo$p*cf 8-3225 

fcszid, telef.; WAlbrook 5-507L
Kasdien. quo 10 iki 12 vai. ryto, 

4Į1O 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta.

ft«u t»L 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6*449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building!, Tai, LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susiturimą 

Jei neatsiliepia, saamninu 374-6012

(•Mu PRospect 8-1717

DR. S. Bl£21S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
n k La i antradieniai^ ir pen friarheniais. 
XTeciad, LT aekTgad oiisa> nwlaryT^, 

4Uxu 3241 WEST 66th PLACE
Phono: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SETON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telet 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

J. bLAiiioC i j

“$1,000,000 DUCK”
maloniam laikui praleisti filmas

Uit fcitii aiuUU
VVfedl /ift SlKtetl

Utises: rttmiocK
tout; 3b*-2Z33

OFISO VALANDOS: 
nrmaOieiuais ic Keuviriaa. 1—7 vaL, 
BiiUacu, pen^uaiexu nuo 1—o, urec. 

ir sesuo, uauo susitarus.
——1 ■■' ■ ■■ '■■ . .................... —

Rex. GI 84M73

DR. W. M. E151N - EiSiNAb
AAUSBKUA IK MU1EKŲ LiUQS 

GINEKOLOGINE chirurgija 
6132 So. Kadzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susi tarimą. Jei neat
siliepia, sKamninū M i 3-0001.

Neperseniai Walt Disney 
studija sukvietė spaudos žmo
nes į anksčiau paminėto filmo 
pirmąjį vertinimą. Tai buvo 
Disney pačioje studijoje, kur 
jau šimtą kartų teko buvoti ir 
vis susitikti tuos pačius ir nau
jus spaudos žmones. Tik gai
la, kad visi anksčiau filmų 
pasaulį išvydę lietuviai kores
pondentai entuziastiškai pra
pliupę mūsų spaudoje, dabar 
jau niekur nebesutinkam! ir 
jų spaudoje nebėra. Taigi ir 
aną gražų vakarą kviestųjų 
tarpe nei vieno nemačiau.

Kaip ir visada, taip ir šiame 
filme Disney studija pateikia 
žiūrovui visai naują temą, nąu 
ją nuotaikos kupiną filmą. 
Tai graži realybės pilna pasa
ka, kokių mūsų gyvenime pa
sitaiko. Tik, žinoma, nieka
dos nėra tokių ančių, kurios 
dėtų auksinius kiaušinius.

Pasakiškas filmas taip nuo
taikingai narpliojusi, kad ne
noromis žiūrovas turi įsijung
ti ir kvatoti nuo pirmos scenos 
iki paskutinės. Ir viso to kal
tininkė yra “rediation” tyrimo

VĖSINTUVAI
KIEKVIENAM

NAMUI, NORS IR SENAM
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS L1ETUVJ1

V

Dr. A JENKINS 
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS;

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Tree, ir šeštad. uzoaryta.

Ofiso teL: Portsmouth 7-6000
Roaid. teief.: GArten 3Ų278 

——— ' .■■ i ■
Ofiso teU HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 
2 iki 8 y. p. p.; anuai ir Ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šesta- 

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses” .

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

^PERKRAUSTYMAI ’

MOVING 
Lbidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063 b --- -- ---------

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairiv atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

A— ----- »

SOPHIE BARČUS- ; -jj
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12; 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek-; 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL i 
ryto.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5^-7 vai. vak. 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika rr chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tel.: 925-8296

Valandos; 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10_ 12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak.
Sp Irrna d ip n i a i$ ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. teU WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

laboratorijos balta graži antis. 
Kaip spaudai sakoma, iš viso 
ten matyto ančių pulko ją vie
ną tik pasisekė išdresiruoti, 
kad taip galėtų puikiai savo 
rolę suvaidinti. Užtai gal pro
fesoriaus sūnus, Jimmy (Lee 
Harcourt Montgomery) antį 
taip pamilo, kad slėpė ją vos 
galo negaudamas.

Tiek daug patrauklių scenų 
jaunam žiūrovui, o taip pat 
pamokančių pagyvenusiam. 
Juk kad ir tie aukso kiauši
niai... Ak tai prabangos gy
venimas. Nežiūrint, kad šei
mos advokatas duoda griežtų 
teisinių patarimų nesišvaistyti 
pinigais vis vien jaunoji ponia 
veik žydė te žydi prabangoje.

Šeimoje atsiranda naujas 
automobilis, naujos skrybėlės 
bei suknelės. Nepoilgo ir pats 
advokatas žmogiškai slpnybei 
pasiduoda, aukso kiaušinius 
begaudydamas. Kaip lengvai 
ateina, taip lengvai išmėtoma 
arba išeikvojama labai neat
sargiai. Gražiai nueinama kai
myno su skundu net iki polici
jos. O kaip neapsakomai di
deli norai išvogti antį iš kai
myno, kad galėtų pavydą nu
skandinti aukso kiaušiniuose, 
kurie jam galėtų padėti.

Taip, pavydas yra kiekvie
nam daugiau ar mažiau ži
nomas jausmas. čia-gi kai
mynas, aiškiai susekęs pas
laptį, iš kur anie taip pratur-
tėjo, ir dar kaip ūmai....

TeL: HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO. ILL 60629

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 WEST 71«f STREET 
Ofise falaf.* HEmlock 4-2123 
Razid. falKL Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jai neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

Sveikas patarimas 
Kaip apsisaugoti nuo apkrėstų 

konservų?
Kaip jau rašyta, iš maisto 

krautuvių buvo atrinkta šimtai 
tūkstančių dėžučių konservų dė
žučių su “kenuotomis” sriubo
mis, kuriose buvo įsimetusios 
butolino bakterijos, nuo kurių 
du žmonės mirė.

Tokių apsinuodijimų pasitai
ko dažniau.

Šį kartą minėti asmenys už
sinuodijo, valgydami Bon Vivant 
Soups, Inc., esančios Newarke, 
N. J., gaminį.

“Keleivis” aiškina:
Tuos nuodus gamina vadina

moji Clostridium botulinum bak
terija, kuri ima labai greitai 
veistis beorėje konservų dėžėje 
uždarytam maiste. Ją gali su
naikinti karštis, bet maistą rei
kia kaitinti 212 laipsnių tempe
ratūroje penkias valandas, o 240 
laipsnių temperatūroje — 30 mi
nučių. “Kenuota” sriuba taip 
ir yra gaminama, bet šį kartą 
jos gamykla, matyt, savo ga
minio pakankamai karštai ne
išvirino, ir dėl to atsirado jame 
pavojingų nuodų.

Taigi, patartina, kur įmano
ma, pirktus konservus pavirin
ti ar pakepintu

Kūlynu žmogžudžių 
dar niekas nebaudė

“Chicago Tribune” laiškų 
skyriuje dr. Julius Szygowski 
rašo, apie Katyno mišką. Jis. 
nurodo, kad vokiečiai, kurie 
Stalag Zagan nužudė 50 sąjun
gininkų karo belaisvių visi bu
vo Vokietijoje išaiškinti ir 1943 
m. pakarti. Vokiečių karinin
kas, kuris įsakė sušaudyti Ca 
lais 90 britų kareivių buvo nu
baustas mirties bausme. Vo
kiečiai, kurie žudė sovietų ka
ro belaisvius, irgi buvo nužu
dyti.

Tik žmogžudžiai, kurie iš
skerdė 4,300 Lenkijos kariuo
menės karininkų nebuvo pa
liesti teisingumo rankos, net 
ir piršto. Tas brutalus sovietų 
rusų nusikaltimas negali būti 
laiko panaikintas,

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

BIZNTEKLAL KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ. BIZNYJE

— Žemaičių Kultūros Klubo pik
nikas įvyks sekmadienį, rugpiūčio 1 
d. Liepos sode. Pradžia 12:00 vaL 
Bus skanių valgių, gerų gėrimų, o 
laimingiesiems gražių dovanų. Šokė
jams gros Antano Valūno orkestras. 
Kviečiami nariai ir svečiai atsilan
kyti ir kartu su žemaičiais pasilinks
minti tyrame ore. Kviečia rengimo 
komisija ir Valdyba.

"NAUJIENOS“ KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Jeigu nori linksmas būti, reikia su žmonėmis 
pabūti Naujienų piknike, rugpiūčio 15 dieną, 

Bučo sode, Willow Springs, III.

Čia viskas taip susipina, vai
dinantiems geriems aktoriams, 
kurie stengiasi tai pasakos tei
sybei priduoti gyvenimišku- 
mo atspalvį, kad žiūrovas pa
miršta, kur jis yra ir pasiduo
da jų vedamos pasakos for
mai. Kvatoja iš viso, kas gy
venime yra kasdieniška, bū
tent, kad dėl turto praranda
mas net gėdos jausmas ir sa
vigarba.

Faktiškai tai šis filmas ir 
yra susuktas tam, kad žiūro
vas nustebtų, lyg būtų naujai 
visas savas silpnybes pamatęs 
ir atsipeikėtų naujam gyveni
mui. Pagaliau, kad. jis užmirš 
tų galvoti bent laikinai apie 
save, o tik palikęs salę pajus
tų, kad jis juokėsi iš to, ką jis 
pats ne kartą gyvenime yra
“vaidinęs”.

Nuotaikinga muzika ir gra
žios spalvos vaizdingai, nors 
kartais ir iki jaudinančių ka-

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

I
J

i

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

Laidotnrin Direktoriai.

REpuhlic 7-8600

t

PHASE
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fire*!

REMKTIE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE“

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834

TtVAS IR SUNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpublic 7-8601

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Dr. K. Grinius, ATSIMLMMAI IR MINTYS n t., 236 psL ____ ___  S5.00
Juozas Liūdžius, RASTAI, 246 psl. __________ ________________ $4.00
M. Zosčenko, SATYRINĖS NOVE! ĖS, 199 psl. __ _________... S2.00
Liudas Mikšys, IŠ ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIETUVA, 
699 puslapiai .......           $12.00
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 273 psL —...........  S4.00
J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA, 154 psl. _. $1.50 
Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTORIJA, 
du tomai. 207 ir 225 psl. _______________________________ $3.00
V. Žemaitis, LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE, 84 ps. $1.50 
V. Žemaitis. PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS ...21______ $1.00
Kun. M. Valadka, UŽ LAISVĄ LIETUVI, 409 psl.__________ _  $5.00
J. Pronskus, VATIKANO SANTARYBA, 119 psL ______ ......... $1.00
J. AugustaitU, PAGYROS IR TIKROVĖ, T13 psL ___ L_____ $1.50
uūozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. ..... . ................. $2.00
Prof. P. Pakarklis, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI r..... . ......._.............    ......._..............   $2.00
Prof. P. Pakarklis, POPIEŽIŲ BULĖS KRYŽIUOČIAMS, 70 psL $1.00 
Prof. P. Pakarklis, SENASIS PRŪSŲ TEISYNAS, 31 psL______$ .50
Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ, 236 psl. ____________ $3.00
PreL J. B. Končius, ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS, 404 psl. $5.00 
Prel. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, angliškai, 211 psl. $4.00 
Juozas Strolia, LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS, 176 psl. ______ $2.00
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl. ........   $2.50
Stasys Santvaras, ATIDĄRĮ LANGAI lyrika, 167 psl.__________  S3.00
Bronius Raila, DIALOGAS SU LIETUVIAIS, 560 psL  .........  $7.00
Pulgis Andriušis, RINKTINIAI RAŠTAI, 263 psl. ______________ $5.00

KNYGAS GALIMA GAUTI NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE ARBA 
PR1SIUN.ČIĄNT MONEY ORDERI ARBA ČEK| TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

EUDEIKI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA

*
DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga' sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
įsKelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką* nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy 
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri 

nė komedija, premijuota Čikagos See 
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 dol.

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 15C 
psl., kaina 1.00 doL

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psL, kaina 1.00 doL

tastrofų įpintos scenos, paku
tena nervus ir vėl prajuokina. 
Atsikvėpti nėra kada. O tokių 
momentų labai daug. Saky
čiau, kad netikėtumais lyg 
voratinkliais filmas apraizgy
tas. Kartais atrodo, kad vieto
mis naivokai. Bet tai juk vis 
jauniems žiūrovams, kurie tą 
filmą sutiko kaip vieną iš įdo
miausiu.

Čia jau nereikia nei aktorių 
vardų, nei produserio, nei re
žisieriaus pavardžių. Užtenka 
tik trumpai pasakyti, kad fil
mas yra toks, kokių šiais lai
kais Hollywoode yra labai ma
ža. Jo nepamatyti būtų didelis 
nuostolis. Norintieji maloniai 
laiką praleisti turi būtinai pa
matyti “1,000,000 Duck’’ fil
mą.

Please Follow Smokey’s ABC’s!

BE sure to 
drown all fires.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

■J Aparatai - Protezai. Med Bai- 
dažai. Speciali pagalba

* (Arch Supports) ir t t 
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
Tftęp W«st 63rd St., Chicago, III. 60629

Taltf- PRospect 6-5084______

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL. 60608

ALWAYS hold 
matches till cold.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

* S AMBULANCE 
PATARNAVI- 
/AAS DIENĄ 
IR NAKTJ

iĮ

-

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139
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CAREFUL to 
crush all 

smokes dead out

t

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

3354 So. HALSTED STREET

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Pabrango gazolinas
Šią savaitę smarkiai pakilo 

gazolino kainos. Pirmosios pa 
Įkėlė Shell ir Standard Oil ben
drovės. Vi 
jo Texaco, 
pavyzdžiu 
^bendrovės, 
įias pakilo 
galoną. “ 
iki 40.9 c.
s Kai kurios 
Čikagoje vedė kovą 
buvo gerokai atpigusios, 
noma, kad dabar galonas ga
zolino kainuos 10 c. daugiau 
visose stotyse.

Laukiama, kad jų 
paseks ir mažesnės

“Super” gazoli
nu© 38.4 iki 44.9 už 
Regular” nuo 34.2

daužyta galva. Netoli nuo jo teko pas Price policija dar 
kūno policija rado plaktuką, 
kuriuo jis buvo užmuštas.

Manoma, kad Stigge pažino 
savo žudiką, nes policija ne
rado jokių įsilaužimo žymių. Į 
Bute ant stalo stovėjo tuščia Į 
degtinės bonka ir du tušti stik-Į 
lai. Ant stalo ir grindų rasta j 
daug pornografinių žurnalų.j 
Baldai išvartyti, telefono vie
los nutrauktos.

sužinojo.
□e HELP WANTED — MALE 

Darbininką Reikia

gazolino stotys 
ir kainos 

Ma-

Prieš mirtį išmokė 
vaikus namų darbų

Pirmadienį Holy Family li
goninėje, Des Plaines, vėžiu 
'mirė buvusi ‘‘Mrs. Illinois” 
Ellen Meves, 41 metų amžiaus. 

Įji tą titulą laimėjo 1967 me- 
* į tais, o po metų sužinojo, kad 

I turi krūties vėžį. Atrodė 
I vėžys buvo sustabdytas, tačiau 

A Ogti vagia, bet 1970 m. ji sužinojo, kad vėžys 
tikrinti neleidžia persimetė i kaulus.

Čikagoje savotišką streiką Velionė buvusi labai kantri 
paskelbė uosto darbininkai -—Jr likusi savo gyvenimą — dve 
krovėjai. Policija, žinodama,]jis metus — ji praleido moky- 
kad iš uosto sandėlių ir dokųidama savo vyry ir du sūnus, 
dingsta labai daug prekių. Įve 18 ir 16 metų, namų darbų. Ji 
dė prie Įėjimo Į uostus darbi- išmokė 
ninku kortelių patikrinimą, skalbti, 
kad nepatektų pašaliniai as
menys. Darbininkai dėl tų pa
tikrinimų supyko ir atsisako

vaikus neblogai 
tvarkyti namus.

| BOYS! BOYS!
j 11 and over. Interesting part-time 
work during the summer for boys 
living in the Brighton Park area.

Call Week days only, 
between 5—7 P. M.

652-0918

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

— Aloud o Vaikų Teatras — 
suaugusiųjų padalinys prisi
mena lietuvius kankinius mė
nesinėj 106 radijo valandėlėj 
šį pirmadieni, rugpiūčio 2 d.J
11 vai. ryto Saphie Barčus Ra-J 
dijo šeimos valandoj perduo- MAIDS

kad da G. Veličkos vaizdelį “Lėk,'For hotel work _ does not have to 
hk, sakalėli!5’ Režisuoja, sa* speak gool English. Starting salary 
vo Įvadą skaito ir vaidina akt. West side Hotel.
Alfas Brinką. Jo padėjėja Al-j Gali 626-2306
dona Sobieskienė. Dalyvauja: ______
Markuziene, A. Stockus, J. I el- General house work, child care. 4 
rauskas ir V. Navickas. , - -

|$15 per day. Good f
Valdus Adamkus jau ^•Iį° WeSt M“St Sp*ak

DEPENDABLE WOMAN WANTED
J___ ___ [

.children, 3 school age. 2 Day week. 
I $15 per day. Good transportation.

M

virti,

Inž. \ Jau English 583-ion
persikėlė iš Cincinnati, Ohio, j. 
Chicagą. Apsigyveno Mar
quette Parke apylinkėje.

./
- '

HP 1

REAL ESTATE FOR SALE R£AL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė —-- Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1M0KEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE! Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 1-71X1

Pabrangs ir taksiai
Čikagos taxi bendrovės pa-Įrodyti korteles. Neparodžiu- 

reikalavo teisės pakelti kainas siu policija neįleidžia. Taip 
antradieni apie 40% darbo jė
gos nebuvo darbe, bet sugrįžo 
nuo įėjimo namo.

Unija darbininkams Įsakė 
jokių kortelių policijai nero
dyti. Navy Pier uoste stovi du 
nepakrauti laivai, o Calumet 
uoste — vienas.

9%. Miesto • tarybos komisijos 
tą reikalavimą svarsto. Ben
drovė sako, kad naujas susi
tarimas su šoferiais duos Įmo
nėms nuostolių. Pabrango ta
xi draudimas, taisymas, da
lys ir išlaikymas.

Čikagoje nuvažiuoti vieną 
mylią su taxi kainuodavo iki 
šiol 70 centų, kada New Yorke 
kainuoja 1 dol., Los Angeles 
80 (centų, Philadelphijoj ir 
Houstone — 90 c.

Sesuo paaukojo 
broliui inkstą

University of Illinois ligoni
nėje chirurgai Įdėjo naują inks 
tą jaunam 22 in. Richard Mar 
raccini. Jis abu inkstus prara
do gruodžio mėnesi ir 
periodiškai valyti kūną 
nos pagalba. Pagaliau 
šuo, 26 metų Mrs. Lind 
nutarė paaukoti broliui
savo inkstą. Tos dvi operaci
jos — inksto išėmimas iš sesers 
ir įdėjimas broliui truko 7 su 
puse vai.

turėjo, 
maši- 
jo se-« 
Dums 
vieną

l Plaktuku užmušė žmogų
Oak Parko gyventojas Eve

rett Stigge, 62 m. buvo rastas 
savo bute negyvas smarkiai su-

Šalpos čekių vagis
William. Price, 29 m. gyv. 

4456 S. King Drive buvo polici
jos sučiuptas su pavogtais Illi
nois šalpos čekiais, vertais 
1,725 dol. Čekiai buvo išsiunti 
nėti Įvairiems šelpiamiesiems, 
Įvairiais adresais. Kaip jie vi
si, net 13 čekių po 125 dol., pa

— Dail. Juozas ir Birutė Ki- 
burai atšventė 25 metų laimin
go vedybinio gyvenimo sukak-

i — Ford City Prekybos cent
ro prekybininkų sąjunga kar
tu su grįžimu Į mokyklas siū
lomais 
vimais, paskelbė 6-12 metų ^^“parT 
vaikams ir 13 — 19 metų jau-l 
nuoliams Talentų ir Meno bei. 
rankdarbių mėgėjų konkursus 
su Taupymo lakštų premijo
mis. Norį dalyvauti konkur
suose turi užpildyti 
blankus, kurie yra 
to centro krautuvėse, 
prasidės rugpiūčio 2 
pasirodymai ir jų darbų paro
da bus rugpiūčio 18 — 23 d. 
Center Mall patalpose, o jau-

i ENGLISH SPEAKING WOMAN 
3 days per week, to keep beutiful 
apartment in order. Two adults, one 
small dog. Good transportation near 
North.

Phone after 4 P. M. MO 4-7964

MOTHERLESS HOME NEEDS 
HOUSEKEEPER,

prekvbiniais patarna- tQ bve in and tak« complete charge.
- Salary plus room and board. Loca- 

Phone 247-2546. Mr. Barber.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir {rengimai

PARDUODAM
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAIĮstojimo

gaunami J to% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
; ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

Atranka 
d. Vaikų

ATSIMINIMAI IR MINTYS
TT tomas, 1962 nu Gražiais viršeliais. Kaina $5.0

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

(neįrištą) už $2.00.

1739 So. Halsted Street Chicago 8, m.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS SAVINGS

Savo naminę vaistų spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktų klaidų, nes vaistu su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistu trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TELu LA 3-8248

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

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

COSMOS PARCEIS 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, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS 
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: ---r: -/■

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
---------*—----- ----------
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FORESTS

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. - — PRospect 8-2233
FOR SALE 
bungalow, gas heat, car 
garage — Marquette Park.

- GA 5-3465

5 room brick SUGALVOTA— PADARYTA i

RETA PROGA!
Parduodami žemės sklypai po vieną 
ir po vieną ir pusę akerių šiaurės ry
tų Wisconsine. 10 mylių į pietus nuo 
apskrities miesto Marinette. Sklypai 
su 100 ir 150 pėdėų švarios, gilios 
ir žuvingos Peshtigo upės pakraščiu 
tik už Bagley’s Flowage. Sklypai pa
tikrinti ir Zoning inspektoriaus pri
pažinti tinkamais statyvai bei apsi
gyvenimui.

Kreiptis: A. MAČIULIS 
Rt. 2, Box 204 

Marinette, Wisconsin, 54143 
Tel.: 715-789-2443

— Sekmadienį važiuojančius 
į Lietuvos Dukterų Draugijos 

tuvių kilmės Dick Drew, kuris pikniką savo mašinomis, pra- 
padėjo daug pastangų išsta-^šoma Įsidėti sulankstomų lau- 
tant Genocido .i lietuvių bui-ko kėdžių. Pastebėta, kad stalu 
ties parodas tame centre praė- sode nedaug, dar ir tie patys 
jusi pavasari. Parodos sukėlė bus panaudoti kavinėj ir prie 
dideli susidomėjimą su palan- virtuvės.
kiais lietuviams komentarais’ 
kalbose ir spaudoje. ~

Parodų koordinatorius-yra lie- FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FARMLAND IN WISCONSIN 
56 acres—farmhouse and barn, creek 
frontage, $24,900.

124 acres with completely remodeled 
farmhouse, natural fireplace, carpet
ing.

SVEIKAS MEDINIS modernus vi
duj, graži gatvė, arti Maria HS., dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly
pas. $18.600.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18,950.

DU PELNINGI MŪRAI apie $17.000 
pajamų metams, Brighton Parke. Kai
na $50,000.

6 KAMB. 15 METU MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. $26.800.

2 BUTŲ MŪRINIS, 4 ir 5 kamb.. 2 
autom, garažas, Marquette Parke. 
$26,500.

5 BUTU GELSVAS MŪRAS — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kamb.. virš S7.000 pajamų, 
du blokai nuo parko. S47,000.

1% AUKŠTO 20 metų mūras., Gra
žūs 2 butai, uždari pušų porčiai, nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas. platus sklypas, arti mūsų. Naš
lė neužprašo — 833.500,

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdų sklypas už 
$10,900.

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

— Lietuvos Dukterų Draugi- 
visuome- J'os gegužinė-piknikas rengia- 

spaudos bendradar- mas rugpiūčio 1 d. sekmadienį, 
„ ” > organizacijų Bučo darže’ Willow Springs, 

persikėlė gyventi Į Pradžia 12 vai. Virtuvėje pačių 
i narių paruošti šilti valgiai. Ka- 
Įvinėje — tortai, pyragai, kava.

— Lietuvos Dukterų drau- Puišių dovanų laimėjimams.
■ TT • • • • "T •

gijos namuose, prie 71-mos ir 
laikiną prie-

— Povilas Dirkis, 
ninikas, 
bis ir daugelio organizacijų 
veikėjas 
Brookfield, III.

Fairfield įAve.
glaudą ir pagalbą suranda ne
tikėtumų ar nelaimių 
tautiečiai. U

etc. S29.900.
For sale by owner.
LEO WETTSTEIN

R. 1, Westfield, Wis. 
608-296-2385.

Branganybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė. centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke. ___

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklvnas. 41-ma ir Carrmbell.

PUIKUS BUNGALOW.
skiepas, garažas. Tuoi galima 
ti. 77-ta prip California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
auete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais Įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY 
2737 WEST 43 STREET 

CL 4-2390

Įrengtas 
užim-

butai

Mar-

Įvairių gėrimų, šokiams — 
Ramonio orkestras. Nuveš ir 
parveš du autobusai sekančia 
tvarka: 12:00 vai. — 18-ta ir 

.Halsted St, 12:10 — 3236 So. 
Į Halsted, 12:15 — Archer ir 

šešta- Western kampas, 12:20 — Ar- 
Įvyks

ištikti Call: Frank Zapolh "........
3208% W. 95th St.

GA 4-8654
— “Priedainė”, kur 

dieni, rugpiūčio 21 d. 
BATUNo rengiamas antrasis 
Baltijos Festivalis, yra New 
Jersey latvių bendruomenės 
sodyba, nepaprastai puikiai 
Įrengta ir pasakiškai gražioj 
vietoj, prie 33 kelio tik 5.3 my
lios Į rytus nuo Oto kelio, Free 
hold, New Jersey, 
meninė programa 
1000 sėdimu vietų 
Svečiams poilsiui
dravimui medžių pavėsy šim
tai stalų. Yra ir puiki salė su 
didžiule scena, kuri bus pa- paremti Dukterų d-jos pirmąjį 
naudota blogo oro atveju.. Yra py^jĮ-a “ )
ir aikštė, specialiai pritaikyta, 
keliems šimtams automobilių 
pastatyti.

Festivalio 
bus atlikta 
amfiteatre, 
bei paben-

cher ir California, 12:25 — 44 
ir California, 12:30 — 55 ir Ca
lifornia, 12:35 — 63 ir Cali
fornia, 12:40 — 67 ir Califor
nia, 12:45 — 71 ir Fairfield 
prie Dukterų d-jos namo. Iš 
ten tiesiai į Bučo daržą. Antra
sis autobusas bus 18 ir Halsted 
12:30 vai. ir tose pačiose vieto
se, tik puse valandos vėliau. 
1-mas autobusas iš Bučo daržo 
išvažiuoja 6 vai. vak., o antra
sis 7 v. v. Bilietai nuvažiuoti ir 
grįžti $2. Nuoširdžiai kviečia
ma visuomenė atsilankyti ir

A. & L. INSURANCE & REALTY

7=^5

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi-i 

Wr A lių. gyvybės, svei-1 
katos ir biznio.

- Išsimokė-
lirno sąlygos.

J? B AC E VI Č I U S 
6455 So. Ktdzie Ave. PR 8-2233 '

BUTU NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. Kedzie, Chicago 
TEL. — 254-5551 

1339 State St., Lemont, III. 
TEL. — 257-5542

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovvje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apvlinkėi. — $38.000.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $89,000.

10 BUTU, mūras, alum, langai, sil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvuas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminiiaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28.900.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

PARDUODAMI DU MŪRO NAMAI: 
2 butu po 5 kambarius ir dvieių po 
4 kambarius su išnuomota raštine ir 
.W sklypu šalę jų. Karšto vandens 
šilima gazu. 3300 So. Emerald Ave. 

Tel. 326-1752

ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

knygas įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui. Čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 doleri:

Člkagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl.

L. Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psl., bet juose daug pasakyta.

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psl.

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl. , .

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestu gyven
tojams. 40 psL *-

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psl.

,.Yi.n?’ žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.

šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun 
tus piniginį orderį.

„ A 1! V K_> ,

1739 So. HALSTED SE, CHICAGO, ILL. 60608

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilly draudimai.

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-6980
. — --------------- —

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 6 ft h STREET
TeU REpublIc 7-1941

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
1971 m. rugpjūčio 15 d. 

BUČO SODE 

Willow Springs, III.

"NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS
yra Rakštis jų akyse

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdraudė

L RUDIS Tel. CL 44050

SAVININKAS PARDUODA
12 butų moderniai irengtą mūrini na
rna 5 metu. Skalbimo mašinos ir 
džiovintuvai, šaldytuvai, oro vėsin
tuvai. virimui pečiai. 15 masinu vie
ta. Daug visokių patogumų. *24.000 
pajamų metams. Kaina $176,000.

2532 So. 58 Ct.. Cicero.
Tel. 863-2231

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nimų Statybi Ir Remontu

..MJ '

VISKĄ APIE" NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

stogus, langus, dažau, sutvarkau 
elektra ir t. t

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

"NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu ntujus ir perstatau genus vi
sų rūšių namo apšildymo pečiui ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL.: VI 7-3447

---------- ... t -.ri.X-.U . .. ...--------------- ------- --------

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

tuno-up* lr ♦. f.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327
------------------------------- ,-XUU.^ U.-,.! J. — | ...............,


